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1 Bendrosios atsargumo
priemonės

1.1 Apie dokumentaciją
▪ Originali dokumentacija yra anglų kalba. Dokumentai visomis

kitomis kalbomis yra vertimai.

▪ Šiame dokumente aprašytos atsargumo priemonės yra labai
svarbios, todėl jų būtina paisyti.

▪ Sistemos įrengimo darbus ir visus veiksmus, aprašytus įrengimo
vadove bei montuotojo trumpajame vadove, TURI atlikti įgaliotasis
montuotojas.

1.1.1 Įspėjimų ir simbolių reikšmės

PAVOJUS
Nurodo situaciją, dėl kurios galima žūti arba sunkiai
susižaloti.

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS
Nurodo situaciją, dėl kurios galima mirtis nuo elektros
srovės.

PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI
Nurodo situaciją, dėl kurios galimi labai aukštos arba labai
žemos temperatūros sukelti nudegimai.

PAVOJUS: GALIMAS SPROGIMAS
Nurodo situaciją, dėl kurios galimas sprogimas.

ĮSPĖJIMAS
Nurodo situaciją, dėl kurios galima žūti arba sunkiai
susižaloti.

ĮSPĖJIMAS: LIEPSNIOJI MEDŽIAGA

DĖMESIO
Nurodo situaciją, dėl kurios galima lengvai arba vidutiniškai
susižaloti.
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PASTABA
Nurodo situaciją, dėl kurios galimas įrangos arba turto
sugadinimas.

INFORMACIJA
Nurodo naudingus patarimus arba papildomą informaciją.

Ženklas Paaiškinimas
Prieš įrengdami perskaitykite įrengimo ir
eksploatacijos vadovą bei elektros instaliacijos
instrukcijų lapą.
Prieš pradėdami vykdyti techninės ir bendrosios
priežiūros darbus, perskaitykite priežiūros vadovą.
Papildomos informacijos rasite montuotojo ir
naudotojo nuorodų vadove.

1.2 Vartotojui
▪ Jei NEŽINOTE, kaip eksploatuoti bloką, susisiekite su savo

montuotoju.

▪ Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys su
ribotais fiziniais, jutiminiais arba psichiniais gebėjimais, taip pat –
patirties ir žinių stokojantys asmenys, jei juos prižiūri ar nurodė,
kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jie supranta kylančius pavojus.
Vaikams DRAUDŽIAMA žaisti su prietaisu. Neprižiūrimiems
vaikams DRAUDŽIAMA valyti ir vykdyti naudotojo techninės
priežiūros darbus.

ĮSPĖJIMAS
Kad išvengtumėte elektros smūgio arba gaisro:

▪ NEPLAUKITE įrenginio.

▪ NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.

▪ Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su
vandeniu.

PASTABA
▪ Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų ar

įrangos.

▪ NELIPKITE ant įrenginio, ant jo NESĖDĖKITE ar
NESTOVĖKITE.

▪ Įrenginiai pažymėti šiuo simboliu:

Tai reiškia, kad elektriniai ar elektroniniai gaminiai NETURI būti
išmetami kartu su buitinėmis atliekomis. NEBANDYKITE
išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti šaltnešį,
alyvą ir kitas dalis turi įgaliotasis montuotojas, laikydamasis
galiojančių teisės aktų.
Įrenginius reikia pristatyti į specializuotą pakartotinio panaudojimo,
perdirbimo ir utilizavimo įstaigą. Jei šį gaminį utilizuosite tinkamai,
padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus
sveikatai. Dėl papildomos informacijos susisiekite su savo vietos
savivaldybe.

▪ Maitinimo elementai pažymėti šiuo simboliu:

Tai reiškia, kad maitinimo elementai NETURI būti išmetami kartu
su buitinėmis atliekomis. Jei po ženklu išspausdintas cheminis
elementas, šis cheminio elemento ženklas reiškia, kad maitinimo
elementų sudėtyje esančių sunkiųjų metalų koncentracija viršija
tam tikrą lygį.
Galimi cheminių elementų ženklai: Pb: švinas (>0,004%).
Panaudotus maitinimo elementus reikia pristatyti į specializuotus
surinkimo punktus, kad būtų galima panaudoti pakartotinai.
Tinkama utilizuodami panaudotus maitinimo elementus, padėsite
išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

1.3 Montuotojui

1.3.1 Bendroji informacija
Jei NEŽINOTE, kaip įrengti ar eksploatuoti bloką, susisiekite su savo
įgaliotuoju atstovu.

PASTABA
Netinkamai sumontavus ar prijungus įrangą ar priedus, gali
ištikti elektros smūgis, įvykti trumpasis jungimas, nuotėkis,
kilti gaisras ar kitaip būti sugadinta įranga. Naudokite tik
Daikin pagamintus arba patvirtintus priedus, papildomą
įrangą ir atsargines dalis.

ĮSPĖJIMAS
Montavimas, bandymas ir naudojamos medžiagos turi
atitikti taikomus teisės aktus (viršesni už Daikin
dokumentacijoje aprašytas instrukcijas).

DĖMESIO
Montuodami, atlikdami techninę ar kitokią sistemos
priežiūrą, būtinai dėvėkite atitinkamas asmeninės
apsaugos priemones (apsaugines pirštines, akinius ir kt.).

ĮSPĖJIMAS
Suplėšykite ir išmeskite plastikinius pakavimo maišus, kad
vaikai su jais nežaistų. Galimas pavojus: uždusimas.

PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI
▪ Eksploatuojant įrenginį arba iš karto jį išjungę

NELIESKITE aušalo, vandens vamzdžių arba vidinių
dalių. Vamzdžiai ir dalys gali būti per karšti arba per
šalti. Palaukite, kol jie pasieks normalią temperatūrą.
Jei reikia liesti, mūvėkite apsaugines pirštines.

▪ NELIESKITE netikėtai ištekėjusio aušalo.

ĮSPĖJIMAS
Imkitės atitinkamų priemonių, kad įrenginys netaptų
prieglobsčiu mažiems gyvūnėliams. Mažiems gyvūnėliams
palietus elektrines dalis gali sutrikti veikimas, įrenginys gali
imti rūkti ar užsidegti.

DĖMESIO
NELIESKITE įrenginio oro įleidimo angos arba aliumininių
sparnuotės menčių.

PASTABA
▪ Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų ar

įrangos.

▪ NELIPKITE ant įrenginio, ant jo NESĖDĖKITE ar
NESTOVĖKITE.
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PASTABA
Lauke naudojamas įrenginys turėtų būti eksploatuojamas
esant sausam orui, kad būtų išvengta vandens patekimo.

Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, gali reikėti vesti žurnalą,
kuriame būtų registruojama bent informacija apie techninę priežiūrą,
remontą, bandymų rezultatus, budėjimo laikotarpius ir kt.

Be to, ant gaminio (pasiekiamoje vietoje) TURI būti pateikta bent
tokia informacija:

▪ sistemos išjungimo avarinėje situacijoje instrukcijos;

▪ gaisrinės, policijos ir ligoninės pavadinimai ir adresai;

▪ priežiūrą vykdančios įmonės pavadinimas, adresas, dieninis ir
naktinis telefono numeriai.

Europoje reikiamos informacijos apie šį žurnalą rasite standarte
EN378.

1.3.2 Montavimo vieta
▪ Aplink įrenginį turi būti pakankamai vietos techninei priežiūrai ir

oro cirkuliacijai.

▪ Įsitikinkite, kad įrengimo vieta atlaikys bloko svorį ir vibraciją.

▪ Pasirūpinkite, kad zona būtų gerai vėdinama. NEUŽBLOKUOKITE
jokių ventiliacijos angų.

▪ Pasirūpinkite, kad įrenginys būtų sumontuotas lygiai.

NEMONTUOKITE įrenginio šiose vietose:

▪ Vietose, kur yra galimai sprogių dujų.

▪ Vietose, kur yra elektromagnetines bangas skleidžiančių įrenginių.
Elektromagnetinės bangos gali sugadinti valdymo sistemą ir
neleisti įrangai normaliai veikti.

▪ Vietose, kur galimas gaisras dėl degių dujų nuotėkio (pvz.,
skiediklio arba benzino), anglies pluošto arba degių dulkių.

▪ Vietose, kur išsiskiria koroziją sukeliančių dujų (pvz., sieros
rūgšties dujos). Dėl varinių vamzdžių arba suvirintų dalių korozijos
gali ištekėti aušalas.

1.3.3 Aušalas
Jei taikoma. Žr. įrengimo vadovą arba montuotojo nuorodų vadovą,
kur rasite daugiau informacijos.

PASTABA
Pasirūpinkite, kad aušalo vamzdžiai būtų sumontuoti
laikantis taikomų teisės aktų. Europoje taikomas
standartas EN378.

PASTABA
Pasirūpinkite, kad vietinis vamzdynas ir jungtys NEBŪTŲ
įtemptos.

ĮSPĖJIMAS
Atlikdami bandymus NIEKADA įrenginyje nepadidinkite
slėgio, kad jis viršytų maksimalų leidžiamą slėgį (jis
nurodytas ant gaminio informacinės lentelės).

ĮSPĖJIMAS
Atsiradus aušalo nuotėkiui, imkitės tinkamų priemonių.
Atsiradus aušalo dujų nuotėkiui, nedelsdami išvėdinkite
vietą. Galima rizika:

▪ Dėl per didelės aušalo koncentracijos uždaroje
patalpoje gali atsirasti deguonies trūkumas.

▪ Atsiradus aušalo dujų sąlyčiui su ugnimi, gali susidaryti
toksinės dujos.

PAVOJUS: GALIMAS SPROGIMAS
Slėgio mažinimas  – šaltnešio nuotėkis. Jie norite
sumažinti slėgį sistemoje ir šaltnešio kontūre yra nuotėkis:

▪ NENAUDOKITE bloko automatinio slėgio mažinimo
funkcijos, kuri leidžia surinkti visą šaltnešį iš sistemos į
lauko bloką. Galima pasekmė: Kompresoriaus
savaiminis užsiliepsnojimas ir sprogimas dėl oro
patekimo į veikiantį kompresorių.

▪ Naudokite atskirą rekuperacijos sistemą, kad bloko
kompresorius NEVEIKTŲ.

ĮSPĖJIMAS
VISADA rekuperuokite šaltnešį. NEIŠLEISKITE jo į
aplinką. Įrengčiai ištuštinti naudokite vakuumo siurblį.

PASTABA
Prijungę visus vamzdžius patikrinkite, ar nėra dujų
nuotėkio. Dujų nuotėkiui nustatyti naudokite azotą.

PASTABA
▪ Tam, kad nesulūžtų kompresorius, NEPILKITE

šaltnešio daugiau, nei nurodytas kiekis.

▪ Kai reikia atidaryti šaltnešio sistemą, šaltnešį BŪTINA
sutvarkyti vadovaujantis taikomais teisės aktais.

ĮSPĖJIMAS
Užtikrinkite, kad sistemoje nebūtų deguonies. Aušalą
galima pilti tik atlikus patikrinimą dėl nuotėkio ir vakuuminį
džiovinimą.

▪ Jei reikia papildyti atsargas, žr. įrenginio vardinę plokštelę. Joje
pateiktas šaltnešio tipas ir reikiamas kiekis.

▪ Įrenginys gamykloje užpildomas šaltnešiu ir, atsižvelgiant į
vamzdžių dydį ir ilgį, kai kurias sistemas gali reikėti papildyti
šaltnešiu.

▪ Naudokite tik sistemoje naudojamo aušalo tipui skirtus įrankius.
Tai užtikrins atsparumą slėgiui ir apsaugos, kad į sistemą
nepatektų pašalinių medžiagų.

▪ Skysto aušalo įleiskite, kaip aprašyta toliau.

Jei Tada
Yra sifoninis vamzdis

(t. y., cilindras pažymėtas
“Prijungtas skysčio pildymo
sifonas”)

Pildydami cilindrą laikykite
vertikalioje padėtyje.

Sifoninio vamzdžio NĖRA Pildydami cilindrą laikykite
apverstą.

▪ Aušalo cilindrus atidarykite lėtai.

▪ Įpilkite skysto aušalo. Jei įleisite aušalo dujų pavidalu, įrenginio
veikimas gali sutrikti.

DĖMESIO
Pildami šaltnešį arba pristabdę pildymą, nedelsdami
uždarykite šaltnešio baliono vožtuvą. Jei vožtuvo iškart
NEUŽDARYSITE, dėl likutinio slėgio į sistemą gali būti
įpilta papildomo šaltnešio. Galima pasekmė: netinkamas
šaltnešio kiekis.
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1.3.4 Druskos tirpalas
Jei taikoma. Žiūrėkite montavimo vadovą ar programos diegimo
vadovą, kur pateikiama daugiau informacijos.

ĮSPĖJIMAS
Druskos tirpalas TURI būti pasirinktas, atsižvelgiant į
taikomus teisės aktus.

ĮSPĖJIMAS
Atsiradus druskos tirpalo nuotėkiui, imkitės tinkamų
priemonių. Atsiradus druskos tirpalo nuotėkiui, nedelsdami
išvėdinkite vietą ir kreipkitės į vietinį pardavėją.

ĮSPĖJIMAS
Temperatūra įrenginio viduje gali pakilti aukščiau už
patalpos temperatūrą, pvz., iki 70°C. Atsiradus druskos
tirpalo nuotėkiui dėl įkaitusių dalių įrenginio viduje gali
susidaryti pavojinga situacija.

ĮSPĖJIMAS
Įrenginys TURI būti naudojamas ir montuojamas, laikantis
saugumo ir aplinkosaugos priemonių, nurodytų taikomuose
teisės aktuose.

1.3.5 Vanduo
Jei taikoma. Žiūrėkite montavimo vadovą ar programos diegimo
vadovą, kur pateikiama daugiau informacijos.

PASTABA
Pasirūpinkite, kad vandens kokybė atitiktų ES direktyvą
98/83 EB.

1.3.6 Elektra

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS
▪ Prieš nuimdami jungiklių dėžutės dangtelį, atlikdami

sujungimus arba liesdami elektrines dalis visiškai
IŠJUNKITE maitinimą.

▪ Atjunkite maitinimą ilgiau negu 1 minutę ir prieš
atlikdami techninę priežiūrą išmatuokite pagrindinės
grandinės kondensatorių arba elektrinių dalių gnybtų
įtampą. Kad galėtumėte liesti elektrines dalis, įtampa
TURI būti mažesnė negu 50  V  nuolatinės srovės.
Gnybtų padėtis nurodyta elektros instaliacijos
schemoje.

▪ NELIESKITE elektrinių dalių šlapiomis rankomis.

▪ Kai nuimtas techninės priežiūros dangtis, NEPALIKITE
įrenginio be priežiūros.

ĮSPĖJIMAS
Jei NESUMONTUOTAS gamykloje, maitinimo tinklo
jungiklis arba kitos visiško išjungimo pagal viršįtampio
kategorijos  III sąlygą priemonės su atskirais kontaktais
kiekviename poliuje turi būti prijungtos prie stacionarios
instaliacijos kabelių.

ĮSPĖJIMAS
▪ Naudokite TIK varinius laidus.

▪ Patikrinkite, ar išoriniai elektros laidai atitinka taikomų
teisės aktų reikalavimus.

▪ Visi vietiniai elektros laidai TURI būti sujungti pagal
instaliacijos schemą, pridedamą prie gaminio.

▪ NIEKADA neprispauskite kabelių pynės ir užtikrinkite,
kad jie NESILIESTŲ su vamzdžiais ir aštriais kraštais.
Stebėkite, kad gnybtų jungčių neveiktų i�orinis slėgis.

▪ Nepamirškite įrengti įžeminimo laido. NESUJUNKITE
įrenginio įžeminimo laido su inžinerinių tinklų vamzdžiu,
viršįtampių ribotuvu arba telefono įžeminimo laidu.
Netinkamai įžeminus sistemą, galimas elektros smūgis.

▪ Naudokite tam skirtą maitinimo grandinę. NIEKADA
nenaudokite maitinimo šaltinio, kurį naudoja ir kitas
prietaisas.

▪ Būtinai įrenkite reikalingus saugiklius ar grandinės
pertraukiklius.

▪ Nepamirškite įrengti apsaugą nuo nuotėkio į žemę.
Netinkamai sumontavę galite gauti elektros smūgį arba
gali kilti gaisras.

▪ Montuodami apsaugą nuo nuotėkio į žemę įsitikinkite,
ar ji suderinama su inverteriu (atspariu aukšto dažnio
elektriniam triukšmui), kad nebūtų be reikalo įjungiama
apsauga nuo nuotėkio į žemę.

DĖMESIO
Jungiant maitinimą, reikia pirmiausia prijungti įžeminimo
jungtį, o po to – srovės jungtis. Atjungiant maitinimą, reikia
pirmiausia atjungti maitinimo jungtis, o po to – įžeminimo
jungtį. Laidininkų, jungiančių maitinimo įtempio atleidimo
bloką su kontaktų bloku, ilgis turi būti toks, kad srovės
laidai būtų įtempiami prieš įžeminimo laidą (jei kartais
maitinimo laidai atsijungtų nuo įtempio atleidimo bloko).

