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1.Informacje ogólne
MRVllI-S wykorzystuje czynnik chłodniczy R410a, który stanowi nową generację H-MRV. Jest on wykonany
w technologii falowników DC, o wysokiej wydajności i energooszczędności, z inteligentnym sterowaniem itd.
Wszystkie jednostki wewnętrzne posiadają EEV dla regulacji przepływu czynnika chłodniczego, zbierając
dane z precyzyjnego czujnika temperatury. Wewnętrzne wykorzystują wewnętrzne MRVllI-C poniżej
48000BTU/h, dodając centralne sterowanie, funkcję karty pomieszczenia na bazie oryginalnego H-MRV.
System może realizować max. 1 do 9.
Właściwości:
1. Wysoka wydajność i oszczędność energii
1.1 Precyzyjne sterowanie, optymalna praca

a. Sterowanie symulacją temperatury, dla uzyskania oszczędności energii i optymalnej pracy dla
każdej jednostki wewnętrznej.
b. Zastosowanie technologii falowników, regulacja całkowitego obciążenia zewnętrznego zgodnie
z rzeczywistym zapotrzebowaniem.
1.2 Indywidualne sterowanie jednostek wewnętrznych gwarantuje ekonomiczną prace.
1.3 Zaawansowana technologia, wysoka wydajność i oszczędność energii.
1.4 Wysokowydajna sprężarka obrotowa.
a. Precyzyjne sterowanie EEV
b. Doskonały projekt systemu rurowego
c. Duża długość przewodów rurowych czynnika chłodniczego
1.5 Praca inwertera, technologia czujników temperatury, zmniejszają zużycie mocy

2. Piękno i komfort
a. Kompaktowy projekt wyglądu jednostki zewnętrznej
b. Doskonałe chłodzenie i grzanie zapewnia komfort użytkownika
c. Super płaska konstrukcja, dopasowana do wystroju wnętrza
3. Korzyści dla zdrowia i środowiska naturalnego
a. Wykorzystuje przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R410a, chroni warstwę ozonową
i zabezpiecza przed efektem cieplarnianym
b. Inteligentny moduł zdrowotny do usuwania formaldehydów, łatwe rozwiązanie problemu zabrudzenia
c. Mocne bakteriobójcze promieniowanie ultrafioletowe, zapewnia zdrowe powietrze w pomieszczeniu.
4. Większa wygoda
a. Elastyczne sterowanie wewnętrzne
Jedna jednostka zewnętrzna może sterować wieloma jednostkami wewnętrznymi w tym samym czasie
b. Różnorodne typy sterowania wewnętrznego
Sterowanie w podczerwieni, sterowanie przewodowe, sterowanie w podczerwieni i przewodowe,
sterowanie centralne
c. Dowolne kombinacje
Dzięki różnym rozstawom, można dowolnie dobrać typ jednostki wewnętrznej
d. Różnorodne typy przesyłania powietrza i powrotu powietrza

5. Łatwa instalacja
Super długi system przewodów rurowych ułatwia instalację.
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2.Specyfikacja
KM

3

Model

5
AU482FIERA(G)

AU282FHERA

Wydajność chłodzenia (nom. kW)

8

15

5
AU48NFIERA(G)

15

7
AU60NFIERA(G)

18

Wydajność grzania (nom. kW)

9.5

17

17

20

Wydajność grzania w niskiej temp. (kW)

8.6

16.2

16.2

18.3

Źródło zasilania
Poziom IP

1PH~,220~230V 1PH~,220~230V,50
,50HZ
/60HZ

3N~,380~400V,5 3N~,380~400V,5
0/60HZ
0/60HZ

IP24

IP24

IP24

10.5/20.7

21.2/31.3

6.7/10

9.8/13

2.2/4.1

4.2/6.2

4.2/6.2

5.5/7.3

Praca/Max. prąd(A)

10.3/19.8

20.2/29.3

6.4/9.6

9.4/12

Praca/Max. pobór mocy(kW)

2.15/3.9

4.0/5.8

4.0/5.8

5.25/6.7

Pobór mocy dla pracy grzania
przy niskiej temperaturze(kW)

2.52

5.1

5.1

5.9

Moc na wejściu silnika zewn. (kW)

0.11

0.10*2

0.10*2

0.10*2

960x380x830

960x380x1250

960x380x1250

960x380x1250

74

105

105

105

Chłodzenie Grzanie
Charakterystyki elektryczne

IP24

Praca/Max.prąd(A)
Praca/Max. pobór mocy (kW)

Wymiary zewnętrzne(mm)
Ciężar (kg)
Kolor jedn. zew.
Typ sprężarki

kość słoniowa
Obrotowa

Model sprężarki

TNB220FLHMC

Wsad oleju (ml)
Typ oleju
Szybkość silnika zewn. (obr/min)

kość słoniowa
Obrotowa

kość słoniowa
Obrotowa

kość słoniowa
Obrotowa

LNB42FUCMC

LNB42FUAMC

LNB42FUAMC

870

1400

1400

1400

FV50S

FV50S

FV50S

FV50S

1000

960

960

960

3500

6500

6500

6500

Czynnik chłodn. (R410A) wsad(kg)

2.6

3.6

4

4

Przewody rurowe gazu (mm)

Ф15.88

Ф19.05

Ф19.05

Ф19.05

Przewody rurowe cieczy(mm)

Ф9.52

Ф9.52

Ф9.52

Ф9.52

55

59

59

60

5

8

8

9

3

Wydatek zewn. (m /h)

Poziom hałasu (dB(A))
Max. ilość jednostek wewnętrznych

Warunki nominalne: temperatura wewnętrzna (chłodzenie): 27℃DB/19℃WB, temperatura wewnętrzna
(grzanie): 20℃DB/14.5℃WB Temperatura zewnętrzna (chłodzenie) : 35℃DB/24℃WB, temperatura
zewnętrzna (grzanie): 7℃DB/6℃WB. Poziom hałasu będzie mierzony dla wartości ograniczonej pasma
tercjowego w komorze semi-bezechowej, przy użyciu Analizatora Czasu Rzeczywistego ze skalibrowanym
miernika natężenia dźwięku. Jest to poziom ciśnienia akustycznego głośności.
DB - suchy termometr WB - mokry termometr
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3.Lista modeli wewnętrznych
KLIMATYZATORY KASETONOWE /PB-700I KLIMATYZATORY ŚCIENNE
AS072MGERA
AS092MGERA
AS122MGERA
AS162MGERA

AB092MCERA
AB122MCERA
AB162MCERA

AS182MGERA
AS242MGERA

KLIMATYZATORY KASETONOWE

TYP PRZEKSZTAŁCALNY

AB182MCERA
AB242MCERA
AB282MCERA

AC092MCERA
AC122MCERA
AC162MCERA
AC182MCERA
AC242MCERA

Wewnętrzne

PB-950JB

AB302MCERA
AB382MCERA
AB482MCERA

AC382MFERA
AC482MFERA

KLIMATYZATOR KANAŁOWY O NISKIM ESP

KLIMATYZATOR KANAŁOWY ŚREDNI ESP

AD072MLERA
AD092MLERA
AD122MLERA

AD182MMERA
AD242MMERA
AD282MMERA

AD162MLERA
AD182MLERA
AD242MLERA

AD302MMERA
AD382MMERA
AD482MMERA

KLIMATYZATOR KANAŁOWY O WYSOKIM SPRĘŻU

TYP KONSOLOWY

AD182MHERA
AD242MHERA
AD282MHERA
AD302MHERA
AD382MHERA
AD482MHERA

AF072MAERA
AF092MAERA
AF122MAERA
AF182MAERA

TYP WĄSKI KANAŁOWY NISKIE ESP

AD072MSERA
AD092MSERA
AD122MSERA
AD162MSERA
AD182MSERA
AD242MSERA

Informacje dla jednostek wewnętrznych, patrz instrukcja dla MRVIII-C
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4.Obwód czynnika chłodniczego
AU282FHERA
Ta
rura cieczy
Tc
filtr

filtr PMV

filtr

Te

SV2

zawór 4-drogowy

rura gazowa
filtr

segregator oleju
OP

filtr

SV1
kapilara powrotu oleju
Ts

filtr

Td
LP
gaz-ciecz
segregator

sprężarka
legenda
połączony

Tc2
odłączony
Ta

jednostka zewnętrzna

jednostka wewnętrzna
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Tc1

PMV

AU482FIERA(G), AU48NFIERA(G), AU60NFIERA(G)
Ta
zawór jednodrogowy
室外 HEX

rura cieczy

Te
filtr
SV2

Tc
filtr

PMV

filtr
akumulator

zawór 4-drogowy

rura gazu
filtr

segregator oleju
OP

filtr

SV1

filtr
kapilara powrotu oleju

Td

Ts

sprężarka

LP
gaz-ciecz
segregator

legenda
połączony

PMV

odłączony

Ta

zewnętrzna
wewnętrzna
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Tc2
Tc1

Nazwa części

Model

Znak

Funkcja

AU282
Sprężarka

sterowanie wydajnością, dopasowanie zapotrzebowania mocy
jednostki wewnętrznej poprzez regulację częstotliwości

AU482
AU48/60N

Wyłącznik
ciśnieniowy

WSZYSTKIE

Elektroniczny
zawór rozprężny

WSZYSTKIE

Zawór
Elektromagnetyczny

WSZYSTKIE

Zawór 4-drogowy

WSZYSTKIE

Czujnik
temperatury

Grzałka

Rezystancja silnika (przy 20℃）：0.53Ω

Zabezpieczenie wysokiego ciśnienia

4.15Mpa, WYŁ

LP

Zabezpieczenie niskiego ciśnienia

0.05Mpa, WYŁ

PMV

dla grzania, sterowanie przepływu czynnika chłodniczego

SV1

utrzymywanie równowagi ciśnienia wysokiego/
niskiego w czasie rozruchu i zatrzymania sprężarki

￠2.4

AC220V

SV2

ochrona czynnika chłodniczego przed wypływem gdy temp. na wylocie jest zbyt wysoka

4WV

przełączanie pomiędzy chłodzeniem i grzaniem

Te

sprawdzanie warunków oblodzenia dla wymiennika jedn. zewnętrznej

Ts

wykrywanie temperatury ssania sprężarki

Tc

AU282

Rezystancja silnika (przy 20℃）：0.29Ω

HP

WSZYSTKIE

AU482/48N/60N

Dane
Rezystancja silnika (przy 20℃）：0.88Ω

AC220V,pod napięciem dla grzania, bez
napięcia dla chłodzenia lub odszraniania

R(25℃）=10K
B(25/50℃)=3700K

sprawdzenie temp. głównego przewodu rury kondensatu gazu sterowania PMV dla grzania

Ta

wykrywanie temperatury otoczenia dla nastawy wstępnej dla
prędkości wentylatora dla ciśnienia docelowego i kąta otwarcia PMV

Td

wykrywanie temperatury na wylocie sprężarki

HEATER używana do grzania oleju w sprężarce
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R(80℃）=50K
B(25/80℃)=4450K
25W，220V
28W，220V

5.Wymiary
EY8>8JLIE

8;nn

>96nn

9:6nn

9>6nn

?<6nn

;>6nn

?<6nn

78;6nn

9:6nn
;>6nn

8;nn

9>6nn

AU482FIERA(G), AU48NFIERA(G), AU60NFIERA(G)

7

1. Wariant z pojedynczą jednostką
Tył

Front i boki
Przeszkody
muszą być
niższe niż
jednostka
zewnętrzna

ponad
866nn

ponad
7;6nn

ponad
;66nn

Front

ponad
7;6nn

Front i tył

ponad ?66nn

ponad
7;6nn

ponad
7666nn

ponad
;66nn

ponad
7;6nn

Gdy przeszkody wystają powyżej
ponad
7666nn

ponad
7666nn

Powierzchnia górna i dwie boczne muszą być odsłonięte na otwartą przestrzeń oraz przeszkody na co
najmniej jednej ze stron, front i tył, muszą być niższe niż jednostka zewnętrzna 4

84Wariant z wieloma jednostkami:

ponad
7;6nn

ponad
966nn

ponad
966nn

ponad
966nn

ponad
966nn

ponad
966nn

ponad
7666nn

ponad
866nn

ponad
866nn

Front i tył

Tył i profil

Przeszkody muszą być niższe niż jednostka
zewnętrzna. Front-i-tył 4Wielkość standardowa

ponad
7666nn

ponad
966nn

ponad
7;66nn

ponad
8666nn
8

ponad
866nn

Powierzchnia górna i dwie
boczne muszą być odłonięte
na otwartą przestrzeń, oraz
przeszkody na co najmniej
jednej ze stron, front i tył,
muszą być niższe niż
jednostka zewnętrzna

6. Schemat połączenia przewodów
AU282FHERA
SILNIK
WENTYLATORA

KONDENSATOR ROZRUCHU

ZAWÓR 4-DROGOWY

CN14
ACFAN1

KOMUNIK.
V

GRZAŁKA

4-DROGI

ZAWÓR NATRYSKU

W

SV2 CON2
CON3
GRZAŁKA
CN1
CN2
CN5
CN4
CN3
CN6
CN7

płytka sterownicza

MODUŁ KOMUNIKACJI.