PASTABA
Atsargumo priemonės tiesiant elektros laidus:

▪ Prie maitinimo šaltinio gnybtų bloko NEJUNKITE
skirtingo storio laidų (kabantys maitinimo laidai gali
sukelti per didelį kaitimą).

▪ Vienodo storio laidus junkite, kaip parodyta pirmiau
esančiame paveikslėlyje.

▪ Naudokite nurodytą maitinimo laidą ir jį tvirtai prijunkite
bei pritvirtinkite, kad apsaugotumėte nuo išorinio
spaudimo, veikiančio gnybtų skydą.

▪ Gnybtų varžtus priveržkite atitinkamu atsuktuvu.
Atsuktuvas su maža galvute pažeis varžto galvutę,
todėl bus neįmanoma tinkamai priveržti.

▪ Perveržus gnybtų varžtus, jie gali lūžti.

Maitinimo kabeliai turi būti bent 1  m atstumu nuo televizorių arba
radijo imtuvų, kad nebūtų trukdžių. Tam tikroms radijo bangoms 1 m
atstumo gali nepakakti.

ĮSPĖJIMAS
▪ Sujungę elektros prietaisus patikrinkite, ar visos

elektros sistemos dalys ir gnybtai elektros instaliacijos
dėžutėje saugiai sujungti.

▪ Prieš įjungdami įrenginį būtinai uždarykite visus
dangčius.
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PASTABA
Taikoma tik tuo atveju, jeigu yra trijų fazių maitinimo įvadas
ir kompresorius gali veikti ĮJUNGTI/IŠJUNGTI paleidimo
metodu.

Jei yra fazių svyravimo galimybė po trumpalaikio elektros
srovės nutrūkimo ir maitinimo įsijungimo ir išsijungimo
gaminiui veikiant, prijunkite vietinę apsaugos nuo fazių
svyravimo grandinę. Gaminį eksploatuojant esant fazių
svyravimui gali sugesti kompresorius ir kitos dalys.

2 Apie dokumentaciją

2.1 Apie šį dokumentą
INFORMACIJA
Įsitikinkite, kad naudotojas turi spausdintą dokumentaciją ir
paprašykite jo pasilikti ją ateičiai.

Tikslinė auditorija
Įgaliotieji montuotojai ir galutiniai naudotojai

INFORMACIJA
Šis prietaisas skirtas naudoti ekspertams arba parengtiems
naudotojams parduotuvėse, lengvojoje pramonėje ir
ūkiuose arba neprofesionalams komerciniais pagrindais.

Dokumentacijos rinkinys
Šis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Toliau
apibūdinama viso rinkinio sandara:

▪ Bendrosios saugos atsargumo priemonės:
▪ Saugos instrukcijos, kurias jums būtina perskaityti prieš

įrengiant

▪ Formatas: popierinės (lauko bloko dėžėje)

▪ Įrengimo ir eksploatacijos vadovas:
▪ Įrengimo ir eksploatacijos instrukcijos

▪ Formatas: popierius (patalpos bloko dėžėje)

▪ Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas:
▪ Pasiruošimas įrengti, nuorodos…

▪ Išsamios ir nuoseklios instrukcijos bei papildoma informacija,
skirta bazinėms ir išplėstinėms operacijoms atlikti

▪ Formatas: Skaitmeniniai failai pasiekiami adresu http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Naujausių pateiktos dokumentacijos redakcijų galite rasti regioninėje
Daikin interneto svetainėje arba kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą.

Originali dokumentacija parašyta anglų kalba. Visos kitos kalbos  –
vertimai.

Techniniai inžineriniai duomenys
▪ Naujausių techninių duomenų poaibis pateikiamas regioninėje

Daikin svetainėje (ji pasiekiama viešai).

▪ Visas naujausių techninių duomenų rinkinys pateikiamas
Daikin Business Portal (taikomas tapatumo nustatymas).

▪ Šiame dokumente aprašytos atsargumo priemonės yra parengtos
vartotojams ir apima labai svarbias temas, todėl jų būtina paisyti.

2.2 Apie montuotojo ir naudotojo
trumpąjį vadovą glaustai

Skyrius Aprašas
Bendrosios saugos
atsargumo priemonės

Saugos instrukcijos, kurias jums būtina
perskaityti prieš įrengiant

Apie dokumentaciją Montuotojui skirta dokumentacija
Apie dėžę Kaip išpakuoti blokus ir išimti jų priedus
Apie blokus ir parinktis ▪ Kai identifikuoti blokus

▪ Galimi blokų ir parinkčių deriniai
Pasiruošimas Ką reikia atlikti ir sužinoti prieš vykstant į

vietą
Įrengimas Ką reikia atlikti ir sužinoti prieš įrengiant

sistemą
konfigūracija Ką reikia atlikti ir žinoti siekiant

sukonfigūruoti įrengtą sistemą
Valdymas Blokų valdymas
Atidavimas eksploatuoti Ką reikia atlikti ir sužinoti siekiant

atiduoti eksploatuoti sukonfigūruotą
sistemą

Perdavimas naudotojui Ką reikia perduoti ir paaiškinti
naudotojui

Techninė ir bendroji
priežiūra

Kai vykdyti blokų techninę ir bendrąją
priežiūrą

Trikčių šalinimas Ką daryti kilus problemų
Utilizavimas Kaip utilizuoti sistemą
Techniniai duomenys Sistemos specifikacijos
Vietinių nuostatų lentelė Šią lentelę turi užpildyti montuotojas, ji

skirta prireikus pasinaudoti ateityje
Žodynėlis Terminų apibrėžimas

Montuotojui

3 Apie dėžę

3.1 Apžvalga: apie dėžę
Šiame skyriuje aprašyta, ką reikia daryti į vietą pristačius dėžes su
lauko įrenginiu ir vidaus įrenginiu.

Atminkite:

▪ Prieš pristatant BŪTINA patikrinti įrenginį, ar nėra pažeidimų. Apie
bet kokius pažeidimus BŪTINA nedelsiant pranešti vežėjo
pretenzijų agentui.

▪ Neišpakuotą įrenginį reikia prinešti kuo arčiau montavimo vietos,
kad nepažeistumėte įrenginio transportuodami.

▪ Pernešdami bloką atsižvelkite į šiuos dalykus:

Įrenginys yra dužus, todėl neškite jį atsargiai.

Laikykite įrenginį vertikaliai, kad nepažeistumėte
kompresoriaus.

▪ Iš anksto pasiruoškite kelią, kuriuo planuojate atgabenti bloką
vidun.

▪ Pernešdami bloką atsižvelkite į šiuos dalykus:

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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Įrenginys yra dužus, todėl neškite jį atsargiai.

Laikykite įrenginį vertikaliai, kad nepažeistumėte
kompresoriaus.

▪ Iš anksto pasiruoškite kelią, kuriuo planuojate atgabenti bloką
vidun.

b
a

a Anga
b Šakinis krautuvas

▪ Šakiniu krautuvu galima transportuoti tik ant padėklo padėtą
bloką, kaip pavaizduota pirmiau.

▪ Šakiniu krautuvu galima transportuoti tik ant padėklo padėtą
bloką, kaip pavaizduota pirmiau.

▪ Jei ketinate naudoti šakinį krautuvą, pirmiausia transportuokite
bloką su padėklu, tada prakiškite šakinio krautuvo šakes pro
didžiąsias stačiakampes angas, esančias bloko apačioje.

▪ Pastatę į galutinę padėtį, išpakuokite bloką ir prakiškite šakinis
krautuvo šakes pro didžiąsias stačiakampes angas, esančias
bloko apačioje.

3.2 Lauko blokas

3.2.1 Lauke naudojamo įrenginio išpakavimas
Nuimkite pakavimo medžiagą nuo įrenginio:

▪ Pjaudami plėvelę peiliuku, būkite atsargūs, kad nepažeistumėte
bloko.

▪ Atsukite 4 varžtus, laikančius bloką prie jo padėklo.

ĮSPĖJIMAS
Suplėšykite ir išmeskite plastikinius pakavimo maišus, kad
vaikai su jais nežaistų. Galimas pavojus: uždusimas.

1 2

3.2.2 Lauke naudojamo įrenginio kėlimas ir
nešimas

DĖMESIO
NELIESKITE įrenginio oro įleidimo angos arba aliumininių
sparnuotės menčių, kad nesusižeistumėte.

▪ Bloką pageidautina kelti kranu ir 2 juostomis, kurių ilgis siekia bent
8  m, kaip parodyta tolesnėje iliustracijoje. Visada naudokite
apsaugos priemones, kad nepažeistumėte juostų. Atsižvelkite į
bloko svorio centro vietą.

a

d e

c
b

d

a

a

c
b

c

b

c

bc

f f
a Pakavimo medžiagos
b Juostos
c Apsaugos priemonė
d Didžioji anga
e Mažoji anga (40×45)
f Šakinis krautuvas

PASTABA
Naudokite ≤20  mm pločio juostą, galinčią atlaikyti bloko
svorį.

PASTABA
Kad neapgadintumėte bloko, uždenkite šakinio krautuvo
šakes audiniu. Jei nusilups apatinio rėmo dažai, gali
suprastėti antikorozinė apsauga.

3.2.3 Lauke naudojamo įrenginio priedų
nuėmimas

Įsitikinkite, kad įrenginyje yra visi priedai.

1× 1× 1× 1×1× 1× 1×
ea c d f gb

a Bendrosios saugos atsargumo priemonės
b Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų etiketė
c Daugiakalbė fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų

etiketė
d Dujų pusės papildomas vamzdis
e Dujų pusės papildomas vamzdis
f Skysčio pusės papildomas vamzdis
g Skysčio pusės papildomi vamzdžiai

3.3 Patalpose naudojamas įrenginys

3.3.1 Kaip išpakuoti patalpos bloką
Nuimkite pakavimo medžiagą nuo įrenginio:
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▪ Pjaudami plėvelę peiliuku, būkite atsargūs, kad nepažeistumėte
bloko.

▪ Atsukite 4 varžtus, laikančius bloką prie jo padėklo.

▪ Būkite atsargūs ir nuimdami nuo padėklo neišmeskite įrenginio.
Įrenginį kelkite bent su 2 montuotojais.

ĮSPĖJIMAS
Suplėšykite ir išmeskite plastikinius pakavimo maišus, kad
vaikai su jais nežaistų. Galimas pavojus: uždusimas.

1 2

3.3.2 Patalpos bloko tvarkymas

b
a

a Anga
b Šakinis krautuvas

▪ Šakiniu krautuvu galima transportuoti tik ant padėklo padėtą
bloką, kaip pavaizduota pirmiau.

3.3.3 Kaip nuimti priedus nuo patalpos bloko

8×
a d ec

1×
b

1× 1×

f g h

2×

1× 1×1×/2×
i

2×

j k
3×2×

l
2×

a Bendrosios saugos atsargumo priemonės
b Įrengimo vadovas ir eksploatacijos vadovas (3 skydelis)
c Naudotojo sąsaja (3 skydelis)
d Laidų dirželiai (3 skydelis)
e Uždarymo vožtuvai (3 skydelis)
f Srieginė jungtis (3 skydelis) (1× skirta SEHVX20+32BAW,

2× skirtos SEHVX40+64BAW)
g Filtras (3 skydelis)
h Alkūnė (3 skydelis)
i Juodas riebokšlis (2×)
j "L" formos atrama (2×)

k M5 sraigtai (3×)
l Papildomi vamzdžiai (Ø12,7→Ø9,52 ir Ø25,4→Ø28,6)

4 Apie blokus ir parinktis

4.1 Apžvalga: apie įrenginius ir
priedus

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie:

▪ lauko bloko identifikavimas;

▪ patalpos bloko identifikavimas;

▪ apie lauko bloką;

▪ apie patalpos bloką;

▪ padalytosios sistemos derinimas su parinktimis;

▪ lauko ir patalpos blokų vieta sistemos išdėstyme.

4.2 Identifikavimas
PASTABA
Vienu metu montuodami kelis įrenginius arba atlikdami jų
techninę priežiūrą pasirūpinkite, kad
NESUMAIŠYTUMĖTE skirtingų modelių techninės
priežiūros skydelių.
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4.2.1 Identifikavimo etiketė: lauke naudojamas
įrenginys

Vieta

Modelio identifikavimas
Pavyzdys: SE RH Q 020 BA W1

Kodas Paaiškinimas
SE Specialus europinis modelis
RH Lauko/žemos vandens temperatūros
Q R410A šaltnešis
020 Galios klasė
BA Modelio serija
W1 Maitinimas: 3 faz., 400 V

4.2.2 Identifikavimo etiketė: vidaus įrenginys
Vieta

Modelio identifikavimas
Pavyzdys: SE HVX 20 BA W

Kodas Paaiškinimas
SE Specialus europinis modelis
HVX Patalpos blokas/pastatomas ant grindų
20 Galios klasė
BA Modelio serija
W Maitinimas: 3 faz., 400 V

4.2.3 Apie lauko bloką
SERHQ lauko blokai suprojektuoti montuoti lauke ir skirti derinti su
SEHVX patalpos blokais.

Lauko blokai suprojektuoti veikti šildymo režimu, aplinkos šlapiojo
termometro temperatūroje nuo -15°C  iki 35°C bei vėsinimo režimu,
aplinkos sausojo termometro temperatūroje nuo –5°C iki 43°C.

4.2.4 Apie patalpos bloką
Šiame įrengimo vadove aptariamas supakuotas, oru vėsinamas
vandens vėsintuvas. Įrenginys skirtas įrengti lauke, jį oro
kondicionavimo tikslais galima derinti su ventiliatoriniais ritiniais
blokais arba jis gali tiekti vandenį proceso vėsinimo užduotims atlikti.

Įrenginiai gali būti 7  standartinių dydžių, o jų nominalioji galia gali
siekti nuo 16,8 iki 63  kW. Įsigyjant atskirą tik vėsinimo bloką () ir
šildymo siurblio bloką (: vėsinimas/šildymas), siūlomi visi dydžiai.

Įrenginys suprojektuotas veikti šildymo režimu aplinkos
temperatūroje nuo –15°C  iki 35°C bei vėsinimo režimu aplinkos
temperatūroje nuo –15°C iki 43°C.

Pagrindiniai komponentai: kompresorius, oro šilumokaitis ir vandens
šilumokaitis.

Kompresorius stumia šaltnešį į šilumokaitį.

▪ Veikiant vėsinimo režimu, šaltnešis iš vandens šilumokaičio
paimtą šilumą perneša į oro šilumokaitį, kur šiluma yra išleidžiama
į orą.

▪ Veikiant šildymo režimu, šaltnešis iš oro šilumokaičio paimtą
šilumą perneša į vandens šilumokaitį, kur šiluma yra išleidžiama į
vandenį.

4.2.5 Apie blokų ir parinkčių derinimą
Šis paketinis oru vėsinamas vandens vėsintuvas gali būti derinamas
su ventiliatoriniais ritiniais įrenginiais ir skirtas naudoti tik su R410A.

Patalpos blokas gali būti derinamas su ventiliatoriniais ritiniais
įrenginiais ir skirtas naudoti tik su R410A.

4.2.6 Veikimo diapazonas
Vėsinimas

43

–5
0

0 5 20 25
LWE

TA

A B

TA Aplinkos temperatūra (°C, sausojo termometro)
LWE Garintuvo ištekančio vandens temperatūra (°C)

A Standartinis vandens veikimo diapazonas
B Traukimo žemyn sritis
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Šildymas

0

35

25

5

–15

5 (EWC) 20 25 35 50
LWC

TA

A B

TA Aplinkos temperatūra (°C, sausojo termometro)
LWC Kondensatoriaus ištekančio vandens temperatūra (°C)
EWC Kondensatoriaus įtekančio vandens temperatūra (°C)

A Traukimo aukštyn sritis
B Standartinis vandens veikimo diapazonas

4.3 Papildomai prijungiami įrenginiai ir
priedai

4.3.1 Galimos padalytosios sistemos parinktys

INFORMACIJA
Žr. techninius inžinerinius naujausių parinkčių pavadinimų
duomenis.

Nuotolinis valdiklis (EKRUAHTB)
Antrasis nuotolinis valdiklis, leidžiantis valdyti įrenginį iš 2 vietų.

Papildoma PCB (spausdintinė plokštė) (EKRP1AHTA)
Norėdami įjungti energijos taupymo funkciją per skaitmeninius
įvadus, turite įrengti papildomą PCB.

Įrengimo instrukcijų rasite papildomos PCB įrengimo vadove.
SEHVX40+64BAW atveju reikalingi 2 šios parinkties rinkiniai.

Išorinis valdymo adapteris (DTA104A62)
Norint vykdyti tam tikrą operaciją, naudojant išorinį įvadą, nutiestą
nuo valdymo centro, galima naudoti išorinį valdymo adapterį. Gali
būti teikiamos instrukcijos (grupinės arba individualios) riboti
triukšmą ir energijos sąnaudas. SEHVX40+64BAW atveju reikalingi
2 šios parinkties rinkiniai.

4.4 Sistemos išdėstymas

RC

RT1

M1

RT2

M2

RT3

M3

FC1 FC2 FC3

a c e f

f g g g

h

db

a Lauko blokas
b Patalpos blokas
c Plokštelinis šilumokaitis
d Siurblys
e Plėtimosi indas
f Uždarymo vožtuvas

g Mechanizuotas vožtuvas
h Apylankos vožtuvas

FC1…3 Ventiliatorinis ritinis blokas (vietinis tiekimas)
RC Naudotojo sąsaja

RT1…3 Kambario termostatas

5 Pasiruošimas

5.1 Apžvalga: parengimas
Šiame skyriuje nurodoma, ką reikia atlikti ir žinoti prieš vykstant į
objektą.

Jame nagrinėjamos tokios temos:

▪ Montavimo vietos paruošimas.

▪ Aušalo vamzdelių paruošimas.

▪ Vandens vamzdžių paruošimas.

▪ Elektros laidų paruošimas.

5.2 Įrengimo vietos paruošimas

5.2.1 Lauke naudojamo įrenginio montavimo
vietos reikalavimai

INFORMACIJA
Taip pat perskaitykite šiuos reikalavimus:

▪ Bendrieji reikalavimai įrengimo vietai. Žr. skyrių
"Bendrosios saugos atsargumo priemonės".

▪ Priežiūros erdvės reikalavimai. Žr. skyrių "Techniniai
duomenys".

▪ Šaltnešio vamzdyno reikalavimai (ilgis, aukščio
skirtumas). Išsamiau skaitykite šiame skyriuje
"Paruošimas".

▪ Aplink įrenginį turi būti pakankamai vietos techninei priežiūrai ir
oro cirkuliacijai.

▪ Įsitikinkite, kad įrengimo vieta atlaikys bloko svorį ir vibraciją.

▪ Pasirūpinkite, kad įrenginys būtų sumontuotas lygiai.

▪ Pasirinkite vietą, kiek įmanoma labiau apsaugotą nuo lietaus.

▪ Pasirūpinkite, kad įvykus vandens nuotėkiui vanduo nesugadintų
įrengimo erdvės ir aplinkos.

▪ Pasirinkite bloko vietą taip, kad jo keliamas triukšmas niekam
netrukdytų ir vieta atitiktų galiojančius įstatymus.

▪ Įrengimo metu pasirūpinkite, kad niekas neliptų ant bloko ir nedėtų
ant jo daiktų.

▪ Atsižvelgta į visus vamzdynų ilgius ir atstumus (žr. "5.3.3  Apie
vamzdyno ilgį" [4 13]).

NEMONTUOKITE įrenginio šiose vietose:

▪ Vietose, kur yra galimai sprogių dujų.

▪ Vietose, kur yra elektromagnetines bangas skleidžiančių įrenginių.
Elektromagnetinės bangos gali sugadinti valdymo sistemą ir
neleisti įrangai normaliai veikti.

▪ Vietose, kur galimas gaisras dėl degių dujų nuotėkio (pvz.,
skiediklio arba benzino), anglies pluošto arba degių dulkių.

▪ Vietose, kur išsiskiria koroziją sukeliančių dujų (pvz., sieros
rūgšties dujos). Dėl varinių vamzdžių arba suvirintų dalių korozijos
gali ištekėti aušalas.

▪ Vietose, kur atmosferoje gali būti mineralinės alyvos rūko, purslų
arba garų. Plastikinės dalys gali būti sugadintos, nukristi arba
sukelti vandens nuotėkį.
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PASTABA
Tai yra A klasės gaminys. Namų aplinkoje šis gaminys gali
sukelti radijo trukdžius. Tokiu atveju naudotojas turėtų imtis
atitinkamų priemonių.

DĖMESIO
Prietaisas NETURI būti visiems pasiekiamas:
sumontuokite jį saugioje vietoje, kur jo nebūtų galima
lengvai pasiekti.

Įrenginys tinkamas montuoti komercinėje ir lengvosios
pramonės aplinkoje.

▪ Įrengdami įvertinkite stiprius vėjus, taifūnus ir žemės drebėjimus,
nes netinkamai įrengtas blokas gali apvirsti.

▪ Pasirūpinkite, kad bloko oro įvadas ir išvadas nebūtų nustatyti
taip, kad į juos pūstų dominuojančios krypties vėjas. Priešpriešinis
vėjas trikdys bloko veiklą. Jei reikia, vėjui užblokuoti naudokite
skydą.

▪ Užtikrinkite, kad vanduo nedarytų žalos įrengimo vietai: pamate
įrenkite vandens drenažo kanalus ir neleiskite konstrukcijoje
susidaryti vandens kišenėms.

▪ Jei jūsų vietovėje dažnai intensyviai sninga, pasirinkite įrengimo
vietą taip, kad sniegas netrikdytų bloko veikimo.

Montavimas pajūryje. Užtikrinkite, kad lauke naudojamo įrenginio
tiesiogiai NEVEIKTŲ jūros vėjai. Tai būtina siekiant išvengti
korozijos, kurią sukelia didelis druskos kiekis ore ir kuri gali
sutrumpinti įrenginio eksploatavimo trukmę.

Lauke naudojamą įrenginį montuokite vietoje, kurios neveikia
tiesioginiai jūros vėjai.

Pavyzdys: už pastato.

b

c
a

Jei lauke naudojamą įrenginį veikia tiesioginiai jūros vėjai,
sumontuokite vėjo užtvarą.

▪ Vėjo užtvaros aukštis≥1,5×lauke naudojamo įrenginio aukštis.

▪ Montuodami vėjo užtvarą, atsižvelkite į reikalavimus techninei
priežiūrai skirtai erdvei.

a

b

c
d

c
d

a Jūros vėjas
b Pastatas
c Lauke naudojamas įrenginys
d Vėjo užtvara

PASTABA
Šiame vadove aprašoma įranga gali sukelti
elektromagnetinius radijo ryšio trukdžius. Įranga atitinka
specifikacijas, skirtas užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo tokių
trukdžių. Vis dėlto nėra garantijos, kad konkrečioje
įrengtyje trukdžių nebus.

Taigi, rekomenduojama sumontuoti įrangą ir elektros laidus
paliekant tinkamus atstumus nuo garso aparatūros,
asmeninių kompiuterių ir pan.

≥15
00≥15
00

a

d

e

b

(mm)

f

c

≥1
00
0

≥1
00
0

≥1000
≥1500
≥1500

≥1000

b
c

≥1500
≥1500

a Asmeninis kompiuteris ar radijas
b Saugiklis
c Nuotėkio į įžeminimo grandinę jungtuvas
d Vėsinimo/šildymo rinkiklis
e Naudotojo sąsaja
f Patalpos blokas

▪ Prasto ryšio zonoje palaikykite 3 metrų arba didesnius atstumus,
kad kitoje įrangoje išvengtumėte elektromagnetinių trukdžių.
Sukiškite maitinimo ir perdavimo kabelius į kanalus.

5.2.2 Patalpose naudojamo įrenginio
montavimo vietos reikalavimai

INFORMACIJA
Taip pat perskaitykite šiuos reikalavimus:

▪ Bendrieji reikalavimai įrengimo vietai. Žr. skyrių
"Bendrosios saugos atsargumo priemonės".

▪ Priežiūros erdvės reikalavimai. Žr. skyrių "Techniniai
duomenys".

▪ Šaltnešio vamzdyno reikalavimai (ilgis, aukščio
skirtumas). Išsamiau skaitykite šiame skyriuje
"Paruošimas".

▪ Aplink įrenginį turi būti pakankamai vietos techninei priežiūrai ir
oro cirkuliacijai.

▪ Įsitikinkite, kad įrengimo vieta atlaikys bloko svorį ir vibraciją.

▪ Pasirūpinkite, kad įrenginys būtų sumontuotas lygiai.

▪ Pasirinkite bloko vietą taip, kad jo keliamas triukšmas niekam
netrukdytų ir vieta atitiktų galiojančius įstatymus.

▪ Pasirūpinkite, kad įvykus vandens nuotėkiui vanduo nesugadintų
įrengimo erdvės ir aplinkos.

▪ Įrengimo metu pasirūpinkite, kad niekas neliptų ant bloko ir nedėtų
ant jo daiktų.

▪ Atsižvelgta į visus vamzdynų ilgius ir atstumus (žr. "5.3.3  Apie
vamzdyno ilgį" [4 13]).

NEMONTUOKITE įrenginio šiose vietose:

▪ Vietose, kur yra galimai sprogių dujų.

▪ Vietose, kur yra elektromagnetines bangas skleidžiančių įrenginių.
Elektromagnetinės bangos gali sugadinti valdymo sistemą ir
neleisti įrangai normaliai veikti.

▪ Vietose, kur galimas gaisras dėl degių dujų nuotėkio (pvz.,
skiediklio arba benzino), anglies pluošto arba degių dulkių.
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▪ Vietose, kur išsiskiria koroziją sukeliančių dujų (pvz., sieros
rūgšties dujos). Dėl varinių vamzdžių arba suvirintų dalių korozijos
gali ištekėti aušalas.

▪ Vietose, kur atmosferoje gali būti mineralinės alyvos rūko, purslų
arba garų. Plastikinės dalys gali būti sugadintos, nukristi arba
sukelti vandens nuotėkį.

PASTABA
Tai yra A klasės gaminys. Namų aplinkoje šis gaminys gali
sukelti radijo trukdžius. Tokiu atveju naudotojas turėtų imtis
atitinkamų priemonių.

DĖMESIO
Prietaisas NETURI būti visiems pasiekiamas:
sumontuokite jį saugioje vietoje, kur jo nebūtų galima
lengvai pasiekti.

Įrenginys tinkamas montuoti komercinėje ir lengvosios
pramonės aplinkoje.

5.3 Aušalo vamzdelių paruošimas

5.3.1 Reikalavimai šaltnešio vamzdynui

PASTABA
Vamzdynas ir kitos suslėgtosios dalys turi būti tinkamos
šaltnešiui. Šaltnešiui naudokite fosforo rūgštimi
deoksiduotas varines besiūles dalis.

▪ Pašalinių medžiagų (įskaitant gamybinę alyvą) kiekis vamzdyne
turi būti ≤30 mg/10 m.

▪ Grūdinimo rūšis: naudokite tolesnėje lentelėje nurodytos
grūdinimo rūšies ir vamzdžio skersmens derinio vamzdyną.

Vamzdžio skersmuo Vamzdyno medžiagos grūdinimo rūšis
≤15,9 mm O (grūdinta)
≥19,1 mm 1/2H (pusiau kieta)

▪ Atsižvelgta į visus vamzdynų ilgius ir atstumus (žr. "5.3.3  Apie
vamzdyno ilgį" [4 13]).

▪ Šaltnešio vamzdyno storis turi atitikti galiojančius įstatymus.
Minimalus R410A vamzdyno storis turi atitikti toliau pateiktą
lentelę.

Vamzdžio skersmuo Minimalus storis (t)
6,4/9,5/12,7 mm 0,80 mm

15,9 mm 0,99 mm
19,1/22,2 mm 0,80 mm

28,6 mm 0,99 mm
34,9 mm 1,21 mm
41,3 mm 1,43 mm

5.3.2 Kaip pasirinkti vamzdžio dydį
Pagal toliau pateiktas lenteles ir iliustraciją (skirtą tik bendrajai
informacijai) nustatykite tinkamą dydį.

G

L

G1

L2

G2

L1
1

2

Patalpos blokas Lauko blokas

▪ Vamzdyno prijungimo išmatavimai

Patalpos blokas Dujos Skystis Lauko blokas Dujos Skystis
SEHVX20BAW Ø25,4 mm Ø12,7 mm 1 × SERHQ020BAW1 Ø22,2 mm Ø9,52 mm
SEHVX32BAW Ø25,4 mm Ø12,7 mm 1 × SERHQ032BAW1 Ø28,6 mm Ø12,7 mm
SEHVX40BAW Ø25,4 mm Ø12,7 mm 2 × SERHQ020BAW1 Ø22,2 mm Ø9,52 mm
SEHVX64BAW Ø25,4 mm Ø12,7 mm 2 × SERHQ032BAW1 Ø28,6 mm Ø12,7 mm

▪ Vietinio vamzdyno matmenys

Patalpos blokas G/G1 L/L1 G2 L2
SEHVX20BAW Ø28,6 mm Ø9,52 mm — —
SEHVX32BAW Ø28,6 mm Ø12,7 mm — —
SEHVX40BAW Ø28,6 mm Ø9,52 mm Ø28,6 mm Ø9,52 mm
SEHVX64BAW Ø28,6 mm Ø12,7 mm Ø28,6 mm Ø12,7 mm

Jei patalpos bloko jungtys nesutampa su vamzdyno reikalavimuose
nurodytu skersmeniu, tuomet vamzdyno skersmens reikalavimus
reikia patenkinti patalpos bloko jungtyse įrengiant reduktorius/
plėstuvus (vietinis tiekimas).

Jei nepavyksta gauti reikiamo skersmens vamzdžių (coliais), galima
naudoti ir kitus skersmenis (mm), tačiau reikia atsižvelgti į tokius
reikalavimus:

▪ pasirinkite artimiausio reikiamam skersmeniui vamzdžius;

▪ naudokite tinkamus adapterius (perėjimus) iš colinių į milimetrinius
vamzdžius (vietinis tiekimas).

5.3.3 Apie vamzdyno ilgį

Maksimalus vamzdyno ilgis ir aukščio skirtumas
Maksimalus leistinas vamzdyno ilgis 30 m
Aukščio skirtumas tarp patalpos ir lauko blokų <10 m
Aukščio skirtumas tarp lauko blokų Nr. 1 ir Nr. 2 (jei
yra)

0 m

5.4 Vandentiekio vamzdyno
paruošimas

5.4.1 Reikalavimai vandens kontūrui

INFORMACIJA
Taip pat susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir
reikalavimais skyriuje “Bendrosios saugos priemonės”.
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PASTABA
Jei naudojate plastikinius vamzdžius, pasirūpinkite, kad jie
būtų nepralaidūs deguoniui (pagal DIN  4726). Patekus į
vamzdyną deguoniui, gali suintensyvėti korozija.

▪ Jungiamasis vamzdynas  – reglamentas. Pasirūpinkite, kad
visos vamzdyno jungtys atitiktų taikomą reglamentą ir instrukcijas,
pateiktas skyriuje "Įrengimas" dėl vandens įvado ir išvado.

▪ Jungiamasis vamzdynas  – jėga. Jungdami vamzdyną,
NENAUDOKITE per daug jėgos. Deformavus vamzdyną, gali
sutrikti įrenginio veikimas.

▪ Jungiamasis vamzdynas  – įrankiai. Naudokite tik žalvariui
(minkšta medžiaga) tinkamus įrankius. PRIEŠINGU atveju
apgadinsite vamzdžius.

▪ Jungiamasis vamzdynas – oras, drėgmė, dulkės. Jei į kontūrą
pateks oro, drėgmės arba dulkių, gali kilti problemų. Kaip to
išvengti:

▪ Naudokite tik švarius vamzdžius.

▪ Šalindami atplaišas, laikykite vamzdžio galą nukreiptą žemyn.

▪ Kišdami pro sieną, uždenkite vamzdžio galą, kad į vamzdį
nepatektų dulkių ir (arba) dalelių.

▪ Naudokite tinkamą sriegių hermetiką, kad užsandarintumėte
jungtis.

Galios klasė Minimali reikiama srauto
sparta

20 23 l/min.
32 36 l/min.
40 46 l/min.
64 72 l/min.

▪ Vietinio tiekimo komponentai  – vandens slėgis ir
temperatūra. Patikrinkite, ar visi vietinio vamzdyno komponentai
gali atlaikyti vandens slėgį ir temperatūrą.

▪ Drenažas  – apatiniai taškai. Apatiniuose sistemos taškuose
įrenkite drenažo čiaupus, kad galėtumėte visiškai ištuštinti
vandens kontūrą.

▪ Nežalvarinis metalinis vamzdynas. Naudojant nežalvarinį
metalinį vamzdyną, reikia tinkamai izoliuoti žalvarį nuo
nežalvarinių medžiagų, kad jos NESILIESTŲ. Taip išvengsite
galvaninės korozijos.

▪ Uždarymo vožtuvai. Įrenginyje yra du uždarymo vožtuvai.
Įrenkite juos kaip parodyta tolesnėje iliustracijoje.

a
b

a
c

d

b

a Adapterio dalis (įvade, tik su SEHVX40+64BAW)
b Uždarymo vožtuvas
c Alkūnė
d Filtras

PASTABA
Prieš montuodami alkūnę, prijunkite prie jos filtrą.

PASTABA
Jei įrengiant alkūnė nenaudojama, pakeiskite ją ilginimo
atkarpa (5 cm ilgio, jei filtras 1¼ colio, arba 6 cm ilgio, jei
filtras 2  colių), kad būtų užtikrinamas tinkamas filtro
valymas.

PASTABA
Užtikrinkite, kad filtras būtų įrengiamas tinkamai.
Neįrengus arba įrengus netinkamai, plokštelinis
šilumokaitis bus negrįžtamai sugadintas.

▪ Ištuštinimo čiaupai. Ištuštinimo čiaupai turi būti visuose
žemiausiuose sistemos taškuose, kad grandinė būtų visiškai
ištuštinta. Ištuštinimo vožtuvas yra įrenginio viduje.