CN10

W：biały R：czerwony
B：czarny BL：niebieski
Y:żółty G:zielony

CN19

P M V

(WEJŚCIE/WYJŚCIE)CN21

COM

przewód komunikacji
z jednostką wewnętrzną

P Q

B

0150503461

U
R

CN5(U)
CN6(V)
CN7(W)

I P M

HP
LP
TC
TE
TD
TS
TA

CN9 CN3
CN11 CN2

B

CN4
W CN1
B

W
CZUJNIK TEMPERATURY ISPM

W
B

PMV
CN8

W

CN3
COM
NO
CN4(PTC)CN1

FILTR SZUMÓW

CN5
CN6

CN2
W

B

L N
ZASILANIE

9

Y/G

Y/G

AU482FIERA(G)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GÓRA
CN12

Płytka Sterownicza

CN2 LP

CN19
1 2

PTC

CN17 CN25 CN16
1 2 3 1 2 1 2 3

SV2

SV1

4WV

SW02

Przy pierwszym podaniu napięcia
LED2 miga z częstotliwością 1 Hz,
wskazując model, 482 miga 4
razy). Migotanie LED2 z
częstotliwością 2Hz wskazuje
szukane numery zewnętrzne.
Upewnić się czy przełącznik
SW01-4 jest w pozycji włącz (on),
bo maszyna nie może pracować.
Przełącznik wentylator DC (DC
FAN) SW01-1 jest ustawiony na włącz
(ON)
Przełącznik wentylator AC (AC FAN)
SW01-1 jest ustawiony na wyłącz
(OFF)

P Q

PRZEWÓD KOMUNIKACJI Z
JEDNOSTKĄ WEWNĘTRZNĄ:
Uwaga:
Części na linii kreskowanej są
opcjonalne. Strzałka na ramieniu
przetowrnika skierowana w stronę
sprężarki.
B:Czarny W:Biały R:Czerwony
Y:Żółty G:Zielony

M

M

U

B W

CN603

V

B

CN609

B

W

+

W

B

Kapacytancja
W

R

FILTR SZUMÓW
L
L
N

CN612
ACN

CN610
DC

CN608
DC CN602

W

U V W

Y/ G

Y/G

10

CN20

L N

N

L N

PTC

B

.

NASTAWA

SW01

(GÓRA)
ACFAN1
CN14
1 2 3 4 5

Moduł Inwertera

CN613
L
CN611
ACL

1 2 3

CN18
1 2 3

(DÓŁ)
ACFAN2
CN15
1 2 3 4 5

OBCIĄŻENIE

T6.3A/250VAC

ACL

LINIA

CN1 HP

CN616
DC
W

M

DÓŁ
CN13

DCFAN

ON

!

M

SW02
1 2

482

6 5 4 3 2 1

SW4 SW3 SW2 SW1

CN3 TD

CN614
L

6 5 4 3 2 1

LED1

DIP

CN4 TE

LED2

SW01
ON

CN5 TC

CN615
DC+

1 2

WYŚWIETLACZA LED
LED3

CN6 TS

CN19

CN11

MODUŁ-COM

CN8
EEV

GRZAŁKA

TYP

AB

CN24

M

CN7 TA

ACN
B W

1 2 3 4 5 6

Dławik

1 2 3
CN21
CN20
WEJŚCIE/
WYJŚCIE PRĄD

1 2 34

P
P

1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3

1 2

0150510341

1
6

2

3

4
5

AU48NFIERA(G), AU60NFIERA(G)

0150510342

EEV
W

ACN

SW4 SW3 SW2 SW1

R

W

T

P

W

V

temp
czujniksensor

IGBT

R

LED601
R

M

CN607

LED602
G

DCFAN2
(DOWN)

Płytka Sterownicza

DCFAN1
(UP)
B

B

BEZPIECZNIK 1
T6.3A-250VAC
PTC
CN19 CN18

GRZAŁKA

CN17 CN25 CN16

(DÓŁ)
ACFAN2
CN15

M

(GÓRA)
ACFAN1
CN14

DC+

M
B

W
W

W

W

Przy pierwszym podaniu napiecia należy
upewnić się czy przełącznik SW01 jest
ustawiony prawidłowo. LED 2 miga z
częstotliwoscią 1Hz wskazując model (48N
miga 5 razy, 60N miga 6 razy).

LED 2 miga z częstotliwością 2Hz wskazując szukane

R

R

CN604
IPM tempIPM

G

SW02

S

N DC+L2 L1 DC-T S

U

R

CN12

P
P

SW01

B

CN10 CN11
MODUŁ_COM

M

CN5
TC
CN4
TE
CN3
TD
CN2
LP
CN1
HP
ACL

A

CN24
WYŚWIETLACZ LED

CN13

CN6
TS

CN8

LED1 LED2 LED3

CN21

CN20
WEJŚCIE/
PRĄD
WYJŚCIE
CN7
TA

DŁAWIK

KOMP
U
V

E NFILTRL3
L2 L1
SZUMÓW
E N L3 L2 L1

Uwaga:
Części na linii kreskowanej są
opcjonalne. Strzałka na ramieniu
przetwornika skierowana w stronę
sprężarki.

！

numery wewnętrzne. Należy upewnić się, czy przełącznik B:Czarny W:Biały R:Czerwony Y:Żółty G:Zielony
NASTAWA
SW01_4 jest ustawiony w pozycji włącz (on) bo maszyna
TYP
nie będzie pracować.
SW01 SW02
Przełącznik wentylatora DC (DC FAN) SW01-1 jest
AU48NFIERA(G)
ustawiony w pozycji włącz (ON)
Przełącznik wentylatora AC (AC FAN) SW01-1 jest
AU60NFIERA(G)
ustawiony w pozycji wyłącz (OFF)
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BL

B

W

R

Y/G

P Q

R S T N

W

W

7.Wykresy osiagów

:6
9;
96
8;
86
7;
76
;
6

.Grzanie/
7;
76
;
6
3;
376
37;
386

3;
376

10

75

20

25

Praca sukcesywna

Powietrze zewnętrzne termometr mokry [F .;/

.Chłodzenie/
:;

Praca sukcesywna
q

Powietrze zewnętrzne termometr suchy HF .;/

7.1 Zakres pracy

;

76

7;

86

8;

96

30

Powietrze wewnętrzne
termometr mokry [F .;/

Powietrze wewnętrzne termometr suchy HF.;/

Uwaga: Dla AU282FHERA najniższa temperatura chłodzenia wynosi 10℃
7.2 Metoda obliczania

.7/ Metoda obliczenia wydajności chłodniczej 333Pracuje tylko jedna jednostka

Wartość modyfikacji wydajności

Wartość modyfikacji wydajności

Zmodyfikowana wydajność jednostki zewnętrznej przy pracy pojedynczej jednostki =Zmodyfikowana wydajność jednostki zewnętrznej *zmodyfikowana wydajność jednostki
wewnętrznej w stanie pogotowia/całkowita nominalna wydajność jednostki wewnętrznej
E4 Wartość kompensacji wydajności dla warunków
F4 Wartość kompensacji wydajności dla warunków
temperatury powietrza wewnętrznego, termometr mokry
temperatury powietrza zewnętrznego, termometr suchy
748

748

747

747

746

746

64?
64>

7;969:

64?
3;

6

;

76

7;

86

8;

96

9;

:6 :9

Temperatura powietrza zewnętrznego termometr suchy .;/

Temperatura powietrza wewnętrznego termometr mokry .;/

G4 Spadek dla rury czynnika chłodniczego, jednostka zewnętrzna i wewnętrzna2 wartość kompensacji wydajności dla długości rury
Wartość modyfikacji wydajności

;6
:6
96

=<

=>

>8

>6

><

>:

>>

?6

?8

?<
?:

?>

L 76
.l/ 6

766

86

376
386

Jednostka zewnętrzna

kn

gn

gb
g`

k`

gb ga
G

76

86 96

:6

;6

<6

=6

Długość rury czynnika
chłodniczego (długość
odpowiednia) L (m)

>6 ?6

766 776 786

0PCkn 1 Q`w4 .k`2 ka2 kb/
LCgn 1 Q`w4.g`2 ga2 gb/
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E

ka
F
kb

Grupa jednostke wewnętrznych

I4 Kompensacja wydajności odpowiednia dla sumarycznej
wydajności grupy jednostek wewnętrznych (chłodzenie).

H4 Wartość modyfikacji wydajności dla wielkości
zmienności strumienia powietrza dla grupy jednostek
wewnętrznych (tylko dla jednostki kanałowej)

786
766
>6

746

<6

64?

>6 ?6 766 776 7b6

Wydajność
standardowa

Wartość modyfikacji wydajnosci

747

:6

wielkość zmienności
strumienia powietrza (%)

86
6

86 :6

<6 >6 766 786 796

Sumaryczna wydajność grupy jednostek wewnętrznych (%) X

.b/ Metoda obliczania wydajności grzania - -Wydajność grzania musi być znana = Wydajność grzania x (AxBxCxDxExF) W
E4 Modyfikacja wydajności
dla warunków temperatury
suchego termometru dla
powietrza wewnętrznego.

74b

747
746

747

64?

746

64>
64=

64?

64>

Wartość modyfikacji wydajności

742

G4
Wartość
modyfikacji
wielkości
wydajności
dla
zmienności strumienia powietrza
dla
grupy
jednostek
wewnętrznych

F4 Modyfikacja wydajności dla warunków temperatury
mokrego termometru dla powietrza zewnętrznego

64<

7;

86

8:

64;

+.2

+.-

+2

-

2

.-

747
746
64?

>6 ?6 766 776 786

wielkość zmienności strumienia powietrza .,/

.2

Temperatura suchego
Temperatura mokrego termometru dla powietrza zewnętrznego .;/
termometru .;/ dla powietrza
wewnętrznego
H4 Spadek dla rury czynnika chłodniczego, dla jednostki wewnętrznej i zewnętrznej , wartość kompensacji wydajności dla długości rury

96
86
76
6
376
386

6

76 86

96 :6 ;6

<6 =6 >6 ?6 766 776 786

Długość rury czynnika chłodniczego
(długość odpowiednia) L (m)
I4 Kompensacja wydajności odpowiednia dla
sumarycznej wydajności grupy jednostek
wewnętrznych (grzanie)

>6
<6
:6
86
6

86 :6

<6 >6 766 786 796

Wydajność sumaryczna grupy jednostek wewnętrznych(%)

Jednostka zewnętrzna
kn

gn

gb
g`

k`

gb ga
G

E

Grupa jednostek
wewnętrznych

ka
F
kb

0PCkn 1 Q`w4 .k`2 ka2 kb/
LCgn 1 Q`w4.g`2 ga2 gb/

J4 Wartość kompensacji wydajności dla zdolności odszraniania
zewnętrzego wymiennika ciepła.
Wartość modyfikacji wydajności

766

Wydajność
standardowa

Wartość modyfikacji wydajności

786

Wartość modyfikacji wydajności

;6
:6

746

64?

64>
37;

376

0

5

76

Temperatura mokrego termometru dla powietrza zewnętrznego .;/

.b/ Metoda obliczania dla wydajności chłodniczej -- Pracuje tylko jedna jednostka wewnętrzna
Zmodyfikowana wydajność jedn. zewnętrznej przy pracującej tylko jednej wewnętrznej C zmodyfikowana wydajność zewnętrzna*

nominalna wydajność jedn. wewn. w stanie oczekiwania
sumaryczna wydajność nominalna dla jedn. wewnętrznej

.Zmodyfikowana wydajność jedn. zewn.: wydajność grzania lub chłodzenia po
zmodyfikowaniu pozycji 1 oraz 2)
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7.3 Poziom hałasu
AU282FHERA

NC-70

Poziom ciśnienia akustycznego pasma oktaw dB

70
NC-60

60
NC-50

50
NC-40

40
NC-30

30

Poziom ciśnienia akustycznego pasma oktaw dB

80

AU482FIERA(G)

80
NC-70

70
NC-60

60
NC-50

50
NC-40

40
NC-30

30
NC-20

20

NC-20

20
LGranica słyszalnego
ciągłego
hałasu

63

Granica słyszalnego
ciągłego
hałasu

63

125 250 500 1000 2000 4000 8000

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Częstotliwość środkowych pasm oktaw (Hz)

Częstotliwość środkowych pasm oktaw (Hz)

AU60NFIERA(G)

AU48NFIERA(G)

Poziom cisnienia akustycznego pasma oktaw dB

Poziom cisnienia akustycznego pasma oktaw dB

80
NC-70

70
NC-60

60
NC-50

50
NC-40

40
NC-30

30
NC-20

20
LGranica słyszalnego
ciągłego
hałasu

63

125

250

500

80
NC-70

70
NC-60

60
NC-50

50
NC-40

40
NC-30

30
NC-20

20

LGranica słyszalnego
ciągłego
hałasu

63

1000 2000 4000 8000

125

250

500

1000 2000 4000 8000

Częstotliwość środkowych pasm oktaw (Hz)

Częstotliwość środkowych pasm oktaw (Hz)
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8.Instalacja zewnętrzna
8.1 Środki ostrożności przy instalacji

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przed rozpoczęciem instalacji należy przeczytać niniejsze "Środki Ostrożności", aby dokładnie wykonać prace
instalacyjne. Zawarte tutaj wskazówki dotyczące środków ostrożności, podzielono na dwa nagłówki, "OSTRZEŻENIA" i
"PRZESTROGI". Punkty które związane są z błędami, których wystąpienie jest bardzo prawdopodobne
w czasie instalacji, a które mogą doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń wymieniono w sekcji "OSTRZEŻENIA".
Jednakże istnieje także możliwość poważnych konsekwencji dla błędów związanych z zaleceniami w sekcji
"PRZESTROGI". W każdym przypadku należy przestrzegać ściśle wszystkich, wymienionych powyżej, zaleceń
dotyczących bezpieczeństwa.
Po zakończeniu instalacji, oprócz upewnienia się, że w czasie pracy testowej nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości,
prosimy o wytłumaczenie metod pracy i konserwacji użytkownikowi (użytkownikom) tego urządzenia, w oparciu o instrukcję
obsługi dla użytkownika.
Ponadto zaleca się by użytkownik przechowywał notatki z tego przeszkolenia wraz z instrukcją obsługi dla użytkownika.