▪ Oro ventiliacinės angos. Visuose viršutiniuose sistemos
taškuose sumontuokite oro ventiliacines angas, kurias būtų galima
lengvai pasiekti priežiūros darbams atlikti. Automatinis oro
išleidimo vožtuvas įrengtas bloko viduje. Patikrinkite, ar oro
išleidimo vožtuvas NĖRA per daug priveržtas, kad būtų galima
automatiškai išleisti orą iš vandens kontūro. Žr. vietinę
nuostatą [E‑04] iš skirsnio Nuotolinio valdiklio vietinės nuostatos.

▪ Oro ventiliacinės angos. Visuose viršutiniuose sistemos
taškuose sumontuokite oro ventiliacines angas, kurias būtų galima
lengvai pasiekti priežiūros darbams atlikti. Automatinis oro
išleidimo vožtuvas įrengtas bloko viduje. Patikrinkite, ar oro
išleidimo vožtuvas NĖRA per daug priveržtas, kad būtų galima
automatiškai išleisti orą iš vandens kontūro. Žr. vietinę
nuostatą  [E‑04] iš skirsnio "7.2.9  Naudotojo sąsajos vietinės
nuostatos" [4 35].

▪ Vandens slėgis. Pasirūpinkite, kad išoriniuose vamzdžiuose būtų
sumontuoti tokie komponentai, kurie gali atlaikyti vandens slėgį
(maks. 3  barus ir statinį siurblio slėgį). Žr. ESP kreivė. Lauko
blokas.

▪ Vandens slėgis. Pasirūpinkite, kad išoriniuose vamzdžiuose būtų
sumontuoti tokie komponentai, kurie gali atlaikyti vandens slėgį
(maks. 3  barus ir statinį siurblio slėgį). Žr. ESP kreivė. Patalpos
blokas.

ĮSPĖJIMAS
▪ Siekiant užtikrinti, kad sistema veiktų tinkamai, vandens

sistemoje turi būti sumontuotas reguliavimo vožtuvas.
Reguliavimo vožtuvas naudojamas siekiant reguliuoti
vandens srautą sistemoje (vietinis tiekimas).

▪ Pasirinkus srautą, esantį už vamzdžių išlinkių, įrenginys
gali sugesti arba būti pažeistas. Taip pat žr. technines
specifikacijas.

▪ Pagal saugos įtaiso nuostatą maksimali vandens vamzdžių
temperatūra turi būti 50°C.

▪ Visada naudokite medžiagas, suderinamas su sistemoje
naudojamu vandeniu ir įrenginyje naudojamomis medžiagomis.
(Įrenginio vamzdžių jungiamosios detalės pagamintos iš žalvario,
plokšteliniai šilumokaičiai pagaminti iš 316 atsparumo klasės
nerūdijančiojo plieno plokštelių, su varinėmis detalėmis sulituotų
kietuoju lydmetaliu, o papildomo siurblio korpusas yra iš ketaus.)

▪ Pasirinkite vamzdyno skersmenį, atsižvelgdami į reikiamą
vandens srautą ir esamą išorinį siurblio statinį slėgį (ESP). Žr.
toliau pateikiamą lentelę, kur pateikiamas rekomenduojamas
vandens vamzdyno skersmuo.

Galios klasė Vandens vamzdyno skersmuo
20+32 1-1/4 col.
40+64 2 col.
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PASTABA
Primygtinai rekomenduojama sumontuoti papildomą
vandens sistemos filtrą. Ypač būtina pašalinti metalines
daleles iš išorinių vandens vamzdžių, todėl
rekomenduojama naudoti magnetinį arba išcentrinį filtrą,
kuris gali pašalinti mažas daleles. Smulkios dalelės gali
pažeisti įrenginį. Standartinis įrenginio filtras jų nepašalina.

5.4.2 Išsiplėtimo indo išankstinio slėgio
skaičiavimo formulė

Indo išankstinis slėgis (Pg) priklauso nuo įrengimo aukščio skirtumo
(H):

Pg=0,3+(H/10) (bar)

5.4.3 Vandens tūrio ir išsiplėtimo indo
išankstinio slėgio patikra

Įrenginyje įtaisytas 12  litrų išsiplėtimo indas, kurio išankstinis slėgis
yra 1 baras.

Minimalus vandens tūris
Modelis Minimalus bendrasis vandens

tūris (l)
20 76
32 110
40 152
64 220

INFORMACIJA
Vykdant kritinius procesus arba patalpose, kuriose yra
didelė šiluminė apkrova, gali reikėti daugiau vandens.

INFORMACIJA
Temperatūros žingsnelio skirtumą galima modifikuoti
naudojant nuostatas [A‑02] ir [F‑00]. Šis pakeitimas
paveikia minimalų vandens tūrį, reikalingą įrenginiui
veikiant vėsinimo režimu.

Pagal numatytąją parinktį nustatomas įrenginio vandens
temperatūros skirtumas: 3,5  K, kuris leidžia įrangai veikti
naudojant minimalų tūrį, paminėtą ankstesnėje lentelėje.
Vis dėlto, jei nustatomas mažesnis temperatūros
skirtumas, kaip būna proceso vėsinimo atveju, kai reikia
išvengti temperatūros svyravimų, reikės didesnio
minimalaus vandens tūrio.

Siekiant užtikrinti tinkamą įrenginio veikimą keičiant
nuostatos [F‑00] (vėsinimo režimu) vertes, minimalų
vandens tūrį reikia pakoreguoti. Jei šis tūris viršys leistiną
įrenginio intervalą, vietos vamzdyne reikės įrengti
papildomą išsiplėtimo indą arba buferinį baką.

Pavyzdys: 
Siekdami iliustruoti poveikį sistemai modifikuojant nuostatą [F‑00],
paimsime įrenginį, kurio minimalus leistinas vandens tūris yra 66  l.
Įrenginys sumontuotas 5  m žemiau aukščiausio vandens kontūro
taško.

Daroma prielaida, kad nuostata [F‑00] pakeičiama iš 5°C (numatytoji
vertė) į 0°C. Iš pirmiau nurodytos lentelės matome, kad 5°C atitinka
3,5  K temperatūros skirtumą, o 0°C atitinka 1  K. Pastaroji yra
faktiškai žemiausia vertė, kokią galima nustatyti.

[F‑00] vertė (°C) Temperatūros skirtumas (K)
0 1
1 1,5
2 2
3 2,5
4 3

[F‑00] vertė (°C) Temperatūros skirtumas (K)
5 3,5
6 4
7 4,5
8 5
9 5,5
10 6
11 6,5
12 7
13 7,5
14 8
15 8,5

Vandens tūrio koregavimo koeficientas pagal tolesniame grafike
pateiktą kreivę yra 3,5: tai reiškia, kad minimalus tūris bus 3,5 karto
didesnis.

Minimalaus vandens tūrio koregavimo koeficiento kreivė

0.0

0.5 

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9

a

b
a Vandens tūrio koregavimo koeficientas
b Temperatūros skirtumas (K)

Daugindami 64  l iš koregavimo koeficiento, gauname 224  l. Tai yra
maksimalus leistinas įrengties vandens tūris, kai naudojamas 1  K
temperatūros skirtumas.

Dabar labai svarbu patikrinti, ar pagal sistemos aukščio skirtumą
sistemos tūris yra mažesnis nei maksimali leistina vertė esant tam
išankstiniam slėgiui (Pg). Jei pažvelgsime į kreivę, 1 baro išankstinio
slėgio maksimalus leistinas tūris siekia 350 l.

Pridėjus įrenginio vidinį tūrį, bendrasis sistemos tūris tikrai bus
didesnis. Šiuo atveju galima pritaikyti tam tikrą išankstinį slėgį arba
išoriniame vamzdyne reikia įrengti papildomą išsiplėtimo indą ar
buferinį baką.

Numatytoji išankstinio slėgio vertė (Pg) skirta 7 m aukščio skirtumui.

Jei sistemos aukščio skirtumas yra žemesnis nei 7  m IR sistemos
tūris yra mažesnis nei nurodytas maksimalus leistinas tūris esant
tokiam išankstiniam slėgiui (Pg) (žr. grafiką), tada išankstinio slėgio
(Pg) reguliuoti nereikia.

Maksimalus vandens tūris
Naudodamiesi tolesniu grafiku, nustatykite apskaičiuoto išankstinio
slėgio maksimalų vandens tūrį.
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b Maksimalus vandens tūris (l)
A Sistema
B Numatytoji vertė

Jei bendrasis vandens tūris visame kontūre viršija maksimalų leistiną
vandens tūrį (žr. grafiką), vietos vamzdyne reikia sumontuoti
papildomą išsiplėtimo indą.

5.4.4 Išsiplėtimo indo išankstinio slėgio
keitimas

PASTABA
Išsiplėtimo indo išankstinį slėgį gali koreguoti tik
licencijuotas montuotojas.

Numatytasis išsiplėtimo indo pradinis slėgis yra 1  bar. Kai reikia
pakeisti pradinį slėgį, atsižvelkite į šias gaires:

▪ Nustatydami išsiplėtimo indo pradinį slėgį naudokite tik sausą
azotą.

▪ Jei išsiplėtimo indo pradinis slėgis bus nustatytas netinkamai,
sistema blogai veiks.

Išsiplėtimo indo pradinis slėgis keičiamas per išsiplėtimo indo
"Schrader" vožtuvą sumažinant arba padidinant azoto slėgį.

a

a "Schrader" vožtuvas

5.4.5 Kaip patikrinti vandens tūrį: Pavyzdžiai
1 pavyzdys
Įrenginys sumontuotas 5  m žemiau aukščiausio vandens kontūro
taško. Visas vandens tūris vandens kontūre yra 250 l.

Nereikia atlikti jokių veiksmų arba reguliavimų.

2 pavyzdys
Įrenginys sumontuotas aukščiausiame vandens kontūro taške. Visas
vandens tūris vandens kontūre yra 420 l.

Veiksmai:

▪ Kadangi bendrasis vandens tūris (420 l) viršija numatytąjį vandens
tūrį (340 l), reikia sumažinti išankstinį slėgį.

▪ Reikiamas išankstinis slėgis:
Pg = (0,3+(H/10)) bar = (0,3+(0/10)) bar = 0,3 bar

▪ Atitinkamas maksimalus vandens tūris yra maždaug 490  l (žr.
grafiką).

▪ Kadangi 420  l yra mažiau nei 490  l, įrengčiai reikalingas
išsiplėtimo indas.

5.5 Elektros instaliacijos paruošimas

5.5.1 Apie elektros laidų paruošimą

INFORMACIJA
Taip pat susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir
reikalavimais skyriuje “Bendrosios saugos priemonės”.

ĮSPĖJIMAS
▪ Jei maitinimo šaltinyje nėra nulinės fazės arba ji

netinkamai prijungta, įranga gali sugesti.

▪ Prijunkite tinkamą įžeminimą. NESUJUNKITE įrenginio
įžeminimo laido su pagalbiniu vamzdžiu, viršįtampio
ribotuvu arba telefono įžeminimo laidu. Nevisiškai
įžeminta sistema gali sukelti elektros smūgį.

▪ Sumontuokite reikalingus saugiklius arba grandinės
pertraukiklius.

▪ Pritvirtinkite elektros laidus kabelių sąvaržomis, kad jie
NESILIESTŲ prie aštrių briaunų ar vamzdžių, ypač
aukšto slėgio pusėje.

▪ NENAUDOKITE izoliacine juosta apvyniotų laidų,
suvytųjų laidų, ilgintuvų ar prijungimų nuo žvaigžde
sujungtos sistemos. Jie gali sukelti perkaitimą, elektros
smūgį arba gaisrą.

▪ NEMONTUOKITE fazę kompensuojančio
kondensatoriaus, nes šiame įrenginyje įrengtas
inverteris. Fazę kompensuojantis kondensatorius
sumažins našumą ir gali būti nelaimingo atsitikimo
priežastimi.

ĮSPĖJIMAS
▪ Visus elektros laidus PRIVALO sujungti kvalifikuotas

elektrikas ir elektros instaliacija TURI atitikti taikomus
teisės aktus.

▪ Elektros jungtis junkite prie fiksuotos instaliacijos.

▪ Visi atskirai įsigyti komponentai ir elektros instaliacijos
darbai TURI atitikti taikomus teisės aktus.

ĮSPĖJIMAS
VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

5.5.2 Apie elektros atitiktį
Ši įranga dera su:

▪ EN/IEC 61000‑3‑11, jei sistemos pilnutinė varža Zsys yra mažesnė
arba lygi Zmax sąsajos taške tarp naudotojo ir tinklų sistemos.

▪ EN/IEC 61000‑3‑11 = Europos  / tarptautinis techninis
standartas, kuriame nustatyti įtampos pokyčių, įtampos
svyravimų ir mirgėjimo viešosios žemos įtampos elektros
sistemose apribojimai, taikomi ≤75  A vardinio srovės stiprio
įrangai.

▪ Įrangos montuotojas arba naudotojas privalo užtikrinti
(prireikus  – pasitarę su elektros paskirstymo tinklų
operatoriumi), kad įranga būtų jungiama tik prie tokios sistemos,
kurios pilnutinė varža Zsys yra mažesnė arba lygi Zmax.
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▪ EN/IEC 61000‑3‑12, jei trumpojo jungimo galia Ssc yra didesnė
arba lygi minimaliai Ssc vertei sąsajos taške tarp naudotojo
maitinimo ir viešosios sistemos.

▪ EN/IEC 61000‑3‑12 = Europos  / tarptautiniame techniniame
standarte nustatyti prie viešojo žemos įtampos tinklo prijungtos
įrangos generuojamos harmoninės srovės stiprio apribojimai,
kai įvesties srovės stipris >16 A ir vienai fazei tenka ≤75 A.

▪ Įrangos montuotojas arba naudotojas privalo užtikrinti
(prireikus  – pasitarę su elektros paskirstymo tinklų
operatoriumi), kad įranga būtų jungiama tik prie tokios
grandinės, kurioje trumpojo jungimo galia Ssc būtų didesnė arba
lygi minimaliai Ssc vertei.

Lauko blokas Zmax(Ω) Min. Ssc vertė (kVA)
SERHQ020BAW1 0,27 838
SERHQ032BAW1 0,24 873

Patalpos blokas Zmax(Ω) Min. Ssc vertė (kVA)
SEHVX20BAW 0,27 820
SEHVX32BAW 0,24 874
SEHVX40BAW 0,25 1 639
SEHVX64BAW 0,22 1 747

Vietinis maitinimo kabelis turi atitikti IEC60245.

Apsaugotų vamzdžių laidų tipas turi būti H05VV. Neapsaugotuose
vamzdžiuose turi būti naudojama H07RN-F.

5.5.3 Reikalavimai kabeliams
Elementas Kabelių

pynė
Aprašas Reikiamas

laidų skaičius
Didžiausia

darbinė srovė
1 PS Patalpos bloko maitinimo šaltinis 4+GND (b)

2 LV Ryšio kabelis tarp patalpos bloko ir lauko
bloko

2(d) (d)

3 LV Standartinis nuotolinis valdiklis (F1/F2) 2 (c)

4 LV Antrasis nuotolinis valdiklis (F1/F2)(a) 2 (c)

5 LV Termostato ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO
signalas(a)

2 (c)

6 LV Termostato vėsinimo/šildymo signalas(a) 2 (c)

7 LV Veikimo ĮJUNGIMO signalas(a) 2 (c)

8 LV Veikimo IŠJUNGIMO signalas(a) 2 (c)

9 HV Vėsinimo/šildymo išvestis 2 0,3 A
10 HV Veikimo ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO išvestis 2 0,3 A
11 HV Klaidos išvestis 2 0,3 A
12 HV Vandens vamzdžių šildymo išvestis 2 1 A
13 HV Siurblio ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO išvestis 2 0,3 A

(a) Pasirinktinis
(b) Žr. įrenginio vardinę plokštelę arba techninių duomenų

knygą.
(c) Minimalus kabelio skerspjūvio plotas: 0,75 mm2.
(d) Minimalus kabelio skerspjūvio plotas: 1,5 mm2.
PS Maitinimas
LV Žemoji įtampa
HV Aukštoji įtampa

5.5.4 Reikalavimai saugos įtaisams
Maitinimo šaltinis turi būti apsaugotas reikiamais saugos įtaisais, t. y.
pagrindiniu jungikliu, sunkiai perdegančiais saugikliu (kiekvienoje
fazėje) ir įžeminimo saugikliu, atsižvelgiant į taikomus teisės aktus.

Laidus ir jų dydį reikia rinktis atsižvelgiant į taikomus teisės aktus,
remiantis informacija toliau pateiktoje lentelėje.

INFORMACIJA
Daugialypiai blokai – standartinių derinių.

Lauko blokas Rekomenduojami saugikliai
SERHQ020BAW1 32 A
SERHQ032BAW1 40 A

Patalpos blokas Rekomenduojami saugikliai
SEHVX20BAW 6 A
SEHVX32BAW 10 A
SEHVX40BAW
SEHVX64BAW

PASTABA
Naudodami liekamosios srovės valdomus jungtuvus,
pasirinkite didelės spartos 300  mA liekamosios srovės
valdymo įtaisą.