OSTRZEŻENIA
System ten powinien być zastosowany w miejscach takich jak biura, restauracje, mieszkania i temu podobne. Zastosowanie
w pomieszczeniach o gorszych warunkach, takich jak np. warsztatowe, może powodować niesprawności urządzeń.
Prosimy o powierzenie wykonania instalacji firmie w której zakupiono urządzenie lub profesjonalnemu instalatorowi. Defekty
wynikające z nieprawidłowej instalacji mogą powodować wyciek wody, porażenia elektryczne lub pożary.
Instalację należy wykonać dokładnie w oparciu o zalecenia instrukcji instalacji. Znów należy podkreślić, że nieprawidłowa
instalacji może powodować wycieki wody, porażenia elektryczne lub pożary.
W przypadku instalacji dużego systemu klimatyzacyjnego w małym pomieszczeniu, należy wcześniej zaplanować środki
zapobiegawcze na wypadek, rzadko występującego, uwolnienia środka chłodniczego, aby zapobiec przekroczeniu wartości
progowych. Jeżeli chodzi o te środki zapobiegawcze, to należy skonsultować się z firmą w której zakupiono urządzenie
i wykonać instalację zgodnie z jej zaleceniami. W przypadku takiego, rzadko występującego wycieku czynnika chłodniczego
i przekroczenia wartości progowych, istnieje niebezpieczeństwo wypadków związanych z niedoborem tlenu.
W czasie instalacji należy upewnić się, czy miejsce instalacji przystosowane jest do takich obciążeń. Gdy wytrzymałość
wspornika jest niewystarczająca, upadek urządzenia może spowodować obrażenia ludzi.
Należy wykonać określoną wcześniej konstrukcję wspornika do instalacji tak, aby była przygotowana na wystąpienie
trzęsień ziemi oraz mocnych wiatrów, typu tajfun lub huragan. Nieprawidłowa instalacja może powodować wypadki,
spowodowane przez gwałtowny upadek urządzenia z konstrukcji wspornikowej.
Prace elektryczne powinny być wykonywane przez uprawnionego elektryka, przy zachowaniu norm obowiązujących dla
instalacji urządzeń elektrycznych, oraz przepisów lokalnych i zaleceń instrukcji instalacji oraz tak, aby urządzenie korzystało
z obwodów wykonanych tylko dla niego. Niewystarczająca wydajność obwodu zasilania oraz wadliwa instalacji mogą
powodować porażenia elektryczne i pożary.
Należy dokładnie wykonać połączenia elektryczne przy użyciu odpowiednich przewodów, oraz zapewnić, poprzez
odpowiednie mocowanie przewodów, że na na miejsce wykonania podłączenia nie są wywierane żadne dodatkowe siły.
Należy zwrócić uwagę, by przewody zasilające nie były kierowane do góry, oraz by wszystkie pokrywy, płyty obsługowe były prawidłowo
zamocowane. Nieprawidłowa ich instalacja może powodować nadmierne generowanie ciepła i/lub pożary.
Przy wykonywaniu nastawy lub zmianie lokalizacji klimatyzatora nie wolno mieszać powietrza itp., lub stosować innego
czynnika chłodniczego niż wskazany (patrz tabliczka znamionowa) w obrębie cyklu cyrkulacji.
Ewentualne mieszanie powietrza lub stosowanie innego niż wskazany czynnika chłodniczego, może spowodować pękanie
rur i w konsekwencji obrażenia, w wyniku nadmiernego wzrostu ciśnienia.
Do instalacji należy zawsze stosować oryginalne i zatwierdzone części zamienne. Użycie części innych niż oryginalne i
zatwierdzone przez producenta może skutkować wyciekami wody, porażeniami elektrycznymi, pożarami i wyciekami
czynnika chłodniczego.
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PRZESTROGI
Należy wykonać prawidłowe uziemienie. Nie wolno łączyć przewodu uziemiającego z rurą gazową, rurą
wodociągowa, instalacją odgromową lub przewodem uziemiającym telefonu. Niewłaściwe podłączenie
przewodu uziemiającego może powodować porażenia elektryczne. Instalacja detektora prądu upływowego
jest potrzebna w zależności od ustalonej lokalizacji jednostki. Niezainstalowanie detektora prądu
upływowego może skutkować porażeniem elektrycznymi. Nie wolno instalować jednostki w miejscu, gdzie
zachodzi podejrzenie możliwości upływu gazów palnych. Rzadko występujące przypadki gromadzenia się
upływającego gazu wokół jednostki mogą doprowadzić do wywołania pożaru. Dla rury spustowej drenażu
należy przestrzegać instrukcji instalacji, dla zapewnienia prawidłowego drenażu oraz należy wykonać dla
niej prawidłową izolację termiczną, dla zapobieżenia kondensacji. Nieprawidłowe wykonanie instalacji
rurowych może spowodować wycieki wody i uszkodzenia wnętrza pomieszczenia przez wyciekającą wodę.
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8.2 Przewody rurowe czynnika chłodniczego

J
wewnętrzna 1

nę r n

I

K
2

zewnętrzna

J

I

wewnętrzna 3

wewnętrzna 4

`4 Średnica rury "a" (pomiędzy rurą odgałęzioną (kształtką) i wewnętrzną) (zależy od rury jednostki wewnętrznej)
Wewnętrzna(×100W) Rura gazowa Rura cieczy
07~09

φ9.52

φ6.35

12~18

φ12.7

φ6.35

24

φ15.88

φ9.52

a4 Średnica rury "b" (pomiędzy rurami odgałęzionymi (kształtkami))
Średnica rury odgałęźnej zależy od sumarycznej wydajności jednostek wewnętrznych do niej podłączonych. Jeżeli wydajność
jednostek wewnętrznych jest większa od jednostki zewnętrznej, to o wydajności decyduje wydajność jednostki zewnętrznej.
Sumaryczna pojemność jedn. wewnętrznych za rurą
odgałęźną (100 W)

Rura gazowa

Rura cieczy

＜112

φ7;4>>

φ?4;8

112＜X＜234

φ7?46;

φ?4;8

b4 Średnica rury "c" (rura główna, pomiędzy zewnętrzną rurą zbiorczą i pierwszą rurą odgałęźną
Model

Strona rury gazowej
Średnica

AU282FHERA

φ15.88

AU482/NFIERA(G)

φ19.05

AU60NFIERA(G)

φ19.05

Strona rury cieczowej

Metoda połączenia

Średnica

Metoda połączenia

φ9.52

Połączenia
skręcane zaciskowe

Połączenia
skręcane zaciskowe

φ9.52
φ9.52

c4 Dobór rur miedzianych@
Twardość
Średn. zewn.
Min. grubość
Twardość
Średn. zewn.
Min. grubość

φ6.35
0.8

Miękkość (TP2M)
φ9.52
φ12.7
φ15.88
0.8
1.0
1.0

φ19.05
1.1

φ19.05
1.0

Twardość(TP2Y)
φ22.2
φ25.4
φ28.58
1.0
1.0
1.0

φ31.8
1.1
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φ34.9
1.3

φ38.1
1.4

φ41.3
1.5

8.3 Dopuszczalna długość rur i spadek

P8

P7

P9
`

Pierwsza rura odgałęźna

P:
d

c

a

Jednostka wewnętrzna

Spadek wysokości pomiędzy
jedn. wewnętrznymi

Spadek wysokości pomiędzy jednostkami
zewnętrznymi i wewnętrznymi

Jednostka zewnętrzna

Długość najdłuższej rury L≤70m

H≤30

Długość najdłuższej rury po
pierwszej rurze odgałęźnej L≤30m

Model
Całkowita długość rur (długość rzeczywista)
Długość Najdłuższa rura L
rur

rzeczywista długość

Max. dług. rury od 1-szej rury odgałęźnej
do wewnętrznej, L

Wart. dopuszczalna

AU282

50m

AU48~60

100m

AU282

35m

AU48~60

70m

AU282

15m

AU48~60

30m

Min. dług. rury pomiędzy rurą odgałęźną i wewn., L
Spadek pomiędzy
Zewnętrzna jest wyżej
jednostką wewnętrzną i
Spadek zewnętrzną H
Zewnętrzna jest niżej

h≤10m

Część rurowa

L1+L2+L3+L4+a+b+c+d+e
L1+L2+L3+L4+e
L2+L3+L4+e

15m

a、b、c、d、e

30m

——

20m

——

Spadek pomiędzy jednostkami wewnętrznymi h＜10m

Uwaga：
Gdy max. długość rury pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną ≥30m，t o wtedy
wielkość rury głównej dla gazu i cieczy należy zwiększyć.
Gdy Min. długość rury pomiędzy rurą odgałęźną i wewnętrzną ≥10m，t o wtedy wielkość rury
wewnętrznej należy zwiększyć zgodnie z poniższymi zaleceniami:
1、Gdy wartość znamionowa ≤5.6kW , wielkość rury gaz wewnętrzny/ciecz należy zmienić na
φ15.88/φ9.52;
2、Gdy 16.8kW＞wartość znamionowa ＞5 .6kW , wielkość rury gaz wewnętrzny/ciecz należy
zmienić na φ19.05/φ9.52;
3、Gdy wartość znamionowa ≥16.8kW , wielkość rury cieczy wewnętrznej należy zmienić na
φ12.7.
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8.4 Wymiary rury odgałęźnej
Jednostka:mm, ID: średnica wewnętrzna; OD: średnica zewnętrzna
Strona

Strona gazu

Rura przejściówka

SH88488

MH?4=

76:

MH?4=

MH784?

MH?4=

SH7;4>>

TVUGSKKMR

SH7?46;

MH784?

SH7;4>>

SH784=

MH7?49

76:

766

MH7<47

MH884:

SH8;4:

MH884:

MH8;4:

MH7<47

MH7?49

Rura gazowa

9>:

MH7<47
MH784?

;;

MH?4=

SH<49;

MH?4=

SH<49;

MH?4=

SH784=

MH?4=

MH<4;

Rura cieczy

89>

;;

MH?4=

MH<4;

Dobór rury odgałęźnej@
sumaryczna wydajność wewnętrzna
(100W)

Uwaga:
1. Przy łączeniu rury z jednostką zewn. należy
zwrócić uwagę na wymiar rury jedn. zewnętrznej.
2. Przy dostosowywaniu średnicy rur do jednostek,
należy wykonywać to od strony rury odgałęźnej.
3. Przy spajaniu lutem twardym należy zastosować
wypełnienie azotem. W przeciwnym przypadku
wytworzą się tlenki, co spowoduje poważne
uszkodzenie złącza. Ponadto dla zapobieżenia
dostawaniu się wody i pyłów do wnętrza rury należy
wykonać wywinięcie zewnętrzne rolką. "

model (opcjonalnie)

mniej niż 335

JUK3F99;E

Obciąć rurę obcinakiem

Odciąć na środku

Strona z klejem
Przygotowanie w
warunkach polowych
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Uszczelnić połączeni i owinąć izolację cieplną
taśmą klającą

8.5 Instalacja przewodów rurowych
Ważne
Nie wolno dopuścić do tego, by rury i części jednostki kolidowały wzajemnie ze sobą.
W czasie łączenia rur ze sobą zawory muszą być całkowicie zamknięte.
Zabezpieczyć końce rur przed dostawaniem się wody i zanieczyszczeń do ich wnętrza (lutowanie po spłaszczeniu
lub uszczelnienie taśmą klejącą).
Gięcie rur wykonywać możliwie największym promieniem (powyżej 4-krotnej średnicy rury). Połączenie pomiędzy
zewnętrzną rurą cieczy i rurą rozprowadzającą jest połączeniem skrętnym, zaciskowym. Należy rozszerzyć
końcówkę rury przy użyciu specjalnego narzędzia dla R410A, po nasunięciu nakrętki roztłaczającej. Jeżeli
obcięcia wystającej części rury dokonywano przy użyciu narzędzia do rur miedzianych to rozszerzenia końca rury
można dokonać przy użyciu tego oryginalnego narzędzia.
Ponieważ jednostka pracuje na R410A, do smarowania rur przy ich rozszerzaniu należy stosować olej estrowy,
a nie mineralny.
Przy wykonywaniu połączeń rur z rozszerzonymi końcami, do dokręcania należy stosować klucz dwustronny.
Wartości momentów patrz informacje.