6 Įrengimas

6.1 Apžvalga: montavimas
Šiame skyriuje rašoma, ką turite daryti ir žinoti, siekdami tinkamai
įrengti vietoje sistemą.

Įprastinė darbo eiga
Įrengimą paprastai sudaro tokie etapai:
1 Lauko bloko montavimas.
2 Patalpos bloko montavimas.
3 Šaltnešio vamzdyno prijungimas.
4 Šaltnešio vamzdyno patikra.
5 Šaltnešio įpylimas.
6 Vandens vamzdžių prijungimas.
7 Elektros instaliacijos prijungimas.

6.2 Įrenginių atidarymas

6.2.1 Apie įrenginių atidarymą
Tam tikrais atvejais reikės atidaryti įrenginį. Pavyzdys:
▪ Jungiant elektros laidus.

▪ Atliekant įrenginio techninę priežiūrą.

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS
NEPALIKITE įrenginio be priežiūros su nuimtu priežiūros
dangčiu.

6.2.2 Kaip atidaryti lauko bloką

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS

PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI

Jei reikalinga prieiga prie bloko, turite atidaryti priekines plokštes,
kaip parodyta toliau:
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4×

4×

Atidarę priekines plokštes, pasieksite elektros komponentų skydą.
Žr. skirsnį "6.2.4  Kaip atidaryti lauko bloko elektros komponentų
skydą" [4 18].

Priežiūros sumetimais reikia prieigos prie pagrindinės PCB mygtukų.
Norint pasiekti šiuos mygtukus, nebūtina atidaryti elektros
komponentų skydo dangčio. Žr. skirsnį "7.2.3  Kaip pasiekti vietinių
nuostatų komponentus" [4 33].

6.2.3 Patalpose naudojamo įrenginio
atidarymas

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS

PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI

Jei reikalinga prieiga prie bloko, turite atidaryti priekines plokštes,
kaip parodyta toliau:

1

3
2

10×

5×

4×

Skydas
1 Patalpos bloko elektros sistemos dalys
2 Patalpos blokas (šoninis skydelis)
3 Patalpos blokas (priekinis skydelis)

Atidarę priekines plokštes, pasieksite elektros komponentų skydą.
Žr. skirsnį "6.2.5 Kaip atidaryti patalpos bloko elektros komponentų
skydą" [4 18].

6.2.4 Kaip atidaryti lauko bloko elektros
komponentų skydą

PASTABA
Atidarydami elektros komponentų skydo dangtį,
NENAUDOKITE pernelyg didelės jėgos. Per didelė jėga
gali deformuoti dangtį, dėl ko vidun gali patekti vandens ir
sugadinti įrangą.

4×

6.2.5 Kaip atidaryti patalpos bloko elektros
komponentų skydą

PASTABA
Atidarydami elektros komponentų skydo dangtį,
NENAUDOKITE pernelyg didelės jėgos. Per didelė jėga
gali deformuoti dangtį, dėl ko vidun gali patekti vandens ir
sugadinti įrangą.

1

4×
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6.3 Lauko bloko montavimas

6.3.1 Apie lauke naudojamo įrenginio
montavimą

Kada
Lauke ir patalpose naudojamus įrenginius reikia sumontuoti prieš
prijungiant aušalo ir vandens vamzdžius.

Įprastinė darbo eiga
Lauko bloko montavimo procesas paprastai susideda iš šių etapų:
1 Įrengimo konstrukcijos montavimas.
2 Lauko bloko montavimas.
3 Nutekėjimo paruošimas.

6.3.2 Atsargumo priemonės montuojant lauke
naudojamą įrenginį

INFORMACIJA
Taip pat perskaitykite atsargumo priemones ir
reikalavimus, nurodytus tolesniuose skyriuose:

▪ Bendrosios saugos atsargumo priemonės

▪ Pasiruošimas

6.3.3 Įrengimo konstrukcija
Pasirūpinkite, kad blokas būtų montuojamas lygiai, ant pakankamai
tvirto pagrindo, kad išvengtumėte vibracijos ir triukšmo.

PASTABA
▪ Jei reikia padidinti bloko įrengimo aukštį,

NENAUDOKITE stovų, kad paremtumėte tik kampus.

▪ Stovai po bloku turi būti bent 100 mm pločio.

X Draudžiama
O Leidžiama

▪ Pamato aukštis turi siekti bent 150 mm nuo grindų. Tose vietose,
kur daug sninga, šis aukštis turi būti didesnis, atsižvelgiant į
įrengimo vietą ir sąlygas.

▪ Pageidaujama įrengti ant tvirto išilginio pamato (plieninės sijos
rėmo arba betono).

72
2-

73
7

≥6
7

≥6
7 76

567
67

A
B

Minimalus pamatas

Lauko blokas A B
SERHQ020 930 792
SERHQ032 1 240 1 102

▪ Pritvirtinkite bloką keturiais pamato varžtais M12. Geriausia įsukti
pamato varžtus tiek, kad liktų 20  mm jų ilgio virš pamato
paviršiaus.

20
 m

m

6.3.4 Drenažo užtikrinimas

PASTABA
▪ Paruoškite vandens drenažo kanalą aplink pamatą, kad

nuvestumėte vandens nuotekas iš srities aplink
įrenginį.

▪ Jei bloką ketinate montuoti ant stogo, pirmiausia
patikrinkite stogo stiprumą ir drenažą.

▪ Jei ketinate sumontuoti bloką ant rėmo, po bloku
150 mm atstumu įrenkite vandeniui nepralaidžią lentą,
kad vanduo nesiskverbtų į bloką iš apačios.

▪ Įrengiant korozinėje aplinkoje, reikia naudoti veržlę su
plastikine poveržle (a), kad veržlės priveržimo dalis
būtų apsaugota nuo rūdžių.

a

6.4 Patalpose naudojamo įrenginio
tvirtinimas

6.4.1 Apie patalpose naudojamo įrenginio
montavimą

Kada
Lauke ir patalpose naudojamus įrenginius reikia sumontuoti prieš
prijungiant aušalo ir vandens vamzdžius.

Įprastinė darbo eiga
Patalpose naudojamo įrenginio montavimas dažniausiai susideda iš
šių etapų:
1 Įrengimo konstrukcijos montavimas.
2 Vidaus įrenginio montavimas.

6.4.2 Atsargumo priemonės montuojant
patalpose naudojamą įrenginį

INFORMACIJA
Taip pat perskaitykite atsargumo priemones ir
reikalavimus, nurodytus tolesniuose skyriuose:

▪ Bendrosios saugos atsargumo priemonės

▪ Pasiruošimas

6.4.3 Įrengimo konstrukcija
Pasirūpinkite, kad blokas būtų montuojamas lygiai, ant pakankamai
tvirto pagrindo, kad išvengtumėte vibracijos ir triukšmo.

PASTABA
▪ Jei reikia padidinti bloko įrengimo aukštį,

NENAUDOKITE stovų, kad paremtumėte tik kampus.

▪ Stovai po bloku turi būti bent 100 mm pločio.

▪ Blokas turi būti pritvirtintas prie sienos.

▪ Bloką reikia pritvirtinti, kad nepakryptų.

▪ Pageidaujama įrengti ant tvirto išilginio pamato (plieninės sijos
rėmo arba betono).
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▪ Laikykitės minimalių įrengimo erdvės reikalavimų.

766.5 500200

39
6

50
0

(mm)

▪ Pritvirtinkite bloką keturiais pamato varžtais M12. Geriausia įsukti
pamato varžtus tiek, kad liktų 20  mm jų ilgio virš pamato
paviršiaus.

20
 m

m

▪ Pritvirtinkite bloką keturiais pamato varžtais M12. Geriausia įsukti
pamato varžtus tiek, kad liktų 20  mm jų ilgio virš pamato
paviršiaus.

6.5 Šaltnešio vamzdyno prijungimas

6.5.1 Atsargumo priemonės prijungiant aušalo
vamzdelius

INFORMACIJA
Taip pat perskaitykite atsargumo priemones ir
reikalavimus, nurodytus tolesniuose skyriuose:

▪ Bendrosios saugos atsargumo priemonės

▪ Pasiruošimas

PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI

PASTABA
Atsižvelkite į toliau nurodytas atsargumo priemones dėl
šaltnešio vamzdyno:

▪ Į šaltnešio kontūrą neįmaišykite kitų medžiagų  – tik
nurodytą šaltnešį (pvz., venkite oro).

▪ Pildydami šaltnešio atsargas, naudokite tik R410A.

▪ Naudokite tik tuos įrengimo įrankius (pvz., e.g.
kolektoriaus matuoklių rinkinį), kurie naudojami
išskirtinai R410A įrengtyse. Tokie įrankiai atlaiko slėgį ir
neleidžia į sistemą patekti pašalinėms medžiagoms
(pvz., mineralinei alyvai ir drėgmei).

▪ Apsaugokite vamzdyną, kaip aprašyta tolesnėje
lentelėje, kad neleistumėte vidun patekti nešvarumams,
skysčiui arba dulkėms.

▪ Tiesdami varinius vamzdžius pro sienas, būkite
atsargūs.

Įrenginys Montavimo
laikotarpis

Apsaugos būdas

Lauke naudojamas
įrenginys

>1 mėnuo Užspauskite vamzdelį
<1 mėnuo Užspauskite vamzdelį

arba užklijuokite
lipnia juosta

Patalpose
naudojamas įrenginys

Nepriklausomai nuo
laikotarpio

ĮSPĖJIMAS
Prieš paleisdami kompresorių, gerai prijunkite šaltnešio
vamzdyną. Jei šaltnešio vamzdynas NEBUS prijungtas ir
paleidus kompresorių bus atidarytas uždarymo vožtuvas,
bus įtraukta oro. Dėl to šaldymo kontūre susidarys
nenormalus slėgis ir gali būti apgadinta įranga arba netgi
kas nors gali būti sužalotas.

6.5.2 Kaip prilituoti vamzdžio galą

PASTABA
Jungiant išorinį vamzdyną, reikia imtis atsargumo
priemonių. Naudokite litavimo medžiagą kaip parodyta
iliustracijoje.

1 1

11

2 2

≤Ø25.4 >Ø25.4

▪ Lituodami pūskite azotą, kad vamzdelių viduje nesusidarytų daug
oksiduotos plėvelės. Ši plėvelė neigiamai veikia aušinimo
sistemos vožtuvus ir kompresorius ir neleidžia tinkamai veikti.

▪ Slėgio mažinimo vožtuvu nustatykite 20 kPa (0,2 bar) azoto slėgį
(pakankamą, kad būtų juntamas ant odos).
a b c d e

ff

a Aušalo vamzdelis
b Lituojama dalis
c Prijungimas
d Rankinis vožtuvas
e Slėgio mažinimo vožtuvas
f Azotas

▪ Lituodami vamzdelių jungtis NENAUDOKITE antioksidantų.
Nuosėdos gali užkimšti vamzdelius ir sugadinti įrangą.

▪ Lituodami varinius aušalo vamzdelius, NENAUDOKITE fliuso.
Naudokite fosforinio vario lydmetalio lydinį (BCuP), kuriam
nereikia fliuso.
Fliusas aušalo vamzdelių sistemoms daro itin kenksmingą poveikį.
Pavyzdžiui, jei naudojamas fliusas chloro pagrindu, jis sukels
vamzdelių koroziją arba, ypač jei fliuso sudėtyje yra fluoro,
sugadins aušalo alyvą.

▪ Lituodami visada apsaugokite aplinkinius paviršius (izoliacines
putas) nuo karščio.

6.5.3 Stabdymo vožtuvo ir techninės priežiūros
angos naudojimas

Stabdymo vožtuvo naudojimas
Atsižvelkite į šias rekomendacijas:

▪ Uždarymo vožtuvai būna uždaromi gamykloje.

▪ Tolesnėse iliustracijose parodytos visos dalys, reikalingos
vožtuvui valdyti.
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c

d

a

b

a Priežiūros anga ir priežiūros angos dangtis
b Uždarymo vožtuvas
c Vietinio vamzdyno jungtis
d Uždarymo vožtuvo dangtis

a b

cde
a Priežiūros anga
b Uždarymo vožtuvo dangtis
c Šešiakampė kiaurymė
d Velenas
e Sandariklis

▪ Eksploatacijos metu abu uždarymo vožtuvai turi būti atidaryti.

▪ Pernelyg NESPAUSKITE uždarymo vožtuvo. Kitaip galite
sulaužyti vožtuvo korpusą.

Stabdymo vožtuvo atidarymas / uždarymas
1 Nuimkite stabdymo vožtuvo gaubtelį.

2 Įkiškite šešiabriaunį raktą (skysčio pusėje: 4 mm, dujų pusėje:
8 mm) į uždarymo vožtuvą ir pasukite uždarymo vožtuvą:

Prieš laikrodžio rodyklę – atidarymas.
Pagal laikrodžio rodyklę – uždarymas.

3 Kai stabdymo vožtuvo NEBEGALIMA daugiau pasukti,
nebesukite.

4 Uždėkite stabdymo vožtuvo gaubtelį.

Rezultatas: Uždarymo vožtuvas atidarytas (uždarytas).

INFORMACIJA
▪ SERHQ020 dera su Ø22,2 vietiniu vamzdynu, skirtu

jungti prie papildomo vamzdžio (pateiktas su bloku).

▪ SERHQ032 dera su Ø28,6 vietiniu vamzdynu, skirtu
jungti prie papildomo vamzdžio (pateiktas su bloku).

Kaip elgtis su priežiūros anga
▪ Visada naudokite pildymo žarną su vožtuvo nuleidžiamuoju

kaiščiu, kadangi priežiūros anga yra Šraderio tipo vožtuvas.

▪ Baigę darbą su priežiūros anga, būtinai gerai uždarykite priežiūros
angos dangtį. Informacijos apie priveržimo sukimo momentą rasite
toliau pateiktoje lentelėje.

▪ Priveržę priežiūros angos dangtį, patikrinkite, ar nėra šaltnešio
nuotėkių.

Priveržimo sukimo momentai
Uždarymo
vožtuvo

dydis (mm)

Priveržimo sukimo momentas, N•m (sukite pagal
laikrodžio rodyklę, kad uždarytumėte)

Velenas
Vožtuvo

korpusas
Šešiabriaun

is raktas
Dangtelis
(vožtuvo
dangtis)

Priežiūros
anga

Ø9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 11,5~13,9
Ø12,7 8,1~9,9 18,0~22,0
Ø25,4 27,0~33,0 8 mm 22,5~27,5

6.5.4 Aušalo vamzdžių prijungimas prie lauke
naudojamo įrenginio

PASTABA
Visus vietinius vamzdžius turi įrengti licencijuotas šaldymo
įrangos technikas, jie turi atitikti galiojančius vietinius ir
nacionalinius reglamentus.

Naudodami sandarinimo medžiagą (vietinis tiekimas), užsandarinkite
vamzdyno ir laidų įvadines kiaurymes, nes kitaip sumažės bloko
pajėgumas ir vidun gali patekti smulkių gyvūnų.

Pavyzdys: vamzdžio išvedimas pro priekį

a b c
a Užkimškite pilkas sritis (vamzdis išvestas pro priekinį

skydelį)
b Dujų pusės vamzdynas
c Skysčio pusės vamzdynas

PASTABA
Prijungę visus vamzdžius patikrinkite, ar nėra dujų
nuotėkio. Dujų nuotėkiui nustatyti naudokite azotą.

PASTABA
▪ Vietoje įrengdami vamzdyną, naudokite komplekte

pateiktus papildomus vamzdžius.

▪ Užtikrinkite, kad vietoje sumontuotas vamzdynas
neliestų kitų vamzdžių, apatinio arba šoninio skydų.
Būtinai apsaugokite vamzdyną tinkama izoliacija (ypač
tai aktualu apatinei ir šoninei jungtims), kad jis
nesiliestų su korpusu.

PASTABA
Naudokite 2 pakopų vakuuminį siurblį su atbuliniu vožtuvu,
galinčiu sudaryti iki −100,7  kPa (−1,007  bar) (5  Torr
absoliut.) manometrinį slėgį. Kai siurblys neveikia,
užtikrinkite, kad siurblio alyva neteka priešinga kryptimi į
sistemą.

ĮSPĖJIMAS
Atsiradus aušalo nuotėkiui, imkitės tinkamų priemonių.
Atsiradus aušalo dujų nuotėkiui, nedelsdami išvėdinkite
vietą. Galima rizika:

▪ Dėl per didelės aušalo koncentracijos uždaroje
patalpoje gali atsirasti deguonies trūkumas.

▪ Atsiradus aušalo dujų sąlyčiui su ugnimi, gali susidaryti
toksinės dujos.

ĮSPĖJIMAS
NIEKADA nelieskite ištekėjusio šaltnešio. Kitaip dėl
nušalimo gali atsirasti rimtų žaizdų.
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Šaltnešio vamzdį galima įvesti iš bloko priekio arba šono (pro
apačią), kaip parodyta iliustracijoje.

a b c
a Kairioji jungtis
b Priekinė jungtis
c Dešinioji jungtis

c
b

h
fd

h

a
c
b

g
h

ih

j
k

h

h

h
e

i

a

A B

A Kad prijungtumėte iš priekio, nuimkite uždarymo vožtuvo
dangtį ir prijunkite šaltnešio vamzdyną.