Rura rozszerzana@E.ll/

Długość wystającej rury która ma być rozszerzana @F.ll/

E

φ <49;

?47

φ ?4;8

7948

φ 784=

7<4<

φ7;4>>

7?4=

F

średnica zewn
6
E 364:
rury

dla rury twardej
średn. zewn.
specjalne poporzednie
rury narzędzie
narzędzie
enq V:76E
φ <49;
φ ?4;8
φ 784=

6364;

746374;

φ7;4>>

Rura zewnętrzna gazowa z rurą rozprowadzającą czynnik chłodniczy, oraz rura rozprowadzająca
czynnik chłodniczy z rurą rozgałęźną powinny być łączone na lut twardy.
Należy spajać ze sobą rury wypełnione azotem. W przeciwnym razie wystąpią liczne zanieczyszczenia
(film tlenków) zatykające kapilary i zawór rozprężny, co w konsekwencji prowadzi do poważnych
uszkodzeń.
Zaślepić koniec rury taśmą klejącą lub korkiem dla jej
zamknięcia, następnie wypełnić rurę azotem.

owinięcie taśmą BR8D

Można używać lutowanie twarde
tylko gazowego
azotu
Należy zabezpieczyć rurę przed dostaniem się wody lub nieczystości do jej wnętrza (lutowanie po
spłaszczeniu lub zaślepieniu rur taśmą klejącą).

spłaszczenie
lutowanie

taśma klejąca
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Rura czynnika chłodniczego powinna być czysta. Azot powinien przepływać przez nią pod
ciśnieniem około 0,5 MPa , podając azot zatkać koniec rury ręką, tak aby wzrosło ciśienie w jej
wnętrzu, nastepnie zwolnić rękę (przytrzmująć drugi koniec).
1-sza strona 2-ga strona
zawór zasilania
ręka

W czasie łączenia rur należy całkowicie zamknąć zawór.
W czasie łączenia zaworów i rur należy zastosować mokrą szmatę do schłodzenia zaworu i rury.

8.6 Badanie szczelności

74 Jednostka zewnętrzna przeszła badanie szczelności w fabryce. Dla rur badanie szczelności należny
wykonać indywidualnie i zakazane jest przeprowadzanie takiego badania po podłączeniu zaworu
odcinającego.
8 Dla przeprowadzenia badania należy napełnić jednostkę azotem, jak na rysunku poniżej. Nigdy nie wolno
do tego badania używać chloru, tlenu lub gazów palnych. Ciśnienie przyłożyć zarówno do rury gazowej jak
i cieczowej.
34 Ciśnienie podawać zwiększając je stopniowo, aż do uzyskania ciśnienia docelowego.
a. Podać ciśnienie 0,52 MPa, przez ponad 5 minut, sprawdzić czy ciśnienie nie spada.
b. Podać ciśnienie 1,52 MPa przez ponad 5 minut, sprawdzić czy ciśnienie nie spada.
c. Podać ciśnienie równe docelowemu (4,15 MPa), zapisać temperaturę i ciśnienie.

c4 Pozostawić ciśnienie 4,15 MPa w układzie przez 1 dzień, jeżeli ciśnienie nie spada, badanie uważa się
za zaliczone. Jednocześnie, jeżeli temperatura zmieni się o 1 stopień, to równocześnie ciśnienie zmieni się
o 0,01Mpa. Należy więc skorygować ciśnienie.
Jeżeli po sprawdzeniu punktów a-d ciśnienie spada, to oznacza to nieszczelność. Należy sprawdzić
połączenia lutowane i zaciskowe przy użyciu mydła. Poprawić miejsce wystąpienia nieszczelności i
przeprowadzić kolejne badanie przy użyciu mydła.
o
:4 Po zakończeniu badania szczelności musi być przeprowadzone usunięcie gazu.

do jedn. wewnętrznej
rura rozgałęźna z
manometrem

azot

Niskie
obsługa
niskiego
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Wysokie
obsługa
wysokiego

pozostawić na
ponad 1 godzinę,
wskazówka miernika
próżni nie podnosi
się .

załadowanie czynnika
chłodniczego

po osiągnieciu -100,7KPa
lub mniej (poniżej - 755
mmHg), pompa próżniowa
powinna pracować przez
ponad 1 godzinę w sposób
ciagły.

sprawdzenie próżni

usuwanie gazu kończy się

badanie szczelności
zakończone pomyślnie

zaczyna się usuwanie gazu

8.: Usuwanie gazu
Usuwać gaz na zaworze zwrotnym zaworu odcinającego dla cieczy, oraz po
obu stronach zaworu odcinającego dla gazu.
Procedura pracy:

jeżeli wskazówka miernika próżni podnosi się, to oznacza obecność wody lub
nieszczelność w układzie, należy poprawić to i ponownie przeprowadzić usuwanie gazu 4
Ponieważ jednostka napełniana jest czynnikiem chłodniczym R410A, nalezy zwrócić uwagę na zagadnienia poniżej :
Aby zapobiec dostaniu się innego oleju do rury należy użyć specjalnego narzędzia dla R410A,
zwłaszcza dla rury rozgałęźnej z manometrem i węża do napełniania.
Aby zapobiec dostaniu się oleju ze sprężarki do obiegu chłodniczego, należy zastosować adapter
zabezpieczający przed przepływem przeciwprądowym.

Praca zaworu zwrotnego
Metoda otwarcia/zamkniecia@
Zdjąć kołpak zaworu4
Obrócić zawory odcinające cieczy i gazu, kluczem sześciokątnym. Mocne otwarcie zaworu może
doprowadzić do jego uszkodzenia.
Dokręcić kołpak zaworu.
Dokręcać momentem jak w tabeli poniżej:

Wymiar zaworu
odcinającego

Moment dokręcenia N.m(obrót współzegarowy - zamykanie)
wałek (korpus zaworu) kołpak (pokrywa) (połączenie kontrolne)

φ9.52

5~6

13~16

φ15.88

8~9

20~25

φ19.05

8~9

22~27
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8.8 Dodatkowe załadowanie czynnika chłodniczego
Dodatkowe załadowanie czynnika chłodzącego w stanie ciekłym wykonać przy użyciu narzędzia pomiarowego.
Jeżeli dodatkowego załadowania czynnika chłodzącego nie można wykonać przy całkowitym zatrzymaniu
jednostki zewnętrznej, należy tego dokonać w trybie próbnym. Jeżeli jednostka pracuje przez dłuższy okres
czasu przy braku czynnika chłodniczego, to może nastąpić awaria sprężarki. (gdy uzupełniany jest czynnik
chłodniczy, załadowanie musi być zakończone w ciągu 20 minut, zwłaszcza gdy jednostka pracuje, ).
A. Ilość uzupełnianego czynnika, gdy uzupełnianie wykonywane jest poza fabryką, nie obejmuje czynnika
chłodniczego w rurze.
B. Jednostka ładowana jest standardową objetością czynnika chłodniczego (długość rury rozprowadzającej
wynosi 0 m). Wielkość dla dodatkowego załadowania = rzeczywista długośc rury cieczy x dodatkowa
ilość na metr rury cieczy.
Dodatkowa ilość załadowanego czynnika = L1*0,35+L2*0,25+L3*0,17+L4*0,11+L5*0,54+L6*0,022
L1 długość całkowita rury cieczy, 22,22 L2 długość całkowita rury cieczy, 19,05
L3 długość całkowita rury cieczy, 15,88 L4 długość całkowita rury cieczy, 12,7
L5 długość całkowita rury cieczy 9,52 L6 długość całkowita rury cieczy 6,35
C. Ładunek i dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego
dodatkowy ładunek czynnika na metr (kg/m)
Model

φ22.22

φ19.05

φ15.88

φ12.7

φ9.52

φ6.35

patrz etykieta

AU282FHERA
AU482FIERA(G)

ładunek przy opuszczaniu fabryki

0.35

0.25

0.17

0.11

0.054

0.022

patrz etykieta
patrz etykietal

AU48/60NFIERA(G)

Ilość ładunku czynnika chłodniczego przy opuszczaniu fabryki nie obejmuje czynnika w rurze rozprowadzającej.
Uwaga@
Dla zapobieżenia użyciu różnych olejów w rurze , należy używać specjalnego narzędzia dla R410A, zwłaszcza
dla rury rozgałęźnej z przyrządem pomiarowym i węża do uzupełniania ładunku czynnika chłodniczego.
Typ czynnika chłodniczego należy oznaczyć różnymi kolorami na zbiorniku. R410A jest różowy.
Nie wolno używać cylindra do napełniania ładunkiem, ponieważ R410A zmienia własności przy ładowaniu do cylindra.
Przy załadowywaniu czynnika chłodniczego powinien on być pobierany ze zbiornika w stanie ciekłym.
Wartość obliczonej objętości czynnika chłodniczego, ze względu na długość rury rozprowadzającej należy oznaczyć na
etykiecie.

Mocowanie rury z czynnikiem chłodniczym

W czasie pracy rura będzie drgać i rozszerzać się lub kurczyć. Jeżeli nie będzie ona zamocowana,
czynnik chłodniczy obciążać będzie rurę jednostronnie, co może spowodować jej złamanie.
Dla zapobieżenia obciążeniom, rury należy mocować co 2-3 metry4
Izolacja Cieplna
Rura gazu i cieczy powinny być oddzielnie izolowane cieplnie.
Materiał na rurę gazu powinien wytrzymywać wysokie temperatury powyżej 120
stopni. Materiał na rury cieczy powinien wytrzymywać 70 stopni4
Grubość materiału powinna być większa od 15 mm; gdy temperatura otoczenia wynosi
30 stopni i wilgotność względna jest wyższa niż 80%, grubość powinna być większa niż
20 mm.
materiał powinien przywierać do rury ciasno, bez szczelin˛ następnie
należy owinąć go taśma klejącą. Drut łączący nie może być ułożony
razem z materiałem izolacji cieplnej i powinien być od niej oddalony co
najmniej o 20 cm.
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Drut łączący
Ponad 20 cm
Taśma klejąca
Rura gazu
Izolacja cieplnaq

8.9 Porównanie użytych narzędzi dla MRVIII R22 oraz R410A
NARZĘDZIE

POWÓD

PRZEZNACZENIE
˙˝�'

nóż

cięcie rury

ekspander

powiększenie średn. rury

dla R410A˛ musi powiększyć
rurę wystającą,

klucz

mocowanie nakrętki zaciskowej

standardowy moment dla rury
1/2, 5/8 jest większy

narzędzie do
rozszerzania

rozszerzanie końcówki rury

gietarka do rur

giecie rur

miernik ciśnienia

użyty do badania szczelności

palnik spawalniczy

lutowanie twarde rur

rura rozgałęźna
z manometrem

urządzenie do usuwania gazu

wąż do napełniania
pompa próżniowa z
zaworem odcinającym
jednodrogowym
cylinder do
napełniania
waga elektroniczna
dla operacji
uzupełniania
wykrywacz
nieszczelności

ciśnienie badania szczelności
jest wyższe

ciśnienie różne od R22:
MAX HP5,3MPa, MIN3,5 MPa

ładowanie czynnika
chłodniczego
urządzenie do usuwania gazu

musi zapewnić, że olej z pompy
próżniowej nie może wpływać do
jednostki gdy pompa zatrzymuje się
R410 A nie może być uzupełniany
w stanie gazowym

ładowanie czynnika
chłodniczego
ładowanie czynnika
chłodniczego

nie można używać wykrywacza
freonowego (CFC lub HCFC) bo
R410A wyklucza użycie Cl. Należy
używać wykrywacza wodoru (lub
wykrywacza R134a)

wykrywanie nieszczelności

Uwaga: Rury dla połączeń R410A, o tej samej średnicy, nie mogą być zgrzewane ze złączami
rozszerzanymi, skręcanymi zaciskowo. Średnica łączonej rurowego musi być rozszerzona
i następnie należy zgrzewać rurę łączącą.
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8.10.1. Przed pracą próbną
Należy upewnić się, czy poniższe prace zostały zakończone zgodnie z instrukcją instalacji.
a. Przewody rurowe
b. Podłączenia elektryczne
c. Sprawdzenie szczelności
d. Usunięcie gazów
e. Załadowanie dodatkowej ilości czynnika chłodniczego
f. Należy także sprawdzić, czy roboty wewnętrzne zostały zakończone.
Uwaga: Zaleca się, by jednostka była pod napięciem przez 12 godzin dla ochrony sprężarki.
Gdy jednostka zostaje uruchomiona ponownie, jednostka wewnętrzna uruchomi się 5 minut
później, po uruchomieniu sprężarki.

8.10.2. Praca próbna

Po sprawdzeniu czy powyższe prace są wykonane należy normalnie uruchomić jednostkę i sprawdzić poniższe:
a. Upewnić się czy jednostka wewnętrzna i zewnętrzna pracują normalnie;
b. Uruchamiać jednostki wewnętrzne po kolei i upewniać się, czy odpowiadająca im zewnętrzna także pracuje
prawidłowo;
c. Sprawdzić prawidłowość temperatury powietrza wydmuchiwanego z jednostki wewnętrznej;
d. Sprawdzić czy prędkość wentylatora jest prawidłowo regulowana przez sterownik
Uwaga:
1. Praca w trybie grzania i chłodzenia jest możliwa przy prawidłowym zakresie temperatur.
2. Jeżeli ze sprężarki słychać stuki, należy zatrzymać natychmiast jednostkę i uruchomić grzałkę karteru
i odczekać odpowiednią ilość czas, przed ponownym uruchomieniem jednostki.
3. Po zatrzymaniu, jednostka nie może być uruchomiona od razu, tylko po upływie 3 minut, co zabezpiecza
sprężarkę.
4. Dla pracy cichej w trybie nocnym, wentylator pracował będzie z małą prędkością. Nie jest to wadliwa praca.

8.10.3. Sprawdzenie po pracy próbnej
Po zakończeniu pracy próbnej należy przeprowadzić poniższe kontrole:
1. Zapisać nastawy w miejscu instalacji
2. Zapisać dane instalacji: długość rur, różnicę wysokości, wielkość ładunku
czynnika chłodniczego itp.
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9. Instalacja elektryczna
Ostrzeżenie: Dla Rynku Europejskiego: miejscowy izolator 3-fazowy (wyłącznik zasilania) musi
być zainstalowany miejscowo dla jednostki (Wymaganie UE).
Dla innych obszarów należy zachować zgodność z przepisami lokalnymi.

Instalacja elektryczna powinna być wykonana przez uprawnionego, dobrze przeszkolonego elektryka.
Ostrzeżenia2
A. Dla przewodów zasilających należy używa tylko kabli miedzianych.
B. Wszystkie jednostki wewnętrzne/zewnętrzne muszą być połączone z przewodem uziemienia kabla zasilającego.
Przewodu uziemienia nie wolno podłączać do rur instalacji gazu ziemnego, rur wodociągowych, instalacji odgromowej lub
telefonicznej.
W przeciwnym razie możliwe jest wystąpienie porażeń elektrycznych lub pożarów .
C. Detektor prądu upływowego oraz zabezpieczenie nadprądowe muszą być zainstalowane, dla uniknięcia
zagrożenia porażeniami.
D. Przed ukończeniem instalacji elektrycznej nie wolno zasilać jednostki.
E. Jednostki wewnętrzne i zewnętrzne posiadają indywidualne źródła zasilania. Wszystkie wewnętrzne mają
jedno źródło zasilania.
F. Przewód komunikacji i zasilający muszą być rozdzielone, nie można używać przewodu wielożyłowego, gdyż
interferencja może zakłócać pracę sterowania.

Uwaga: Gdy jednoprzewodowy sterownik steruje wieloma jednostkami wewnętrznymi, połączone ze sobą jednostki
wewnętrzne muszą używać wspólnej fazy źródła zasilania, inaczej praca będzie nieprawidłowa. Na przykład dla źródła
zasilania L1, L2, L3 i N, wszystkie jednostki wewnętrzne muszą używać L1/N, L2/N lub L3/N.

42 Połaczenia przewodów
.7/ Zasilanie

zewnętrzna

P

P7 P8 P9 R
detektor prądu upływowego
zabezpieczenie nadprądowe

wewnętrzna 7
(jednostka montowana na ścianie)

P

R

Źródło zasilania@ 7TL28863886
z2 ;6Ly

R
detektor prądu upływowegoq
zabezpieczenie nadprądowe

Źródło zasilania：1PH,220-230V~，5 0/60Hz

wewnętrzna 3
.jednostka nie montowana na ścianie /

wewnętrzna 8
.jednostka montowana na ścianie/
P

R

P

R

Detektor prądu upływowego
zabezpieczenie nadprądowe

Żródła zasilania：1PH,220-230V~，5 0/60Hz

Zgodnie z umową nie tłumaczę tekstu, który się
powtarza

AU482FIERA(G)

kdetektor prądu upływowegoq
zabezpieczenie nadprądowe

Źródło zasilania：3 N~,380-400V,50/60Hz

P

zewnętrzna

zewnętrzna
AU282FHERA

AU48~60NFIERA(G)

detektor prądu upływowegoq
zabezpieczenie nadprądowe

Power source：1PH,220-230V~，50/60Hz

R
detektor prądu upływowego
zabezpieczenie nadprądowe

Power source：1PH,220-230V~，50/60Hz

.8/ Komunikacja

przewód komunikacji z oznaczoną biegunowością
wewnętrzna 7

zewnętrzna

TUE F G

TU

wewnętrzna8
TU E FG

E FG

wewnętrzna8

wewnętrzna :

TU E F G
E FG

wewnętrzna ;

T UE F G
sterownik
przewodowy

wewnętrzna <

TUE F G

E F G sterownik

sterownik
przewodowy

TU E F G

E F G sterownik

przewodowyq

przewodowy

EFG
sterownik
przewodowyq
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E FG
sterownik
przewodowy

Jednostka zewnętrzna i wszystkie wewnętrzne połączone są równolegle, poprzez przewody bez
oznaczonej biegunowości.
Trzy metody połączenia sterownika z jednostką wewnętrzną:
E4 7 do multi (sterowanie grupowe): jeden podłączony sterownik kontroluje 2~16 jedn. wewnętrznych, jak pokazano
na rysunku powyżej, wewnętrzna 1 ~ wewnętrznej 2: wewnętrzna 2 jest sterowaną przewodowo jednostką nadrzędną,
pozostałe są sterowane jako podrzędne. Połączenie sterownika z nadrzędną jedn. wewn. (połączoną bezpośrednio ze
sterownikiem) wykonane jest poprzez przewody 3 biegunowe, pozostałe jedn. wewnętrzne z jedn. wewnętrzną
nadrzędna są połączone przewodami 2 biegunowymi. 4
F4 7 dn 7 . jeden podłączony sterownik kontroluje jedną jedn. wewn.): jak pokazano na rysunku powyżej, wewnętrzna
1 ~wewnętrzna 4, jedn. wewnętrzna i sterownik połączone są poprzez przewody 3 biegunowe.
G42 do 1 .dwa podłączone sterowniki kontrolują jedną jedn. wewn.) : jak pokazano na rysunku powyżej, wewnętrzna
jednostka 6. Dowolny z podłączonych sterowników może być ustawiony jako nadrzędny, i wtedy drugi sterownik
pracuje jako podrzędny. Podłączony sterownik nadrzędny/podrzędny oraz nadrzędny/jedn. wewnętrzna połączone są
przewodem 3 biegunowym.
Gdy jednostka wewn. jest sterowana zdalnie, patrz " jednostka nadrzędna sterowania przewodowego/ podrzędna
jednostka sterowania przewodowego/ tabela jednostki zdalnego sterowania". A, B, C na bloku przyłączeniowym
sterowania nie wymagają podłączenia i nie są połączone ze sterownikiem.
52 Specyfikacja dla kabli zasilania i przewodów komunikacji
.7/ Zewnętrzne źródła zasilania i kable zasilające

pozycja
źródło zasilania

indywidualne
zasilanie

model

kabel zasilania zabezp.
2
przekrój (mm ) nadprądowe
(A)

prąd znamionowy dla wyłącznika
różnicoprądowego (A) czas
odpowiedzi (S) dla wyłącznika
ochronnego (mA)
30A 30mA poniżej 0.1S

przewód uziemienia
przekrój
wkręt
2
(mm )
6

M5

10

M5

AU282FHERA

1PH,220-230V,50Hz

6

30

AU482FIERA(G )

1PH,220-230V,50/60Hz

10

50

AU48NFIERA(G )

3N～,380400V,50/60Hz

4

20

20A 30mA below 0.1S

4

M5

4

20

20A 30mA below 0.1S

4

M5

AU60NFIERA(G )

50A 30mA below 0.1S

`4 Przewód zasilający musi być pewnie zamocowany.
a4 Każda jednostka zewnętrzna musi być prawidłowo uziemiona.
b4 Gdy przewód zasilający przekracza zakres, należy go odpowiednio dopasować.
.2/ Źródło zasilania jednostki wewnętrznej, przewód komunikacji pomiędzy jednostką
wewnętrzną i zewnętrzną oraz pomiędzy jednostkami wewnętrznymi.
pozycja
sumaryczny prąd
jedn. wewn. (A)

4 76
:76 `mc 47;
:7; `mc 488
:88 `mc 48=

przekrój
przewodu
zasilania
.ll8/

8
94;
;4;
76

prąd znamionowy
przewodu zabezpieczenia
nadprądowego (A)
.l/
długość

86
25
96
:6

86
96
:6
;6

prąd znamionowy dla
wyłącznika różnicoprądowego
(A) czas odpowiedzi (S) dla
wyłącznika ochronnego (mA)

86E2 96lE2 adknv 647r
96E2 96lE2 adknv 647r
:6E2 96lE2 adknv 647r
;6E2 96lE2 adknv 647r

przekrój przewodu komunikacji
zewn./wewn.
.ll8/

wewn./wewn.
.ll8/

ekranowany przewód 2-żyłowy x
(0,75-2 mm2)

`4 Przewód zasilający musi być pewnie zamocowany4
a4 Każda jednostka zewnętrzna musi być prawidłowo uziemiona4
b4 Gdy przewód zasilający przekracza zakres, należy go odpowiednio dopasować4
c4 Warstwy ekranu przewodów komunikacji muszą być połączone ze sobą i uziemione w jednym punkcie.
e. Długość całkowita przewodu komunikacji nie może przekroczyć 1000 m.
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(3) Przewód komunikacja dla podłączonego sterownika przewodowego
długość przewodu(m)

specyfikacja przewodu

długość przewodu(m)

specyfikacja przewodu

7766

643ll29.3-żyłowy) ekranowany

≤300 oraz＜4 00

748;ll8 9.93bnqd/ rghdkcdc vhqd

:766 oraz 4266

64;llb9 .3-żyłowy) ekranowany

≤300 oraz＜6 00

8ll8 9 .93bnqd/ rghdkcdc vhqd

:266 oraz 4366

64=;llb9

.3-żyłowy) ekranowany

a. Warstwa ekranu przewodu komunikacji musi być uziemiona na jednym końcu.
b. Długość całkowita nie może przekroczyć 600m.
(4) Typ i zmienianie sterowania

a) Jednostka wewnętrzna może być sterowana sterownikiem przewodowym lub zdalnym.
b) W czasie instalacji instalator musi nastawić jednostkę, w zależności od typu sterowania i typu przewodów.
Wybór pomiędzy sterowaniem przewodowym nadrzędnym/ jednostką podrzędną, jednostką sterowania
zdalnego musi być dokonany w czasie instalacji. :
Uwaga:

1. Na powyższym rysunku, stany w ramkach są ustalane fabrycznie.
2. Jednostka wewnętrzna sterowana sterownikiem przewodowym nadrzędny/podrzędny oraz wewnętrzna
sterowana pojedynczym sterownikiem przewodowym są wszystkie jednostkami wewnętrznymi,
sterowanymi przewodowym sterownikiem nadrzędnym.
3. Odbiornik zdalny wyposażony jest w przewód, który może być wstawiony w CN21.
4. Dla jednostki wewnętrznej sterowanej sterownikiem przewodowym, jeżeli jednostka wewnętrzna
posiada odbiornik zdalny, biały przewód MUSI być wyciągniety ze złącza odbiornika zdalnego.
5. Prawidłowa procedura wyłączenia jednostki: wyłączyć jednostkę sterownikiem, nastepnie odłączyć
źródło zasilania. Bezpośrednie odłączenie zasilania jest ZABRONIONE!
6. Wszystkie EEV jednostek wewnętrznych są ustawione fabrycznie w stanie otwartym.

3.Metoda instalacji i rozbieg próbny
(1)AU48/ 60N、AU482 PCB lampka wskaźnika, objaśnienie:
LED1：lampka awarii, czas migania wskazuje odpowiedni kod awarii).
LED2：lampka komunikacji/usuwania błędów (gdy SW01-4 jest ustawiony na 0, LED2 jest lampką usuwania
błędów, LED2 miga z częstotliwością 1Hz wskazując model oraz 2Hz wskazując poszukiwane numery
wewnętrzne. Jeżeli model oraz numery wewnętrzne są prawidłowe, należy ustawić SW01-4 na 1, wtedy LED
staje się lampką komunikacji.
LED3：lampka wskaźnika zasilania ( zapala się po podaniu zasilania i gaśnie po wyłączeniu zasilania).
(2) SW01 definicje
SW01

Definicja funkcji

LED2 definicja

Przełącznik wyboru modelu
1

2

-

0

1

-

AU482FIERA(G)

LED2 miga 4 razy przy 1Hz

-

1

0

-

AU48NFIERA(G)

LED2 miga 5 razy przy 1Hz
LED2 miga 6 razy przy 1Hz

3

4

-

1

1

-

AU60NFIERA(G)

0

-

-

-

AC wentylator

1

-

-

-

DC wentylator

-

-

-

0

-

-

-

1

-

nastawa i praca dla jednostki

LED2 miga przy 1Hz wskazując model oraz przy 2Hz
wskazując poszukiwaną ilość jedn. wewnętrznych.

Nastawa modelu (po wybraniu, w razie Po wybraniu, LED2 zmienia się na lampkę wskaźnikową
zmiany, wymaga ustawienia na 0 i włączenia pomiedzy wewnętrznymi i zewnętrznymi.
ponownego.

SW02 jest domyślnie wyłączony dla wszystkich.

(3) Objaśnienie funkcji przełączników SW01, SW02. Można poznać niektóre parametry przy użyciu
narzędzia testującego. Nie znajduje się ono na płytce sterowniczej. Urządzenie testujące musi być
zakupione oddzielnie u producenta.
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SW01

0

Kod błedu wyświetlacza jednostki zewnętrznej, normalnie wyświetlany "--".
Dla 0151800123A PCB, 150/180 wyświetlany dla AU48/60

1

Tryb pracy dla jednostek zewnętrznych: Chłodzenie: -C, Grzanie: -H.

2-3
0

2

Nie używany

4

Docelowa częstotliwość pracy sprężarki (Liczba dziesietna).

5

Rzeczywista częstotliwość pracy sprężarki (Liczba dziesietna).