B Kad prijungtumėte iš šono, nuimkite laikinuosius dangtelius
nuo apatinio rėmo ir prakiškite pro jį vamzdžius.

a Dujų vamzdžio uždarymo vožtuvas
b Skysčio vamzdžio uždarymo vožtuvas
c Priežiūros anga šaltnešiui įpilti
d Dujų pusės papildomas vamzdis (1)
e Dujų pusės papildomas vamzdis (2)
f Skysčio pusės papildomas vamzdis (1)
g Skysčio pusės papildomas vamzdis (2)
h Kietasis litavimas
i Dujų pusės vamzdynas (vietinis tiekimas)
j Skysčio pusės vamzdynas (vietinis tiekimas)

k Išmuškite laikinuosius dangtelius plaktuku

Dujų pusės papildomo vamzdžio pjovimas
Jungdami šaltnešio vamzdyną iš šono, nupjaukite dujų pusės
papildomą vamzdį, kaip parodyta iliustracijoje.

A

A
B

C
D

a

b

a

c

d

25
15

0
90

a Dujų pusės papildomas vamzdis
b Pjauti čia
c Dujų pusės vamzdynas (vietinis tiekimas)
d Bloko pagrindas

Lauko
blokas

A B C D

SERHQ020 156 23 192 247
SERHQ032 150 29 192 251

PASTABA
▪ Jungiant vamzdyną vietoje, reikia naudoti papildomus

vamzdžius.

▪ Pasirūpinkite, kad vietinis vamzdynas nepaliestų kitų
vamzdžių, bloko apatinio rėmo arba šoninių skydų.

PASTABA
Perforuotų angų įrengimo atsargumo priemonės:

▪ Nepažeiskite korpuso.

▪ Įrengus perforuotas angas, rekomenduojama pašalinti
atplaišas ir taisymo dažais uždažyti kraštus bei sritis
aplink kraštus, kad nerūdytų.

▪ Prieš kišdami pro perforuotas angas, apvyniokite
elektros laidus apsaugine juostele, kad
neapgadintumėte.

ĮSPĖJIMAS

Niekada nešalinkite užspaustos vamzdžio dalies lituodami.

ĮSPĖJIMAS
Jei uždarymo vožtuve liks dujų ar alyvos, užspaustas
vamzdynas gali būti prapūstas.

Jei tinkamai nesilaikysite tolesnės procedūros instrukcijų,
gali būti apgadintas turtas arba kas nors gali susižaloti:
atsižvelgiant į sąlygas, žala gali būti didelė.

Užspaustas vamzdynas šalinamas taip:

1 Nuimkite vožtuvo dangtį ir pasirūpinkite, kad uždarymo vožtuvai
būtų visiškai uždaryti.

2 Prijunkite pildymo žarną prie visų uždarymo vožtuvų priežiūros
angų.

3 Ištraukite dujas ir alyvą iš užspausto vamzdyno į ištraukimo
įtaisą.

DĖMESIO
Neišleiskite dujų į atmosferą.

4 Ištraukę visas dujas ir alyvą iš užspausto vamzdyno, atjunkite
pripylimo žarną ir uždarykite priežiūros angas.

5 Jei užspausto vamzdyno apatinė dalis atrodo kaip pavaizduota
tolesnės iliustracijos A  detalėje, atlikite paskutinius šios
procedūros 2 žingsnius.

6 Jei užspausto vamzdyno apatinė dalis atrodo kaip pavaizduota
tolesnės iliustracijos B  detalėje, atlikite paskutinius šios
procedūros 3 žingsnius.

7 Tinkamu įrankiu (pvz., vamzdžių pjovikliu, žnyplėmis ar pan.)
nupjaukite apatinę mažesniojo užspausto vamzdyno dalį, kad
skerspjūvis būtų atviras ir alyvos likutis galėtų ištekėti, jei
nebūtų išsiurbta iki galo. Palaukite, kol ištekės visa alyva.

8 Vamzdžių pjovikliu nupjaukite užspaustą vamzdyną vos virš
kietojo litavimo taško arba vos virš žymos, jei kietojo litavimo
taško nėra.
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9 Palaukite, kol išlašės visa alyva (jei neišsiurbta iki galo) ir tik
tada prijunkite vietinį vamzdyną.

a

b

c

b

c

BA
a Priežiūros anga
b Uždarymo vožtuvas
c Vamzdžio pjovimo taškas vos virš kietojo litavimo taško

arba virš žymos
A+B Užspaustas vamzdynas

6.5.5 Aušalo vamzdžių prijungimas prie
patalpose naudojamo įrenginio

▪ SEHVX20+32BAW atveju nuimkite viršutinį laikinąjį dangtelį nuo
angos šoniniame priežiūros skyde ir sumontuokite riebokšlį
(priedas), kad uždengtumėte atplaišas. SEHVX40+64BAW atveju
nuimkite viršutinį ir apatinį laikinuosius dangtelius nuo angos
šoniniame priežiūros skyde ir sumontuokite riebokšlius (priedas),
kad uždengtumėte atplaišas.

a b

a Laikinasis dangtelis
b Riebokšlis

▪ Pirmiausia nupjaukite šaltnešio skysčio vamzdyną bloko viduje,
likus maždaug 7  cm iki spaustuko, ir šaltnešio dujų vamzdyną
4 cm prieš spaustuką. Tai būtina siekiant užtikrinti, kad vamzdžių
pjoviklis nekliudytų vamzdyno. Pašalinkite nuo vamzdžių visas
atplaišas.

▪ Papildomais vamzdžiais sujunkite vietinį šaltnešio vamzdyną su
vamzdyno jungtimis, esančiomis ant patalpos bloko.
SEHVX20BAW atveju, nupjovę skysčio ir dujų šaltnešio vamzdyno
galus, kietojo litavimo būdu prijunkite 1  papildomą vamzdį prie
skysčio jungties ir 2  papildomą vamzdį prie dujų jungties.
SEHVX32BAW atveju, nupjovę skysčio ir dujų šaltnešio vamzdyno
galus, kietojo litavimo būdu prijunkite vietinį vamzdyną tiesiai prie
skysčio jungties, o 2  papildomą vamzdį  – prie dujų jungties.
SEHVX40BAW atveju atlikite SEHVX20BAW procedūrą du kartus.
SEHVX64BAW atveju atlikite SEHVX32BAW procedūrą du kartus.

PASTABA
Sujungę kietojo litavimo būdu, pritvirtinkite vamzdžius prie
įrenginio spaustukais vamzdžių atramose.

VRV
C1

VRV
C2

f
e

g
C2

g
C1

C1

C2

d

d

a b

c

a Patalpos blokas
b 1 lauko blokas
c 2 lauko blokas (tik SEHVX40+64BAW atveju)
d Šaltnešio vamzdynas
e Siurblys
f Jungiklių dėžutė
g Garintuvas

PASTABA
Montuodami vamzdyną tarp lauko ir patalpos blokų, taip
pat žr. iliustraciją skirsnyje "6.9.7 Kaip prijungti maitinimo ir
informacijos perdavimo kabelius" [4 31].

6.6 Aušalo vamzdžių tikrinimas

6.6.1 Apie aušalo vamzdelių tikrinimą
Gamykloje patikrinta, ar lauke naudojamo įrenginio vidiniuose
aušalo vamzdeliuose nėra nuotėkio. Jums reikia patikrinti tik lauke
naudojamo įrenginio išorinius aušalo vamzdelius.

Prieš tikrinant aušalo vamzdelius
Įsitikinkite, kad tarp lauke naudojamo ir patalpose naudojamo
įrenginių esantys aušalo vamzdeliai sujungti.

Įprastinė darbo eiga
Aušalo vamzdelių tikrinimą paprastai sudaro šie etapai:
1 Tikrinimas, ar aušalo vamzdeliuose nėra nuotėkio.
2 Vakuuminis džiovinimas siekiant iš aušalo vamzdelių pašalinti

visą drėgmę, orą ar azotą.

Jei aušalo vamzdeliuose gali būti drėgmės (pavyzdžiui, į vamzdelius
galėjo patekti vandens), pirma atlikite vakuuminio džiovinimo
procedūrą, kol bus pašalinta visa drėgmė.
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6.6.2 Atsargumo priemonės tikrinant aušalo
vamzdelius

INFORMACIJA
Taip pat perskaitykite atsargumo priemones ir
reikalavimus, nurodytus tolesniuose skyriuose:

▪ Bendrosios saugos atsargumo priemonės

▪ Pasiruošimas

PASTABA
Naudokite 2 pakopų vakuuminį siurblį su atbuliniu vožtuvu,
galinčiu sudaryti iki −100,7  kPa (−1,007  bar) (5  Torr
absoliut.) manometrinį slėgį. Kai siurblys neveikia,
užtikrinkite, kad siurblio alyva neteka priešinga kryptimi į
sistemą.

PASTABA
Šį vakuuminį siurblį naudokite tik R410A. Tą patį siurblį
naudojant kitiems aušalams galima sugadinti siurblį ir
įrenginį.

6.6.3 Šaltnešio vamzdyno patikra: sąranka

f

i h

a

b

d

c e

k
l

m

j

g

a Slėgio redukcinis vožtuvas
b Azotas
c Svarstyklės
d R410A šaltnešio bakas (sifoninė sistema)
e Vakuumo siurblys
f Pildymo žarna
g Priežiūros anga šaltnešiui įpilti
h Skysčio linijos uždarymo vožtuvas
i Dujų linijos uždarymo vožtuvas
j Uždarymo vožtuvo priežiūros anga

k Vožtuvas A
l Vožtuvas B

m Vožtuvas C

Vožtuvas Vožtuvo būsena
Vožtuvas A Uždarytas
Vožtuvas B Atidarytas
Vožtuvas C Uždarytas
Skysčio linijos uždarymo
vožtuvas

Uždarytas

Dujų linijos uždarymo vožtuvas Uždarytas

6.6.4 Kaip patikrinti, ar nėra nuotėkių: Slėgio
nuotėkio bandymas

PASTABA
Prijungę visus vamzdžius patikrinkite, ar nėra dujų
nuotėkio. Dujų nuotėkiui nustatyti naudokite azotą.

1 Nutraukite vakuumą, įleisdami azoto dujų iki 4,0 MPa (40 barų)
manometre. Niekada nenustatykite matuoklio slėgio į aukštesnį
nei maksimalų darbinį bloko slėgį, t. y. 4,0 MPa (40 bar).

6.6.5 Kaip atlikti vakuuminio džiovinimo
procedūrą

Norėdami pašalinti visą drėgmę iš sistemos, atlikite šiuos veiksmus:

1 Ištuštinkite sistemą ir bent 2  valandas laikykite tikslinį
–100,7 kPa (–1,007 bar) (5 Torr abs.) slėgį.

2 Patikrinkite, ar, išjungus vakuumo siurblį, slėgis nekyla bent
1 valandą.

3 Jei nepavyks pasiekti tikslinio slėgio per 2  valandas arba
palaikyti vakuumo 1  valandą, vadinasi, galbūt sistemoje per
daug drėgmės. Tokiu atveju nutraukite vakuumą, įleisdami
azoto dujų iki bent 0,05  MPa (0,5  barų) manometre, ir
pakartokite 1–3 žingsnius, kol pašalinsite visą drėgmę.

PASTABA
SEHVX40+64BAW atveju atlikite operacijas su abiem
blokais.

6.6.6 Kaip izoliuoti šaltnešio vamzdyną
Baigus nuotėkio bandymą ir vakuuminio džiovinimo procedūrą,
vamzdyną reikia izoliuoti. Atsižvelkite į šiuos dalykus:

▪ Būtinai izoliuokite skysčio ir dujų vamzdyną (visuose blokuose).

▪ Skysčio vamzdynui izoliuoti naudokite šilumai atsparias
polietilenines putas, galinčias atlaikyti 70°C temperatūrą, o dujų
vamzdynui izoliuoti naudokite polietilenines putas, galinčias
atlaikyti 120°C temperatūrą.

▪ Sustiprinkite šaltnešio vamzdyno izoliaciją pagal įrengimo aplinką.

Aplinkos
temperatūra

Drėgnumas Mažiausias storis

≤30°C 75–80% santykinis
drėgnumas

15 mm

>30°C ≥80% santykinis
drėgnumas

20 mm

▪ Jei yra tikimybė, kad ant uždarymo vožtuvo susidaręs
kondensatas gali patekti į patalpos bloką (pro tarpus izoliacijoje ir
vamzdyne), kadangi lauko blokas sumontuotas aukščiau nei
patalpos, to būtina išvengti, atitinkamai užsandarinant jungtis. Žr.
toliau pateiktą iliustraciją.

f
f

e

a

d
c
b

d

e

a Dujų linijos uždarymo vožtuvas
b Skysčio linijos uždarymo vožtuvas
c Priežiūros anga šaltnešiui įpilti
d Sandarinimas
e Izoliacija
f Vamzdynas tarp patalpos ir lauko blokų

PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI
Būtinai izoliuokite vietinius vamzdžius, nes juos palietus
galima nusideginti.

6.7 Aušalo įleidimas

6.7.1 Kaip pilti šaltnešį
Baigus vakuuminio džiovinimo procedūrą, galima įpilti papildomą
šaltnešį.
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6.7.2 Pildymo šaltnešiu atsargumo priemonės

INFORMACIJA
Taip pat perskaitykite atsargumo priemones ir
reikalavimus, nurodytus tolesniuose skyriuose:

▪ Bendrosios saugos atsargumo priemonės

▪ Pasiruošimas

ĮSPĖJIMAS
▪ Kaip aušalą naudokite tik R410A. Kitos medžiagos gali

sukelti sprogimus ir nelaimingus atsitikimus.

▪ R410A sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų. Jo pasaulinio atšilimo potencialo
(GWP) vertė  – 2087,5. NEIŠLEISKITE šių dujų į
atmosferą.

▪ Įleisdami aušalą visada mūvėkite apsaugines pirštines
ir dėvėkite apsauginius akinius.

PASTABA
Išjungus kai kurių blokų maitinimą, nepavyks tinkamai
užbaigti pildymo procedūros.

PASTABA
Būtinai įjunkite maitinimą likus 6  valandoms iki šios
operacijos, kad būtų maitinamas karterio šildytuvas ir
saugomas kompresorius.

PASTABA
Jei operacija atliekama per 12  minučių nuo patalpos ir
lauko blokų įjungimo, ima šviesti H2P šviesos diodas ir
kompresorius neveikia, kol neužmezgamas ryšys tarp
lauko ir patalpos bloko (-ų).

PASTABA
Prieš pradėdami bet kokias pildymo šaltnešiu operacijas,
uždarykite priekinį skydą. Kol neprijungtas priekinis
skydas, blokas negali tinkamai įvertinti, ar jis veikia
tinkamai.

PASTABA
Atlikus techninę priežiūrą, kai sistemoje (lauko bloke,
vietiniame vamzdyne ir patalpos blokuose) visai nėra
šaltnešio (pvz., ištraukus šaltnešį), bloką reikia pripildyti
pradiniu kiekiu šaltnešio (žr. ant bloko pateiktą vardinę
plokštelę), įpilant reikiamą kiekį ir tada paleidžiant
automatinę įpylimo funkciją.

PASTABA
▪ Šaltnešio įpylimo anga jungiama prie bloke esančio

vamzdyno. Bloko vidinis vamzdynas šaltnešiu būna
užpildomas gamykloje, taigi, jungdami pildymo žarną
būkite atsargūs.

▪ Įpylę šaltnešio, nepamirškite uždaryti šaltnešio įpylimo
angos dangčio. Dangčio priveržimo sukimo momentas
siekia 11,5–13,9 N•m.

▪ Siekiant užtikrinti tolygų šaltnešio paskirstymą, po bloko
paleidimo kompresoriaus paleidimas gali užtrukti
±10 minučių. Tai nėra veikimo sutrikimas.

6.7.3 Papildomo aušalo kiekio nustatymas

INFORMACIJA
Dėl galutinio pildymo kiekio suderinimo bandymo
laboratorijoje kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą.

Šaltnešio tipas: R410A

Visuotinio atšilimo potencialo (GWP) vertė: 2087,5

Papildomo šaltnešio kiekis skaičiuojamas pagal skysčio vamzdyno
skersmenį.

Formulė:
R=(XØ9.52×0,059)+(XØ12,7×0,12)

R Papildomas įpiltinas šaltnešio kiekis [kg, suapvalintas iki
1 skaičiaus po kablelio]

X1, 2 Bendrasis skysčio vamzdyno ilgis [m], kai skersmuo yra Øa

Pavyzdys
SEHVX64BAW (patalpos blokas) + 2× SERHQ032BAW1 (lauko
blokas)

R=(L1+L2)Ø12,7×0,12
L1 1 kontūro skysčio vamzdis (patalpa → laukas 1)
L2 2 kontūro skysčio vamzdis (patalpa → laukas 2)

6.7.4 Kaip pripilti šaltnešį
Pirminis šaltnešio įpylimas
1 Apskaičiuokite papildomą įpiltiną šaltnešio kiekį taikydami

formulę, pateiktą skirsnyje "6.7.3  Kaip nustatyti papildomą
šaltnešio kiekį" [4 25].

2 Atidarykite vožtuvą C (vožtuvai A ir B bei uždarymo vožtuvai turi
likti uždaryti) ir įpilkite skystojo šaltnešio pro skysčio pusės
uždarymo vožtuvo priežiūros angą.

3 Pasiekę apskaičiuotą išankstinio įpylimo kiekį, uždarykite
vožtuvą C.

m
nc

e d

b

a

g
h
i

f

j

k

l

a Svarstyklės
b Šaltnešio R410A bakas (sifoninė sistema)
c Pildymo žarna
d Skysčio linijos uždarymo vožtuvas
e Dujų linijos uždarymo vožtuvas
f Uždarymo vožtuvo priežiūros anga
g Vožtuvas B
h Vožtuvas C
i Vožtuvas A
j Šaltnešio įpylimo anga

k Vamzdynas tarp blokų
l Šaltnešio vamzdynas

m Išorinis vamzdynas
n Dujų tėkmė

PASTABA
Atlikus techninę priežiūrą, kai sistemoje (lauko bloke,
vietiniame vamzdyne ir patalpos blokuose) visai nėra
šaltnešio (pvz., ištraukus šaltnešį), bloką reikia pripildyti
pradiniu kiekiu šaltnešio (žr. ant bloko pateiktą vardinę
plokštelę).

6.7.5 Patikros įpylus šaltnešio
▪ Ar atidaryti visi uždarymo vožtuvai?

▪ Ar įpiltas kiekis užregistruotas šaltnešio įpylimo etiketėje?

PASTABA
Pasirūpinkite, kad atlikus šaltnešio pirminio įpylimo
procedūrą visi uždarymo vožtuvai būtų atidaryti.

Jei eksploatuosite sistemą su uždarytais uždarymo
vožtuvais, apgadinsite kompresorių.
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6.7.6 Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių
dujų etiketės tvirtinimas

1 Užpildykite etiketę:

b
Contains fluorinated greenhouse gases

2
1 1

1

2

2 kg
tCO2eq

GWP × kg
1000

=
=

+

kg=

kg=
GWP: XXX

RXXX
a

f
c

d
e

a Jei su įrenginiu pateikta daugiakalbė fluorintų šiltnamio
efektą sukeliančių dujų etiketė (žr. priedus), nulupkite
reikiamos kalbos lipduką ir priklijuokite a viršuje.

b Gamyklinė šaltnešio įkrova: žr. įrenginio vardinę plokštelę
c Papildomas įpilto šaltnešio kiekis
d Visa šaltnešio įkrova
e Visos šaltnešio įkrovos fluorintų šiltnamio efektą

sukeliančių dujų kiekis išreiškiamas CO2 tonų
ekvivalentu.

f GWP = pasaulinio atšilimo potencialas

PASTABA
Pagal galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų naudojimą,
turi būti nurodomas įrenginio šaltnešio įkrovos svoris ir CO2

ekvivalentas.

CO2 ekvivalentinių tonų kiekio apskaičiavimo formulė:
Šaltnešio GWP vertė × bendroji šaltnešio įkrova [kg] /
1 000

Naudokite GWP vertę, nurodytą šaltnešio įkrovos etiketėje.
Ta GWP vertė grindžiama šiuo metu galiojančiais
įstatymais dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
Vadove pateikta GWP vertė gali būti pasenusi.

2 Priklijuokite etiketę bloko viduje, šalia pildymo angos (pvz.,
priežiūros dangčio viduje).

6.8 Vandens vamzdžių prijungimas

6.8.1 Apie vandens vamzdžių prijungimą
Prieš prijungiant vandens vamzdžius

Įprastinė darbo eiga
Vandens vamzdžių prijungimas dažniausiai susideda iš šių etapų:
1 Patalpos bloko vandens vamzdyno prijungimas.
2 Vandens sistemos pripildymas.
3 Vandens vamzdyno izoliavimas.

6.8.2 Atsargumo priemonės prijungiant
vandens vamzdžius

INFORMACIJA
Taip pat perskaitykite atsargumo priemones ir
reikalavimus, nurodytus tolesniuose skyriuose:

▪ Bendrosios saugos atsargumo priemonės

▪ Pasiruošimas

6.8.3 Vandens vamzdžių prijungimas
Vandens vamzdžius reikia jungti atsižvelgiant į taikomus teisės aktus
ir į su įrenginiu pateikiamus vandens įleidimo ir išleidimo montavimo
brėžinius.

PASTABA
Jungdami vamzdžius, NENAUDOKITE per didelės jėgos.
Dėl deformuotų vamzdžių įrenginys gali sugesti.

Jei į vandens sistemą patenka nešvarumų, gali kilti problemų. Todėl
visada jungdami vandens sistemą atsižvelkite į šiuos dalykus:

▪ Naudokite tik švarius vamzdžius.

▪ Šalindami atplaišas, laikykite vamzdžio galą nukreiptą žemyn.

▪ Kišdami vamzdį per sieną jį uždenkite, kad į vidų nepatektų dulkių
ir purvo.

Vandens vamzdžius reikia jungti atsižvelgiant į taikomus teisės aktus
ir į su įrenginiu pateikiamus vandens įleidimo ir išleidimo montavimo
brėžinius.

▪ Kai naudojate metalinius, o ne žalvarinius vamzdžius, būtinai
izoliuokite abi medžiagas, kad jos nesiliestų ir nesukeltų
galvaninės korozijos.

▪ Būtinai įrenkite tinkamą nutekėjimą, skirtą slėgio mažinimo
vožtuvui.

▪ Žalvaris yra minkštas metalas, todėl sujungdami vandens sistemą
naudokite atitinkamus įrankius. Dirbdami netinkamais įrankiais
pažeisite vamzdžius.

▪ Siekiant užtikrinti, kad sistema veiktų tinkamai, vandens sistemoje
turi būti sumontuotas reguliavimo vožtuvas. Reguliavimo vožtuvas
naudojamas siekiant reguliuoti vandens srautą sistemoje (vietinis
tiekimas).

6.8.4 Vandens kontūro pildymas
1 Sujunkite vandens tiekimo vamzdį su ištuštinimo ir pripildymo

vožtuvu.

2 Užtikrinkite, kad automatinio oro išleidimo vožtuvas būtų
atsuktas (bent 2 apsisukimus).

3 Pilkite vandenį, kol manometras parodys maždaug 2,0  barus.
Išleiskite iš sistemos kiek galima daugiau oro, naudodami oro
išleidimo vožtuvus (žr. vietinę nuostatą  [E‑04] iš skirsnio
"7.2.9 Naudotojo sąsajos vietinės nuostatos" [4 35]).

PASTABA
▪ Vandens kontūre esantis oras gali sukelti veikimo

sutrikimų. Pildymo metu gali nepavykti iš kontūro išleisti
viso oro. Likęs oras bus išleistas per automatinius oro
išleidimo vožtuvus pirmosiomis sistemos eksploatavimo
valandomis. Po to gali reikėti į sistemą įleisti dar
vandens.

▪ Norėdami išleisti orą iš sistemos, naudokite specialiąją
funkciją, aprašytą skirsnyje "8  Atidavimas
eksploatuoti" [4 40].

PASTABA
Manometro nurodomas vandens slėgis skirsis atsižvelgiant
į vandens temperatūrą (kuo aukštesnė vandens
temperatūra, tuo didesnis slėgis).

Vis dėlto vandens slėgis visada turi būti aukštesnis nei
1 baras, kad į kontūrą nepatektų oro.

PASTABA
Pasirūpinkite, kad vandens kokybė atitiktų ES direktyvą
98/83 EB.

INFORMACIJA
Įrenginys gali išleisti šiek tiek perteklinio vandens per
slėgio mažinimo vožtuvą.
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6.8.5 Vandens vamzdžių izoliavimas
BŪTINA izoliuoti visos vandens sistemos vamzdžius, kad aušinant
nesikauptų kondensatas ir nesumažėtų šildymo ir aušinimo galia.

Norint apsaugoti lauke naudojamo įrenginio vandens vamzdžius nuo
užšalimo žiemą, sandarinimo medžiagos storis TURI BŪTI
mažiausiai 13 mm (kai λ=0,039 W/mK).

Jei temperatūra yra aukštesnė nei 30°C, o drėgnumas didesnis nei
RH  80%, izoliacinės medžiagos turi būti mažiausiai 20  mm storio,
kad ant jų paviršiaus nesusidarytų kondensato.

6.9 elektros instaliacijos prijungimas.

6.9.1 Apie elektros laidų prijungimą
Prieš prijungiant elektros laidus
Įsitikinkite, kad:

▪ Aušalo vamzdeliai prijungti ir patikrinti.

▪ Vandens vamzdžiai prijungti.

Įprastinė darbo eiga
Elektros instaliacijos prijungimo procesas paprastai susideda iš šių
etapų:
1 Įsitikinkite, kad elektros tiekimo sistema atitinka blokų elektros

specifikacijas.
2 Prijunkite elektros laidus prie lauko bloko.
3 Prijunkite elektros laidus prie patalpos bloko.
4 Prijunkite maitinimą.

6.9.2 Elektros laidų jungimo atsargumo
priemonės

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS

ĮSPĖJIMAS
Visus išorinius elektros laidus ir komponentus TURI
sumontuoti licencijuotas elektrikas, LAIKYDAMASIS
taikomų teisės aktų.

ĮSPĖJIMAS
Jei NESUMONTUOTAS gamykloje, maitinimo tinklo
jungiklis arba kitos visiško išjungimo pagal viršįtampio
kategorijos  III sąlygą priemonės su atskirais kontaktais
kiekviename poliuje turi būti prijungtos prie stacionarios
instaliacijos kabelių.

ĮSPĖJIMAS
▪ Naudokite TIK varinius laidus.

▪ Patikrinkite, ar išoriniai elektros laidai atitinka taikomų
teisės aktų reikalavimus.

▪ Visi vietiniai elektros laidai TURI būti sujungti pagal
instaliacijos schemą, pridedamą prie gaminio.

▪ NIEKADA neprispauskite kabelių pynės ir užtikrinkite,
kad jie NESILIESTŲ su vamzdžiais ir aštriais kraštais.
Stebėkite, kad gnybtų jungčių neveiktų i�orinis slėgis.

▪ Nepamirškite įrengti įžeminimo laido. NESUJUNKITE
įrenginio įžeminimo laido su inžinerinių tinklų vamzdžiu,
viršįtampių ribotuvu arba telefono įžeminimo laidu.
Netinkamai įžeminus sistemą, galimas elektros smūgis.

▪ Naudokite tam skirtą maitinimo grandinę. NIEKADA
nenaudokite maitinimo šaltinio, kurį naudoja ir kitas
prietaisas.

▪ Būtinai įrenkite reikalingus saugiklius ar grandinės
pertraukiklius.

▪ Nepamirškite įrengti apsaugą nuo nuotėkio į žemę.
Netinkamai sumontavę galite gauti elektros smūgį arba
gali kilti gaisras.

▪ Montuodami apsaugą nuo nuotėkio į žemę įsitikinkite,
ar ji suderinama su inverteriu (atspariu aukšto dažnio
elektriniam triukšmui), kad nebūtų be reikalo įjungiama
apsauga nuo nuotėkio į žemę.

Maitinimo kabeliai turi būti bent 1  m atstumu nuo televizorių arba
radijo imtuvų, kad nebūtų trukdžių. Tam tikroms radijo bangoms 1 m
atstumo gali nepakakti.

ĮSPĖJIMAS
▪ Sujungę elektros prietaisus patikrinkite, ar visos

elektros sistemos dalys ir gnybtai elektros instaliacijos
dėžutėje saugiai sujungti.

▪ Prieš įjungdami įrenginį būtinai uždarykite visus
dangčius.

PASTABA
NEPRADĖKITE eksploatuoti bloko, kol nesumontavote
viso šaltnešio vamzdyno. Jei paleisite bloką nesumontavę
vamzdyno, gali sugesti kompresorius.

PASTABA
Jei maitinimo šaltinyje nėra nulinės fazės arba ji
netinkamai prijungta, įranga bus sugadinta.

PASTABA
NEMONTUOKITE fazę kompensuojančio kondensatoriaus,
kadangi šiame bloke sumontuotas inverteris. Fazę
kompensuojantis kondensatorius sumažins našumą ir gali
sukelti nelaimingų atsitikimų.

PASTABA
NIEKADA nenuimkite termistoriaus, jutiklio ir kt.,
prijungdami maitinimo ir informacijos perdavimo laidus. (Jei
įrenginys bus eksploatuojamas be termistoriaus, jutiklio ir
kt., gali sugesti kompresorius.)
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PASTABA
▪ Šio gaminio fazių sukeitimo apsauginis detektorius

veikia tik gaminio paleidimo metu. Taigi, gaminiui
veikiant įprastai, fazių sukeitimo aptikta nebus.

▪ Fazių sukeitimo apsauginis detektorius skirtas gaminiui
sustabdyti, jei paleistas gaminys pradeda veikti
netinkamai.

▪ Fazių sukeitimo anomalijos atveju reikia sukeisti 2 iš 3
fazių (L1, L2 ir L3).

PASTABA
Taikoma tik tuo atveju, jeigu yra trijų fazių maitinimo įvadas
ir kompresorius gali veikti ĮJUNGTI/IŠJUNGTI paleidimo
metodu.

Jei yra fazių svyravimo galimybė po trumpalaikio elektros
srovės nutrūkimo ir maitinimo įsijungimo ir išsijungimo
gaminiui veikiant, prijunkite vietinę apsaugos nuo fazių
svyravimo grandinę. Gaminį eksploatuojant esant fazių
svyravimui gali sugesti kompresorius ir kitos dalys.

PASTABA
▪ Jei naudojate pasirinktinį adapterį, žr. jo įrengimo

vadovą.

▪ Informacijos apie jungiamuosius laidus su patalpos-
lauko blokų signalų perdavimo grandine F1-F2,
mygtukais BS1~BS5 ir DIP jungikliais DS1~DS2 rasite
skirsnyje "6.9.7 Kaip prijungti maitinimo ir informacijos
perdavimo kabelius" [4 31].

ĮSPĖJIMAS
NEEKSPLOATUOKITE bloko, trumpuoju jungimu sujungę
saugos įtaisą S1PH.

PASTABA
Informacijos apie laidų jungimą prie centrinio nuotolinio
valdiklio rasite centrinio nuotolinio valdiklio įrengimo
vadove.

PASTABA
Maitinimo kabeliui naudokite izoliuotą laidą.

PASTABA
▪ Būtinai įrenkite nuotėkio į įžeminimo grandinę jungtuvą,

gebantį susitvarkyti su inverterio generuojamu aukšto
dažnio elektros triukšmu, kad nuotėkio į įžeminimo
grandinę jungtuvas nesugestų.

▪ Inverterio generuojamą triukšmą reikia apriboti, kad jis
netrukdytų kitiems įrenginiams.

▪ Gaminio išorinis korpusas gali įsikrauti elektros krūviu
(dėl elektros srovės nuotėkio), kurį reikia iškrauti per
įžeminimo grandinę.

PASTABA
Dėl netinkamų jungčių arba įrengties gali kilti gaisras.

ĮSPĖJIMAS
▪ Jei maitinimo šaltinyje nėra nulinės fazės arba ji

netinkamai prijungta, įranga gali sugesti.

▪ Prijunkite tinkamą įžeminimą. NESUJUNKITE įrenginio
įžeminimo laido su pagalbiniu vamzdžiu, viršįtampio
ribotuvu arba telefono įžeminimo laidu. Nevisiškai
įžeminta sistema gali sukelti elektros smūgį.

▪ Sumontuokite reikalingus saugiklius arba grandinės
pertraukiklius.

▪ Pritvirtinkite elektros laidus kabelių sąvaržomis, kad jie
NESILIESTŲ prie aštrių briaunų ar vamzdžių, ypač
aukšto slėgio pusėje.

▪ NENAUDOKITE izoliacine juosta apvyniotų laidų,
suvytųjų laidų, ilgintuvų ar prijungimų nuo žvaigžde
sujungtos sistemos. Jie gali sukelti perkaitimą, elektros
smūgį arba gaisrą.

▪ NEMONTUOKITE fazę kompensuojančio
kondensatoriaus, nes šiame įrenginyje įrengtas
inverteris. Fazę kompensuojantis kondensatorius
sumažins našumą ir gali būti nelaimingo atsitikimo
priežastimi.

ĮSPĖJIMAS
Užtikrinkite, kad galios disbalansas neviršytų 2% maitinimo
rodiklio.

Dėl didelio disbalanso sutrumpės glodinimo
kondensatoriaus eksploatacija. Galios disbalansui viršijus
4% maitinimo rodiklio, suveikia apsauginė priemonė,
gaminys nustoja veikti ir pasirodo klaidos indikacija.

ĮSPĖJIMAS
▪ Visada įžeminkite laidus. (Vadovaudamiesi

nacionaliniais reglamentais.)

▪ Neprijunkite įžeminimo grandinės prie dujų ar
kanalizacijos vamzdžių, žaibolaidžių arba telefono
įžeminimo laidų. Tai gali sukelti elektros smūgį.