6

Podłączone jednostki wewnętrzne (Liczba dziesietna).

7-13

1

Wyświetlacz numeryczny, siedmiosegmentowy

SW02

Nie używany

14

Chłodzenie przymusowe: 0; grzanie przymusowe: 1, bez pracy przymusowej: --

15

Ręczna regulacja częstotliwości, wyświetla ustawioną częstotliwość; bez ustawiania ręcznego, --

0

Czujnik TD wartość dla zaworu Wylotu Powietrza (℃ )(Liczba dziesiętna)

1

Czujnik TA wartość Temp. Otoczenia (℃ )(Liczba dziesiętna

2

Czujnik TS wartość dla powietrza na Ssaniu ( ℃ ) (Liczba dziesiętna)

3

Czujnik TE wartość dla Odszraniania (℃ )(Liczba dziesiętna）

4

Czujnik TE wartość dla środkowej części Skraplacza (℃ ) (Liczba dziesiętna)

5

Temperatura modułu (nowa funkcja dla 0151800123A PCB)

6

Nie używany

7

Otwarcie jednostki zewnętrznej PMV (Liczba dziesiętna)

8

Zawór magnetyczny SV2: WŁĄCZ.:1 WYŁ.: 0

9

Zawór magnetyczny SV1: WŁĄCZ.:1 WYŁ.: 0

10

Wartość rzeczywista dla sprężarki, gdy pracuje (Liczba dziesiętna)

11

Tryb wentylatora dmuchawy - Niska prędkość:-1 Średnia prędkość: -2 Wysoka prędkość: -3

12

Nie używany

13

Wyświetlacz położenia zaworu 4-drogowego: WŁĄCZ: 1, WYŁ.: 0

14

Napięcie szyny (moduł komunikacji Hitachi nie obejmuje tej informacji, wartość stała)

15

Wartośc dla przegrzania

0

Częstotliwość docelowa

1

Akualna częstotliwość

2

Częstotliwość na wylocie

3

Częstotliwość zabezpieczenia przed niskim ciśnieniem, w trybie grzania.

4

Średnia temperatura wężownicy jednostki wewnętrznej

5

Wybór modelu jednostki

6

Prędkość wentylatora (nowa funkcja dla 0151800123A PCB)

7

Docelowa prędkość wentylatora dla górnej prędkości silnika wentylatora (max. 999) (nowa funkcja dla
0151800123A PCB)

8

Aktualna prędkość wentylatora dla górnej prędkości silnika wentylatora (nowa funkcja dla 0151800123A PCB)

9

Docelowa prędkość wentylatora dla dolnej prędkości silnika wentylatora (max.999) (nowa funkcja dla 0151800123A
PCB)
Aktualna prędkość wentylatora dla dolnej prędkości silnika wentylatora (nowa funkcja dla 0151800123A PCB)

10
11-15

Nie używany
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SW01

0-2

3

Wyświetlacz numeryczny, siedmiosegmentowy

SW02

3

Nie używany
Widok błędu (wyświetlone 3 poprzednie kody błędu; automatyczne wyjście z tego stanu w ciągu 2
minut; sprawdzić ostatni/następny kod błędu przy użyciu przycisku GÓRA/DÓŁ (UP / DOWN). Tej listy
kodów błędów nie można wyczyścić. Najwcześniejszy kod błędu jest usuwany, gdy nowy jest
zapisywany). (nowa funkcja dla 0151800123A PCB)

4-15

Nie używany

4

0-15

Nie używany

5

0-15

Wydajność jednostki wewnętrznej: wyświetlana w KM, np.: 1,2 oznacza 1,2 KM.

6

0-15

Zapotrzebowanie obciążenia jednostki wewnętrznej (system dziesiętny) S-CODE

7

0-15

Otwarcie jednostki wewnętrznej EEV (system dziesiętny)

8

0-15

Nie używany

9

0-15

Temperatura czujnika (℃）dla jednostki wewnętrznej TA

10

0-15

Temperatura czujnika （℃） dla jednostki wewnętrznej TC1 （Liczba dziesietna）

11

0-15

Temperatura czujnika ( ℃） dla jednostki wewnętrznej TC2 (Liczba dziesietna）

（Liczba dziesietna）

4.Funkcje START-STOP-GÓRA-DÓŁ dla PCB jednostki zewnętrznej
Wcisnąć "START" przez 5 sekund dla wejścia do trybu nastawy częstotliwości góra/dół. Wciśniecie GÓRA ("UP") oraz
DÓŁ ("DOWN"), odpowiednio zwiększa i zmniejsza częstotliwość. Wciśnięcie "STOP" przez 5 sekund powoduje
wyjście z trybu nastawy góra/dół dla częstotliwości i następnie przejście do normalnego sterowania częstotliwości.
W trakcie pracy zmniejszanie częstotliwości będzie ograniczane przez prąd, wylot lub ssanie.
Ponadto można realizować przymusowe chłodzenie lub grzanie przy użyciu poniższych przycisków:
1) Wcisnąć "START",w tym samym czasie wcisnąć DÓŁ (DOWN) przez 8 sekund dla wejścia lub opuszczenia trybu
przymusowego chłodzenia.
1. Ustalony standardowy kąt otwarcia: 480
2. Ustalona częstotliwość pracy 50/60 Hz.
3. Ustalona wysoka predkość silnika wentylatora jednostki zewnętrznej.

2) Wcisnąć "STOP", w tym samym czasie wcisnąć GÓRA (UP) przez 8 sekund dla wejścia lub opuszczenia trybu
przymusowego grzania.
1.

Ustalony standardowy kąt otwarcia: 120

2.

Ustalona częstotliwość pracy 50/60 Hz.

3.

Ustalona wysoka predkość silnika wentylatora jednostki zewnętrznej.
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10.Praca próbna i wydajność
Funkcja 3-minutowej zwłoki
Jeżeli jednostka jest uruchamiana po wyłączeniu jej, sprężarka zacznie pracować po około 2
minutach, aby zabezpieczyć ją przed uszkodzeniem. "
Praca chłodzenia/grzania
Jednostki wewnętrzne mogą być kontrolowane indywidualnie, lecz nie mogą pracować w tym samym czasie w
trybie chłodzenia i trybie grzania. Jeżeli tryby chłodzenia grzania występują równocześnie, późniejsza nastawa
jednostki przejdzie w stan oczekiwania i jednostka będzie pracować normalnie z wcześniejszą nastawą. Jeżeli
zarządzający A/C ustawi jednostkę w tryb grzania lub chłodzenia na stałe, jednostka nie może pracować w
innych trybach.
Odszranianie w trybie grzania
W trybie grzania, odszranianie jednostki zewnętrznej wpływa na wydajność grzania. Jednostka będzie
odszraniana automatycznie przez 2~10 minut, w tym samym czasie, kondensat będzie spływał z jednostki
zewnętrznej, także z odszraniania, na jednostce zewnętrznej pojawią się opary, co jest zjawiskiem normalnym.
Silnik jednostki wewnętrznej pracował będzie z małą prędkością lub zatrzyma się i jednostka wewnętrzna
zatrzyma się.
Warunki pracy jednostki
Prawidłowe użycie jednostki oznacza jej pracę w dopuszczalnym zakresie warunków.
W przypadku pracy poza tym zakresem zadziałają urządzenia zabezpieczające.,
Wilgotność względna powinna być niższa niż 80%. Gdy jednostka pracuje przez dłuższy okres czasu przy
wilgotności względnej powyżej 80%, rosa w jednostce skropli się i jej opary będą wydmuchiwane wraz
z powietrzem na wylocie.

Urządzenia zabezpieczające (takie jak wyłącznik wysokiego ciśnienia)
Wyłącznik wysokiego ciśnienia jest urządzeniem, które automatycznie zatrzyma jednostkę, gdy jednostka
pracuje nieprawidłowo.
Gdy wyłącznik wysokiego ciśnienia zadziała, tryb chłodzenia/grzania zostanie zatrzymany, lecz LED pracy
na sterowniku przewodowym będzie wciąż się palić. Sterownik przewodowy wyświetli kod defektu.
Gdy wystąpią poniższe przypadki, urządzenie zabezpieczające zadziała:
W trybie chłodzenia, wylot i wlot powietrza jednostki zewnętrznej są zatkane.
W trybie grzania filtr jednostki wewnętrznej jest zatkany przez pył, wylot powietrza jednostki
wewnętrznej jest zatkany.
Jeżeli urządzenie zabezpieczające zadziała, należy wyłączyć zasilanie i uruchomić jednostkę ponownie po
wcześniejszym usunięciu problemu.
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W przypadku awarii zasilania
Gdy awaria zasilania nastąpi w trakcie pracy, wszystkie operacje zostaną zatrzymane.
Po przywróceniu zasilania, jeżeli aktywna jest funkcja ponownego uruchomienia, jednostka powróci
automatycznie do stanu sprzed awarii zasilania; jeżeli funkcja automatycznego uruchamiania nie jest aktywna,
potrzebne jest ponowne włączenie jednostki.
Jeżeli anomalia pojawia się w trakcie pracy z powodu pioruna lub błyskawicy, interferencji z samochodem lub
radiem, należy wyłączyć źródło zasilania, po wyeliminowaniu defektu należy wcisnąć przycisk WŁĄCZ/WYŁ
(+SR5SJJ+) aby uruchomić jednostkę.
Wydajność grzania
W trybie grzania wykorzystywana jest pompa ciepła typu, który absorbuje energię cieplną z zewnątrz i podaje ją do
wewnątrz. Tak więc jeżeli temperatura zewnętrzna spada to i wydajność grzania obniża się.
74 Oznaczenia dla systemu
W przypadku, gdy zainstalowanych jest wiele systemów MRVII, w celu potwierdzenia zależności pomiędzy
jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi, należy zaznaczyć na pokrywie skrzynki elektrycznej jednostki
zewnętrznej podłączone do niej jednostki wewnętrzne. Jak pokazano na rysunku poniżej:

model wewnętrzny @
Pomieszczenie Nr4
np: wewnętrzna A, system 1, piętro 22F-1A

b4 Kolejność pracy próbnej

Kontrola przed pracą próbną

potwierdzenie dla jedn.
wewnętrznej

potwierdzenie okablowania

potwierdzenie dla jedn.
zewnętrznej

potwierdzenie systemu

potwierdzenie włączenia
zasilania

Ustalenie stanu lub praca próbna

praca dla wartości
znamionowych
rozwiązanie problemów jeżeli
pojawią się usterki

potwierdzenie danych pracy próbnej
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62 Kontrola przed pracą próbną
Przed kontrolą należy potwierdzić stan jednostki wewnętrznej i zewnętrznej dla uniknięcia awarii w czasie
pracy próbnej, spowodowanej wadliwą instalacją.
347 Potwierdzenie dla jednostki wewnętrznej
Rr

pozycja kontrolowana

7

Czy jednostka wewnętrzna jest w dobrym stanie, oraz czy przewód
zasilający jest zgodny z wymaganiami.

8

Czy połączenia przewodów dla jednostki wykonano prawidłowo. Czy
połączenia w skrzynce przyłączeniowej silnika wentylatora, silnika kołysania
oraz pompy wody są wykonane prawidłowo. Czy czujnik jest w dobrym stanie
i jest umieszczony w odpowiednim miejscu.

9

Czy przełączniki jednostki są ustawione prawidłowo. Czy adresy jednostki
wewnętrznej, centralnego sterownika, sterownika przewodowego oraz inne
możliwe wybory zostały nastawione prawidłowo.

:

Czy kolejność podłączenia dla sterownika przewodowego jest prawidłowa.

;

Przed podaniem zasilania należy zmierzyć opór pomiędzy przewodami
napięciowymi, przewodem zerowym i punktem uziemienia na bloku
przyłączeniowym, omomierzem 500 V. Opór musi być powyżej 1 Megaoma.

wyniki

b4b Potwierdzenie dla jednostki zewnętrznej
No.

pozycja kontrolowana

1

Czy jednostka zewnętrzna jest w dobrym stanie i czy skrzynka przyłączeniowa
jest prawidłowo zamocowana.

2

Czy podłączenia przewodów są prawidłowe. Czy przewody nie są uszkodzone.

3

Czy przełącznik jednostki jest ustawiony prawidłowo. Czy adresy jednostek są
prawidłowe. Numer jednostki nadrzędnej musi być Nr 1 i pozostałe jednostki mogą
być Nr 2, Nr 3. Jeżeli jest wiele jednostek zewnętrznych, przed podaniem napięcia,
jednostka nadrzędna SW5-4 musi być ustawiona jako "wyszukująca zewnętrzna".
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wyniki

848Potwierdzenie połączenia przewodów
pozycja kontrolowana

Rr

wyniki

7

Czy przewód zasilania jedn. zewnętrznej jest w prawidłowym położeniu. Czy
przewód ten jest zgodny z wymaganiami.

8

Czy przewód zasilania jedn. wewnętrznej jest w prawidłowym położeniu. Czy
przewód ten jest zgodny z wymaganiami.

9

Sprawdzić połączenia zasilania jednostek wewnętrznych, by zapobiec temu, że
jedna z nich może być niezasilana, oraz czy wszystkie inne jednostki
zewnętrzne i wewnętrzne pracują prawidłowo. Dla jednostek wewnętrznych
w jednym systemie należy zastosować jedno źródło zasilania.

:

;

Czy przewód komunikacji pomiędzy jednostkami zewnętrznymi jest zgodny z
wymaganiami oraz A, B, C muszą być odpowiednio połączone, aby uniknąć
zniszczenia płytki drukowanej PCB.
Czy drut komunikacji pomiedzy jedn. zewn. i wewn. jest zgodny z wymaganiami,
czy przewód komunikacji zachowuje sekwencję fazową, czy przewód jest
ekranowany. Warstwa ekranu musi być ciagła. Przewód komunikacji dla całego
systemu musi być uziemiony na najdalszych przewodach ekranowanych dla
jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.

<

Czy przewód komunikacji pomiędzy jedn. wewnętrznymi i sterownikiem
przewodowym jest zgodny z wymaganiami, oraz A, B, C muszą być połączone
odpowiednio, w przeciwnym razie praca sterownika przewodowego będzie wadliwa.

=

Odległość pomiedzy kablem wysokiego i niskiego napięcia, a przewodem
komunikacji musi wynosić ponad 50 mm. W przeciwnym razie wystąpią błędy
komunikacji.

84: Potwierdzenie systemu

średnica rury cieczy

standardowa ilość
dodatkowego doładowania
(kg/m)

φ6.35

6.35

=

φ9.52

9.52

=

φ12.7

12.7

=

φ15.88

15.88

=

φ19.05

19.05

=

φ22.22

22.22

sumaryczna długość przewodów poszczególne ilości doładowania
cieczy (m)
ze względu na długość rury (kg)

=
sumaryczna wielkość dodatkowego
załadowania

Uwaga: Należy sprawdzić, czy zawór odcinający jednostki zewnętrznej został całkowicie otwarty. Jeżeli występuje
tylko jednostka nadrzędna, należy sprawdzić, czy zawory odcinające na rurze oleju zostały całkowicie zamknięte.
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4.Nastawy stanu dla pracy próbnej
Sprawdzić czy urządzenia są zasilane.
Jeżeli jednostki wewnętrzne i zewnętrzne są zasilane odpowiednio należy sprawdzić poniższe:
pozycje kontrolowane

Nr

wyniki

1

Czy płyta główna jednostki zewnętrznej jest pod napięciem; Czy wskaźnik komunikacji
świeci się

2

Czy wskaźnik komunikacji jedn. wewnętrznej świeci się

3

Sprawdzenie, czy parametry pracy jedn. wewn. są prawidłowe po podłączeniu
jedn. zewn., sprawdzenie płyty głównej i oprogramowania, takie jak
charakterystyki czujnika, kąt otwarcia EEV itp.

5.Praca próbna
Generalnie należy potwierdzić wszystkie jednostki wewnętrzne, jedna po drugiej. W tym czasie
inne jednostki należy ustawić w stanie STOP.

(1)Główne zasilanie i wstępne potwierdzenie.
czy LED RUN sterownika
przewodowego świeci

nie

<.

tak
nie

czy WXERHF] sterownika
przewodowego świeci

</

tak
czy kod błędu wyświetlany jest
na sterowniku przewodowym

nie

silnik jednostki
wewn. nie pracuje

<0

tak
patrz usuwanie usterek i
diagnostyka

.8/ Potwierdzenie pracy silnika
rs`qs

ustawienia trybu na JER2 wcisnąć przycisk

Czy jedn. wewn.
wydmuchuje powietrze

nie

tak
czy słychać nienormalne
hałasy

tak

nie
normalnie
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sprawdzić wentylator
jedn. wewn., silnik
wentylatora i obwód
elektr.

sprawdzić otoczenie
silnika wentylatora

.9/ Potwierdzenie pracy chłodzenia

sprawdzić każdą jednostkę wewnętrzną

rs`qs

gdy jedn. zewn. zatrzyma się,
zrestartować jednostkę po
upływie 2 i pół minuty

nie

ustawić tryb na GSSP@ wcisnąć przycisk
przez ponad 5 sekund w stanie SJJ

potwierdzić stan pracy
sprężarki, wewn. EEV

nie

czy wydmuchiwane jest
zimne powietrze
tak

nie

czy wentylacja jest dobra

sprawdzić kierunek żaluzji

tak
sprawdzić równoczesną pracę
wszystkich jedn. wewn.
nie

czy różnica temperatur
powietrza na wlocie i wylocie
jest prawidłowa

tak
nie

czy napiecie pracy jest
prawidłowe

.9>6876,/
tak
nie

czy prąd pracy jest w zakresie
znamionowym 87;, .przy
częstotliwości max)

tak
nie

czy ciśnienie pracy jest prawidłowe

tak
normalnie
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sprawdzić źródło zasilania,
specyfikację kabla zasilania
oraz połączenia w skrzynce
przyłączeniowej
sprawdzenie temp. wewn./
zewn., długości rur, ilości
dodatkowo załadowanego
czynnika chłodniczego,
wydajności jedn. wewn.,
częstotliwości pracy sprężarki,
pracę wentylatora jedn. zewn.,
oraz czy ze sprężarki nie
słychać nienormalnych
hałasów.

.:/ Potwierdzenie pracy grzania

sprawdzić każdą jednostkę wewnętrzną

rs`qs

nie

ustawić tryb na LIEX@ wcisnąć przycisk na
ponad 5 sekund w stanie SJJ

nie

czy gorące powietrze jest
wydmuchiwane

gdy jedn. zewn. zatrzyma się,
zrestartować jednostkę po
upływie 2 i pół minuty

potwierdzić stan pracy
sprężarki, wewn. EEV

tak
nie

czy wentylacja jest dobra

sprawdzić kierunek żaluzji

tak
sprawdzić równoczesną
pracę wszystkich jedn.
wewn.
nie

czy różnica temperatur
powietrza na wlocie i wylocie
jest prawidłowa

tak
nie

czy napiecie pracy jest prawidłowe

.9>6Z876,/
tak

nie

czy prąd pracy jest w zakresie
znamionowym +/-15% przy
częstotliwości max)

tak
nie

czy ciśnienie pracy jest prawidłowe

tak
normalnie
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sprawdzić źródło zasilania,
specyfikację kabla zasilania
oraz połączenia w skrzynce
przyłączeniowej
sprawdzenie temp. wewn./
zewn., długości rur, ilości
dodatkowo załadowanego
czynnika chłodniczego,
wydajności jedn. wewn.,
częstotliwości pracy
sprężarki, pracę wentylatora
jedn. zewn., oraz czy ze
sprężarki nie słychać
nienormalnych hałasów.

<7
sprawdzić kabel zasilania
jedn. wewnętrznej
tak
czy napięcie pomiędzy
E2 F2 G na sterowniku nie
przewodowym wynosi
7:V AC
tak

czy napięcie pomiedzy
A i B na listwie
przyłączeniowej jedn.
wewn. wynosi 14V AC

czy napięcie pomiedzy
L i N na listwie
przyłączeniowej jedn.
wewn. wynosi 220V AC

nie

czy bezpiecznik jedn. wewn.
jest prawidłowy
nie

tak

tak

błąd płyty głównej PCB
sterownika przewodowego

nie

połączenie pomiedzy jedn. wewn.
i sterownikiem przewodowym jest
nieprawidłowe

sprawdzić przyczynę
nieprawidłowości
nie

czy PIH .zielona,
czerwona/ na płycie
głównej TGF jedn.
wewn. świeci

tak
czy CN23 jednostki
nadrzędnej jest
połączony

74 nieprawidłowość transformatora
jedn. wewn.
2.nieprawidłowość płyty głównej
PCB jedn.wewn.
nie

tak
74 nieprawidłowość transformatora
jedn. wewn.
2. połączenie przewodowe PCB jedn.
wewn. jest uszkodzone lub wtyczka nie
jest wetknięta prawidłowo.

</

tryb grzania jako priorytet,
tryb niepriorytetowy
(chłodzenie) i nastawa
przełącznika trybu różnią się

nie

błąd grup jedn. wewnętrznych
74 nieprawidłowość PCB jedn. wewn.
2. nieprawidłowość sterownika
przewodowego

tak
normalne
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połączyć CN23

<9

czy silnik
wentylatora
pracuje

nie czy pozostałe
tak
wewnętrzne
zaczynają pracować
nie

tak
w trybie grzania, silnik
wentylatora nie pracuje i
zapala się
"PREHEAT" (PODGRZAN
IE) oraz
"DEFROST" (ODSZRONI
ENIE) na sterowniku
przewodowym.
74 uruchomienie przy
podgrzaniu.
2. kontrola trybu grzania na
powrocie oleju czynnika
chłodniczego
3. w trakcie podgrzewania
odszraniania
4. Błąd rezystora czujnika
TC2

czy napięcie
pomiędzy F2 G na
sterowniku
przewodowym
wynosi 7; AC

czy napiecie pomiędzy nie
nie F i Gna bloku
przyłączeniowym
jedn. wewn. wynosi
15V
tak

tak

połączenie przewodów
pomiędzy jedn. wewn. i
sterownikiem
przewodowym jest
nieprawidłowe

74 nieprawidłowość PCB
jedn. wewn.
2. przewody PCB jedn. wewn.
są uszkodzone lub wtyczka
wetknięta jest nieprawidłowo.

czy silnik jedn.
wewn. pracuje

połączenia przewodów
pomiędzy jedn. wewn. i
sterownikiem
przewodowym są
nieprawidłowe

tak
nie
czy kierunek obrotu
silnika wentylatora
jest prawidłowy

74 zatkany filtr
94 zatkany wymiennik
ciepła jedn. wewn.
czy silnik wentylatora
jedn. wewn. jest
zasilany napieciem
230V AC

tak

nieprawidłowość
wydajności wentylatora

74 nieprawidłowość płyty głównej PCB jedn. wewn.
24 przewody PCB jedn. wewn. są uszkodzone lub wtyczka
wetknięta jest nieprawidłowo.

nie
sprawdzić napięcie źródła
zasilania
wymienić przewody
silnika wentylatora

czy rezystancja
uzwojenia silnika jest
prawidłowa

tak

nie

nieprawidłowość silnika jedn. wewn.

czy pojemność
kondensatora
jest prawidłowa

nie

nieprawidłowość kondensatora
wentylatora jedn. wewn.

Tak
przewody PCB jedn. wewn. są uszkodzone lub wtyczka
wetknięta jest nieprawidłowo.
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Uwaga 1: Standard różnicy temperatury powietrza na wlocie i wylocie .
E4w trybie chłodzenia, po pracy przez co najmniej 30 minut, normalna różnica temp. pomiędzy powietrzem na
wlocie i wylocie wynosi ponad 76;2 .przy max. częstotliwości/
F4w trybie grzania, po pracy przez co najmniej 30 minut, normalna różnica temp. pomiędzy powietrzem na
wlocie i wylocie wynosi ponad 7:;2 .przy max. częstotliwości/4
Uwaga 2: Standard prądu pracy
Normalnym jest, że prąd pracy jest w zakresie wartości znamionowej prądu 8.5=.przy max.
częstotliwości). Prąd będzie się różnić dla warunków jak poniżej:
wyższy niż prąd znamionowy: wysoka temp. wewnętrzna/zewnętrzna; zła wentylacja na zewnątrz (tryb
chłodzenia), zła wentylacja wewnątrz (tryb grzania).
niższy niż prąd znamionowy: niska temp. wewnętrzna/zewnętrzna; wycieki czynnika chłodniczego (brak
czynnika chłodniczego.
Uwaga 3: Standard ciśnienia pracy

chłodzenie

wysokie ciśnienie 246z34;MT`

.przy max. częstotliwości)

niskie ciśnienie 64<z746MT`

wewnętrzna 7>z32;
zewnętrzna 2;z3;;

grzanie

wysokie ciśnienie 2,2~2,8MPa

wewnętrzna 7;z2;; n

.przy max. częstotliwości/

niskie ciśnienie 643z64>MT`

zewnętrzna ;z76;

Powyższe wartości są zmierzone po pracy przez 15 minut (temperatura otoczenia HF;/
Trend zmiany ciśnienia wysokie/niskie w wyniku warunków pracy:
Chłodzenie/grzanie@
temp. wewnętrzna rośnie333ciśnienie wysokie/niskie rośnie
temp. wewnętrzna spada ---ciśnienie wysokie/niskie spada
temp. zewnętrzna rośnie333ciśnienie wysokie/niskie rosnie
temp. zewnętrzna spada333ciśnienie wysokie/niskie spada
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11. Kody wadliwego działania

Lampka nixie na panelu kontrolnym jednostki zewnętrznej wyświetla kod wadliwego działania
natychmiast, gdy wadliwe działanie wystąpi. (Poniższa tabela dla wadliwego działania odnosi się
tylko do modeli przywołanych w niniejszej instrukcji).
AU282FHERA,AU482FIERA(G),AU48NFIERA(G),AU60NFIERA(G)
kody wadliwego działania i potwierdzenia wadliwego działania
Kod
wadliwego
działania

1

Oznaczenie na
Miejsce wadliwego działania
sterowniku
przewodowym
21
Obwód TE czujnika temp. odszraniania

2

22

Obwód TA czujnika temp. otoczenia

3

23

Obwód TS czujnika temp. na ssaniu sprężarki

4

24

Obwód TD czujnika temp na wylocie sprężarki

5

25

Obwód TC czujnika temp. środkowej części skraplacza

6

26

Nieprawidłowa nastawa przełącznika dla wyboru modelu na płycie głównej PCB jedn. zewn.

7

27

Błąd czujnika pradu

8

28

Wadliwa praca silnika DC
Alarm i stop, gdy badane numery jedn. wewn. są niezgodne z wyszukiwanymi
początkowo zablokowanymi numerami które mogą być odzyskiwane

9

29

10

2A

Błąd odczytu EEROM

11

2B

Działanie zabezpieczające dla temp. na wylocie sprężarki (TD)

12

2C

Działanie zabezpieczające dla temperatury IPM

13

2D

Otwarty wyłącznik obwodu wysokiego ciśnienia

14

2E

Otwarty wyłącznik obwodu niskiego ciśnienia

15

2F

Temperatura na wylocie sprężarki inwerterowej zbyt niska

16

30

Działanie zabezpieczające temperatury na ssaniu sprężarki (TS)

17

31

Alarm i stop gdy wydajność jedn. wewnętrznej na starcie przekracza 160%
wydajności jedn. zewn., powrót do normalnego stanu może być automatyczny.

18

32

Alarm i stop, gdy prąd przekracza wartość standardową, powrót
do normalnego stanu może być automatyczny

20

34

Błąd komunikacji, jeżeli panel sterujący jest w IPM

21

35

Przetężenie sprężarki

22

36

Błąd komunikacji jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

23

37

Błąd IPM (Dla wyzwolenia sygnałowego)

24

38

Temperatura IPM zbyt wysoka

25

39

Przetężenie w stanie przyśpieszania (wyzwolenie sprzetowe))

26

3A

Przetężenie w stanie ustalonym (wyzwolenie sprzętowe)

27

3B

Przetężenie w stanie spowalniania (wyzwolenie sprzętowe)

28

3C

Podnapięcie szyny DC

29

3D

Nadnapięcie szyny DC

30

3E

Przetężenie w stanie przyśpieszania (wyzwolenie programowe))
41

Kod
wadliwego Oznaczenie na Miejsce wadliwego działania
sterowniku
działania
przewodowym
31

3F

Przeciążenie modułu siłowego ze względu na stałe obciążenie wysokim prądem

32

40

Przetężenie w stanie ustalonym (wyzwolenie programowe)

33
34

41
42

Przetężenie w stanie spowalniania (wyzwolenie programowe)
Sprężarka nie jest podłączona

35

43

Przekroczenie czasu komunikacji pomiędzy IPM i PCB sterowania

36

44

Błąd przełączenia

37

45

Złe położenie wirnika sprężarki w stosunku do napędu.

38

46

39

47

Reset mikroprocesora
Nieprawidłowość czujnika temp. modułu mocy. Brak
zawartości po "OR" (LUB) w nowej instrukcji.
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48

Moduł mocy wykrywa prąd DC, ale sprężarka jest OFF (WYŁĄCZ), lub
moduł mocy nie wykrywa prądu DC, ale sprężarka jest ON (WŁĄCZ).

41
42
43

49
4A
4B

Chwilowa awaria zasilania
Błąd braku trzech faz na zasilaniu modułu mocy
Zabezpieczenie temperaturowe IPM
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12. Usuwanie usterek

[01~05] Defekt czujnika temperatury

czy terminal czujnika jest dobrze
zamocowany

NIE

TAK
NIE

czy rezystor/
charakterystyki
czujnika są prawidłowe

wymienić czujnik

TAK
sprawdzić czy płyta główna
PCB nie jest uszkodzona,
jeżeli tak, to należy ją wymienić

[6] Sprawdzić nieprawidłowość nastawy przełącznika wyboru modelu na płycie głównej PCB jednostki zewnętrznej,

Sprawdzić, czy nastawa
przełącznika jedn. zewn.
jest zgodna ze
schematem połączeń

NIE

TAK
Wymienić płytę
główną PCB

43

Zmienić nastawę
przełącznika

[7] Defekt czujnika prądu

Sprawdzić, czy wtyczka
przetwornika prądu CT jest
poprawnie podłączona

NIE

TAK

Wymienić
przetwornik prądu

NIE

Wymienić płytę
główną PCB

44

połączyć ponownie

[8] Defekt silnika DC

Sprawdzić czy
połączenia
przewodów silnika
są prawidłowe

NIE

Wymienić silnik

TAK

Zmierzyć, czy napięcie
PCB VCC-ZIEMIA
wynosi 15V±15%, oraz
napięcie 310V-ZIEMIA
wynosi 310V±15%

NIE

TAK

Wymienić silnik,
rozwiązać problemy

TAK

Wymienić PCB

45

Wymienić płytę
główną PCB

[9] Alarm i stop, gdy badane numery jedn. wewn. są niezgodne z wyszukiwanymi początkowo zablokowanymi
numerami, które mogą być odzyskiwalne

Sprawdzić czy
nastawy jednostki
wewnętrznej
odpowiadają tym
w instrukcji

NIE

Ręcznie nastawić
komunikację
wewnętrzną
zgodnie z
instrukcją,
sprawdzić i
zablokować

TAK

Sprawdzić czy wszystkie
wskaźniki komunikacji
jednostek wewnętrznych
migają

NIE

Sprawdzić, czy na linie
komunikacji jednostek
wewnętrznych i
zewnętrznych użyto
przewodów
ekranowanych

NIE

TAK

TAK

sprawdzić jednostkę wewnętrzną (Nastawa
przełączników SW01-4 na 0) i zablokować
(nastawa przełącznika SW01-4 na 1)

[10]Błąd odczytu EEPROM

Sprawdzić czy wtyczka
mikroprocesora IC2
EEPROM jest wetknięta
prawidłowo

NIE

TAK

Wymienić płytę
główną PCB

46

połączyć
ponownie

Wymienić przewody
na ekranowane ,
sprawdzić jednostkę
wewnętrzną i
zablokować

[11] Działanie zabezpieczające temp. na wylocie sprężarki (TD)

NIE

czy terminal czujnika jest
dobrze zamocowany
TAK
czy rezystor/
charakterystyka
czujnika są prawidłowe

NIE

wymienić czujnik

TAK
TAK

czy w układzie nie
brakuje czynnika
chłodniczego
NIE
wymienić płytkę
przyłączeniową

47

uzupełnić czynnik chłodniczy

[12] Działanie zabezpieczające temperatury IPM
[24] Temperatura IPM zbyt wysoka

TAK

Sprawdzić czy
skraplacz nie jest
zablokowany

Wyczyścić
skraplacz

NIE

TAK

Sprawdzić czy radiator
IPM nie jest zabrudzony

NIE

Wymienić płytkę
inwertera

48

Wyczyścić radiator

[13][14] Otwarty wyłącznik obwodu wysokiego/niskiego ciśnienia

czy połączenie pomiędzy
wyłącznikiem ciśnieniowym i
płytką przyłączeniową jest
prawidłowe

NIE

połączyć ponownie

TAK
NIE

czy ciśnienie w układzie spełnia
warunek, powodujący
przełączenie wyłącznika ciśnienia

wymienić wyłącznik ciśnieniowy

TAK
Spowodować zamknięcie
wyłącznika i sprawdzić przy
użyciu multimetru, czy terminal
przewodzi
TAK

NIE

TAK

układ jest zapchany

sprawdzić układ rurowy

NIE
zewrzeć terminal wyłącznika
cisnieniowego na płytce
przyłączeniowej, sprawdzić
czy błąd dalej występuje.

TAK

NIE
wymienić wyłącznik ciśnieniowy
i zmierzyć ponownie
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wymienić płytkę przyłączeniową

[15] Temperatura na wylocie zbyt niska

Czy czujnik na wylocie
jest podłączony
prawidłowo?

NIE
Połączyć ponownie

TAK
Czy połączenie
czujnika na wylocie jest
OK?

NIE

Wymienić czujnik

TAK

Nadmierny ładunek czynnika
chłodniczego?

NIE

Doładować
Czy płyta główna PCB jedn.
zewn. jest sprawna?

TAK

Wszystkie wentylatory jednostek
wewnętrznych pracują normalnie

NIE

Sprawdzić połączenia silnik
wentylatora, płyty głównej PCB jedn.
wewn, oraz silnik wentylatora
Wymienić płytę
główną PCB jedn.
wewn.

TAK

Czy TC1 i TC2 są sprawne?

NIE

Wymienić

NIE

Czy płyta główna
PCB jedn. wewn. jest
NIE
sprawna?

YES

Czy EEV jedn. wewn. jest
sprawny? (Przez odcięcie
zasilania i ponowne
podanie zasilania)

NIE

Wymienić

TAK
Wycieki SV2 ?(Rozłączyć
złączkę SV2 i wyczuć
temperaturę, jeżeli dla SV2
jest niższa niż temperatura
otoczenia, to oznacza wycieki
SV2)

TAK

Sprawdzić port SV2 na
PCB jednostki
zewnętrznej, czy 220V jest
podawane cały czas na
przewodach SV2?
NIE
Zmienić płytę
główna PCB SV2
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TAK

Wymienić płytę
główną PCB
jedn. zewn.

[16] Temperatura na ssaniu zbyt wysoka

czy terminal czujnika jest
zamocowany prawidłowo

NIE

połączyć ponownie

TAK
czy rezystor/
charakterystyka
czujnika są prawidłowe

NIE

wymienić czujnik

TAK
czy terminal płyty głównej
PCB jest prawidłowy

NIE

wymienić płytę główną PCB

TAK
czy w układzie brak
czynnika chłodniczego lub
nastąpił jego wyciek

TAK

uzupełnić czynnik chłodniczy lub usunąć nieszczelność

[17] Niedopasowanie wydajności

Sprawdzić czy sumaryczna
wydajnośc jednostek
wewnętrznych jest większa
niż 150% wydajności
jednostki zewnętrznej

TAK

Zmienić sumaryczną
wydajność jednostek
wewnętrznych lub zmienić
jednostkę zewnętrzną na
większą

NIE

Sprawdzić, czy
wyłącznik
pojemnościowy
jednostki wewnętrznej
jest prawidłowy

NIE
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Wymienić
wyłącznik
pojemnościowy
jednostki wewnętrznej

[18] Alarm i stop, gdy prąd przekracza wartość standardową, powrót do normalnego stanu może być automatyczny

Użyć wykrywacza PCmonitor i amperomierza
dla zbadania wartości
prądu, czy różnica jest w
granicach ±15%

NIE

Wymienić przetwornik
prądowy

[20] Defekt komunikacji panelu sterującego i IPM

Sprawdzić, czy
przewody komunikacji
modułu są
podłączone
prawidłowo

NIE

połączyć ponownie

TAK

Sprawdzić czy
zasilanie płyty głównej
PCB jedn. zewn. jest
prawidłowe, wskaźnik
LED3 świeci

NIE

TAK

Wymienić moduł
inwertera
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Wymienić płytę
główną PCB

[21] Przetężenie sprężarki

Sprawdzić czy
podłączenia
przewodów sprężarki
są prawidłowe

NIE

Wymienić przewody
podłączeniowe
sprężarki

TAK

Wymienić sprężarkę

TAK

Zmierzyć, czy
nie ma zwarcia
sprężarki na
uziemieniu

NIE

Zmierzyć czy
rezystancja
fazowa sprężarki
jest prawidłowa

NIE

TAK

Wymienić moduł inwertera
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Wymienić sprężarkę

[22] Błąd komunikacji jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

Sprawdzić czy przewody
komunikacji PQ pomiędzy
jednostkami wewnętrznymi i
zewnętrznymi nie mają zwarcia
lub zwarcia na uziemieniu

TAK

Wymienić przewody
komunikacji

NIE

Sprawdzić ręcznie
prawidłowość nastaw
jednostki wewnętrznej

NIE

TAK

Wymienić płytę główną PCB
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Nastawa ręczna
adresów komunikacji
jednostki wewnętrznej

[23][25][26][27][29][30][31][32][33][35][36][37][38][39][40][41][42][43]

Sprawdzić połączenie
przewodów skrzynki
elektrycznej zgodnie ze
schematem połączeń,
czy nie są obluzowane,
itp.

TAK

Wymienić
wadliwe
przewody

NIE

Sprawdzić czy
nastawa wyłącznika
na płycie głównej
PCB jest prawidłowa

NIE

Przestawić wyłącznik

TAK

Zmienić nastawę płyty
głównej PCB na stan
wyszukiwania i potwierdzić,
czy model jednostki
zewnętrznej jest prawidłowy

TAK

Wymienić moduł inwertera
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NIE

Wymienić płytę
główną PCB

[28] Podnapiecie szyny DC

Sprawdzić czy
napięcie jedn.
zewnętrznej jest w
zakresie ±15%
napięcia
standardowego

NIE

Sprawdzić
zasilanie

NIE

Sprawdzić czy
połączenie przewodów
PTC jest nieprawidłowe,
jeżeli nie, wymienić
przekaźnik PTC

TAK

Sprawdzić czy
przekaźnik PTC jest
ustawiony na normalny

TAK

Wymienić płytkę
inwertera
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[34] Sprężarka jest niepołączona

Sprawdzić, czy
połączenia
przewodów sprężarki
są prawidłowe, oraz
czy nie są
rozłączone lub
przypalone

TAK

NIE

Wymienić płytkę
inwertera
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Połączyć ponownie
lub wymienić
przewody

DODATEK

Charakterystyka czujnika
74 Charakterystyki czujnika temperatury
typ czujnika
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Klimatyzatory Komercyjne Haier

Haier zastrzega sobie prawo do dokonania zmian bez powiadomienia