6.9.3 Išorinė instaliacija: apžvalga
▪ Daugelį išorinių įrenginio laidų reikia prijungti prie gnybtų blokų,

esančių elektros sistemos komponentų dėžutėse. Norėdami
pasiekti gnybtų blokus, nuimkite elektros sistemos komponentų
dėžutės priežiūros skydą. Žr. skirsnį "6.2  Įrenginių
atidarymas" [4 17].

▪ Kabelių sąvaržų laikikliai pateikiami prie elektros sistemos
komponentų dėžutės laidų įvesčių.

Instaliacijos schema pateikiama kartu su bloku (ji pateikta jungiklių
dėžutės dangčio vidinėje pusėje).

6.9.4 Apie elektros instaliaciją

PASTABA
▪ Svarbu, kad maitinimo ir informacijos perdavimo linijos

būtų atskirtos viena nuo kitos. Informacijos perdavimo ir
maitinimo laidai gali susikirsti, bet negali būti nutiesti
lygiagrečiai.

▪ Informacijos perdavimo ir elektros tiekimo laidai negali
liesti vidinio vamzdyno (išskyrus inverterio PCB
vėsinimo vamzdį), kad aukšta vamzdžių temperatūra
neapgadintų laidų.

▪ Gerai uždarykite dangtį ir išdėstykite elektros laidus
taip, kad dangtis bei kitos dalys neatsilaisvintų.
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▪ Būtinai laikykitės toliau pateiktų apribojimų. Jei blokus jungiantys
kabeliai viršys šiuos apribojimus, gali atsirasti informacijos
perdavimo sutrikimų:

▪ Maksimalus laidų ilgis: 1 000 m.

▪ Bendrasis laidų ilgis: 2 000 m.

▪ Informacijos perdavimo laidai, nutiesti į vėsinimo/šildymo
rinkiklį: 500 m.

▪ Maksimalus nepriklausomų, tarpusavyje jungiamų, sistemų
skaičius: 10.

Pirmiau nurodytiems laidams visada naudokite vinilinius kabelius su
0,75–1,25  mm2 ekranuote arba dvigyslius kabelius. (Trigysliai
kabeliai leidžiami tik vėsintuvo/šildytuvo perjungimo naudotojo
sąsajai.)

6.9.5 Kaip nutiesti ir užfiksuoti maitinimo laidus

PASTABA
Tiesdami nuotolinio valdymo pultelio kabelį ir tarpblokinius
laidus, pasirūpinkite, kad būtų palaikomas 50  mm arba
didesnis tarpas iki maitinimo laidų. Užtikrinkite, kad
maitinimo laidai nepaliestų jokių įkaitusių paviršių.
Tiesdami laidus, neatjunkite garso izoliatorių nuo
kompresoriaus.

Kaip nutiesti ir prijungti maitinimo kabelį prie lauko bloko
▪ Prakiškite maitinimo ir informacijos perdavimo kabelius pro kanalo

kiaurymę.

▪ Prakiškite maitinimo kabelį iš pagrindinio bloko priekinės padėties
pro viršutinę kiaurymę, esančią kairiojoje šoninėje plokštėje (pro
kabelių montavimo plokštės kanalo kiaurymę) arba bloko
apatinėje plokštėje esančią laikinojo dangtelio kiaurymę.

a

b
cd

e

f g

a Elektros instaliacijos schema (išspausdinta ant elektros
komponentų skydo dangčio)

b Informacijos perdavimo laidai
c Anga vamzdžiui
d Kanalas
e Maitinimo ir įžeminimo laidai
f Prieš naudodami nuimkite šią dalį.
g Prakišimo dangtelis

Kaip nutiesti ir prijungti maitinimo kabelį prie patalpos bloko

LVLV PSPS

LV

PS HV

PS Maitinimas
HV Aukštoji įtampa
LV Žemoji įtampa

Kiek įmanoma, nutieskite kabelius pro tam skirtas kabelių įvadines
movas.

Sistemos pavyzdys

a

b

d

c

B

c

f

egh

a Vietinis maitinimas
b Pagrindinis jungiklis
c Nuotėkio į įžeminimo grandinę jungtuvas
d Lauko blokas
e Patalpos blokas
f Naudotojo sąsaja
g Maitinimo laidai (ekranuotas kabelis) (230 V)
h Informacijos perdavimo laidai (ekranuotas kabelis) (16 V)

6.9.6 Kaip prijungti maitinimą prie lauko bloko

L1 L2 L3 N

a

c

d

b f
e

g
h

i

j
k

a Maitinimas (400 V, 3N~ 50 Hz)
b Saugiklis
c Nuotėkio į įžeminimo grandinę jungtuvas
d Įžeminimo laidas
e Maitinimo kontaktų blokas
f Prijunkite kiekvieną maitinimo laidą
g RED prie L1, WHT prie L2, BLK prie L3 ir BLU prie N
h Įžeminimo laidas (GRN/YLW)
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i Pritvirtinkite maitinimo laidą prie plastikinio laikiklio,
naudodami vietinio tiekimo dirželį, kad kontakto neveiktų
išorinės jėgos.

j Spaustukas (tiekiama vietoje)
k Išgaubta poveržlė
l Jungiant įžeminimo laidą, rekomenduojama palikti kilpą.

DĖMESIO
Jungiant maitinimą, reikia pirmiausia prijungti įžeminimo
jungtį, o po to – srovės jungtis. Atjungiant maitinimą, reikia
pirmiausia atjungti maitinimo jungtis, o po to – įžeminimo
jungtį. Laidininkų, jungiančių maitinimo įtempio atleidimo
bloką su kontaktų bloku, ilgis turi būti toks, kad srovės
laidai būtų įtempiami prieš įžeminimo laidą (jei kartais
maitinimo laidai atsijungtų nuo įtempio atleidimo bloko).

PASTABA
Tiesdami įžeminimo laidus, užtikrinkite 50 mm arba didesnį
tarpą iki kompresoriaus laidų. Jei tinkamai nesilaikysite
šios instrukcijos, gali sutrikti kitų prie tos pačios įžeminimo
grandinės prijungtų blokų veikimas.

SERHQ020
a

g

c db

i

g

e
j

h

f

ff

SERHQ032

f

f

gg

i

h

e
j

f

a c dbf

f

a Elektros laidai
b Laidai tarp blokų
c Įžeminimo laidas
d Pritvirtinkite prie elektros komponentų skydo vietinio

tiekimo spaustukais.
e Maitinimo/įžeminimo laidų išvedimas pro dešiniąją pusę
f Pritvirtinkite prie atramos galinės dalies vietinio tiekimo

spaustukais
g Tiesiant tarpblokinius laidus iš vamzdyno angos

h Maitinimo/įžeminimo laidų išvedimas pro priekį
i Įžeminimo laidų išvedimas pro kairiąją pusę
j Tiesdami laidus, neatjunkite garso izoliatorių nuo

kompresoriaus

PASTABA
Tiesdami nuotolinio valdymo pultelio kabelį ir tarpblokinius
laidus, pasirūpinkite, kad būtų palaikomas 50  mm arba
didesnis tarpas iki maitinimo laidų. Užtikrinkite, kad
maitinimo laidai nepaliestų jokių įkaitusių paviršių.
Tiesdami laidus, neatjunkite garso izoliatorių nuo
kompresoriaus.

PASTABA
Prijungdami įžeminimo laidą, sulygiuokite jį su išgaubtos
poveržlės išpjova. Netinkamai įžeminus sistemą, galima
gauti elektros smūgį.

Kontaktų sraigtų priveržimo sukimo momentas
Sraigto dydis Priveržimo sukimo momentas

(N•m)
M8 (maitinimo kontaktų blokas) 5,5~7,3
M8 (įžeminimas)
M3 (tarpblokinių laidų kontaktų
blokas)

0,8~0,97

A B C
A B C F1 F2 F1 F2 Q1 Q2 A B C F1 F1F2 F2 Q1 Q2

e

a bd

C/H SELECTOR TO IN/D UNIT TO OUT/D UNIT TO MULTI UNIT

A1P

c

F1  F2

a Vėsinimo/šildymo rinkiklis
b Lauko bloko PCB (A1P)
c Atsižvelkite į poliškumą
d Lauko blokas
e Patalpos blokas

Kitų sistemų laidai turi būti jungiami prie PCB F1/F2 (išvadas-
išvadas) kontaktų tame lauko bloke, prie kurio jungiami patalpos
blokų informacijos perdavimo laidai.

Informacijos perdavimo laidų tvirtinimas

c

a

e

e

b

b

d

a Šildymo/vėsinimo perjungimo nuotolinio valdymo pultelio
kabelis (kai prijungtas pasirinktinis šildymo/vėsinimo
perjungimo nuotolinio valdymo pultelis) (ABC)

b Pritvirtinkite prie nurodytų plastikinių laikiklių, naudodami
vietinio tiekimo tvirtinimo medžiagas.
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c Laidai tarp blokų (patalpos ir lauko) (F1+F2 kairėje)
d Laidai tarp blokų (lauko) (F1+F2 dešinėje)
e Plastikinis laikiklis

PASTABA
Niekada nejunkite elektros prie informacijos perdavimo
kontaktų bloko. Kitaip galite sugadinti visą sistemą.

PASTABA
Niekada nejunkite 400  V įtampos prie informacijos
perdavimo kontaktų bloko. Kitaip galite sugadinti visą
sistemą.

Patalpos blokų laidai turi būti prijungti prie lauko bloko PCB F1/F2
(įvesties/išvesties) kontaktų.

PASTABA
Atsižvelkite į informacijos perdavimo laidų poliškumą.

Lauko bloko spausdintinėje plokštėje (A1P) gamykloje nustatomas
parametras "galimas nuoseklusis paleidimas".

6.9.7 Kaip prijungti maitinimo ir informacijos
perdavimo kabelius

1 Atidarykite elektros sistemos komponentų dėžutės dangtį.

2 Naudodami atitinkamą kabelį, prijunkite maitinimo ir
informacijos perdavimo kabelį (-ius) prie tinkamų gnybtų, kaip
pavaizduota instaliacijos schemoje.

3 Pritvirtinkite kabelius prie kabelių sąvaržų laikiklių, kad jie
neįsitemptų ir užtikrinkite, kad jie nesiliestų su vamzdžiais ir
aštriais kraštais. Niekada neprispauskite kabelių pynės.

4 Uždarykite elektros sistemos komponentų dėžutės dangtį.

VRV
C2

VRV
C1

e
d

f
C2

f
C1

c

b
A5P
C2

A1P
C1

A3P
C1

X1M

K1P K1SA8P
C2

X2M

X4M F1F2

F1F2X3M

A6PA4P

F1F2

F1F2

a

a Jungiklių dėžutė
b 1 lauko blokas
c 2 lauko blokas (tik SEHVX40+64BAW atveju)
d Siurblys
e Jungiklių dėžutė
f Garintuvas

PASTABA
Maitinimo kabelio ir ryšio kabelio komplekte nėra.

PASTABA
Įrengdami maitinimo kabelius, taip pat žr. iliustraciją iš
skirsnio "6.5.5  Šaltnešio vamzdyno prijungimas prie
patalpos bloko" [4 23].

6.9.8 Perforuotų angų įrengimo
rekomendacijos

▪ Norėdami atidaryti perforuotą angą, stuktelėkite jos dangtelį
plaktuku.

▪ Išmušus angų dangtelius, rekomenduojama pašalinti atplaišas ir
taisymo dažais uždažyti kraštus bei angų sritis, kad nerūdytų.

▪ Tiesdami maitinimo laidus pro perforuotas angas, apsaugokite
nuo pažeidimo, apvyniodami juos apsaugine juostele, prakišdami
laidus pro apsauginius laidų kanalus (vietinis tiekimas), įrengdami
atitinkamus laidų nipelius (vietinis tiekimas) arba perforuotose
angose įtaisydami gumines įvores.

▪ Jei laidų kanalo nenaudojate, apsaugokite laidus viniliniais
vamzdeliais, kad perforuotos angos kraštas nepažeistų laidų.

b ca
a Laikinasis dangtelis
b Šerpetos
c Jei yra galimybė, kad į sistemą pro perforacines angas gali

patekti smulkių gyvūnų, užkimškite angas kamšalu
(paruoštinas vietoje)

6.9.9 Kaip įrengti naudotojo sąsają
Blokas turi naudotojo sąsają, per kurią naudotojas gali patogiai
nustatyti, naudoti ir prižiūrėti įrenginį. Prieš pradėdami naudotis
naudotojo sąsaja, atlikite šią įrengimo procedūrą.

Laidų sistemos techninės
sąlygos

Vertė

Tipas 2 laidai
Skerspjūvio plotas 0,75~1,25 mm2

Maksimalus ilgis 500 m

PASTABA
Sujungimo laidai NEPRIDEDAMI.

PASTABA
Naudotojo sąsają REIKIA montuoti patalpoje.

1 Įkiškite plokščiąjį atsuktuvą į angas, esančias galinėje
naudotojo sąsajos dalyje, ir nuimkite priekinę naudotojo sąsajos
dalį.

2 Pritvirtinkite naudotojo sąsają ant plokščio pagrindo.

PASTABA
Saugokitės, kad NEDEFORMUOTUMĖTE naudotojo
sąsajos apatinės dalies, per stipriai priverždami montavimo
sraigtus.
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3 Prijunkite naudotojo sąsajos kontaktus ir kontaktus, esančius
įrenginio viduje (P1 su P1, P2 su P2), kaip pavaizduota
iliustracijoje.

P1P2

a a

f

b

c

d e

P1P2

P
2

P
1

P
2

P
1

a Blokas
b Naudotojo sąsajos galinė dalis
c Naudotojo sąsajos priekinė dalis
d Iš galinės pusės prijungti laidai
e Iš viršaus prijungti laidai
f Replėmis įkirpkite dalį, pro kurią prakišite laidus

PASTABA
▪ Laidus junkite toliau nuo maitinimo šaltinio laidų

sistemos, kad nesusidarytų elektrinis triukšmas (išorinis
triukšmas).

▪ Nulupkite laido, kurį kišite į naudotojo sąsajos dėžutės
vidų (L), apsauginį sluoksnį.

L

4 Prijunkite atgal naudotojo sąsajos viršutinę dalį, pradėdami nuo
apatinių spaustukų.

1

DĖMESIO
Saugokitės, kad prijungdami NESUGNYBTUMĖTE laidų.

Jei be standartinės naudotojo sąsajos montuojama pasirinktinė
naudotojo sąsaja (EKRUAHTB):

5 Prijunkite abiejų naudotojo sąsajų maitinimo laidus, kaip
nurodyta.

6 Pasirinkite valdančiąją ir pavaldžiąją naudotojo sąsają,
perjungdami rinkiklį SS1.

PCB

SS1
SS
M

S Pavaldžioji
M Valdančioji

INFORMACIJA
Kaip patalpos termostatas veikia tik ta naudotojo sąsaja,
kuri nustatyta kaip valdančioji.

6.9.10 Papildomos įrangos montavimas
Norėdami sumontuoti papildomą įrangą, žr. montavimo vadovą, kuris
pateikiamas su papildoma įranga, arba priedus, pateikiamus su šiuo
įrenginiu.

7 konfigūracija

7.1 Apžvalga. konfigūracija
Šiame skyriuje rašoma, ką turite daryti ir žinoti, siekdami tinkamai
sukonfigūruoti sumontuotą sistemą.

Jame nagrinėjamos tokios temos:

▪ Vietinių nuostatų keitimas

▪ Nuotėkių aptikimo funkcijos naudojimas

▪ Persijungimas tarp vėsinimo ir šildymo

INFORMACIJA
Svarbu, kad montuotojas nuosekliai perskaitytų visą šiame
skyriuje pateiktą informaciją ir kad sistema būtų
sukonfigūruota kaip nurodyta.

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS

7.2 Vietinių nuostatų keitimas

7.2.1 Kaip įvesti vietines nuostatas

INFORMACIJA
Šviesos diodai ir mygtukai įrengti lauko bloke.

Jei reikia, pakeiskite vietines nuostatas pagal tolesnes instrukcijas.
Daugiau informacijos rasite priežiūros vadove.

Mygtukai ir DIP jungikliai
Elementas Aprašas

Mygtukai Mygtukais galima atlikti toliau aprašomus
veiksmus:

▪ pakeisti režimą;

▪ keisti vietines nuostatas (įjungti, nustatyti
mažo triukšmo režimą ir pan.).

DIP jungikliai ▪ DS1 (1): VĖSINIMO/ŠILDYMO rinkiklis

▪ DS1 (2~4): NENAUDOJAMAS.
NEKEISKITE GAMYKLINĖS NUOSTATOS.

▪ DS2 (1~4): NENAUDOJAMAS.
NEKEISKITE GAMYKLINĖS NUOSTATOS.

▪ DS3 (1+2): NENAUDOJAMAS.
NEKEISKITE GAMYKLINĖS NUOSTATOS.

1 ir 2 režimai
Režimas Aprašas

1 režimas

(nuostatų
stebėjimas)

1 režimą galima naudoti esamai lauko bloko
situacijai stebėti. Kartu galima stebėti ir tam
tikrą vietinių nuostatų turinį.

2 režimas

(vietinės nuostatos)

2 režimas naudojamas sistemos vietinėms
nuostatoms pakeisti. Galima nuskaityti ir
pakeisti dabartinę vietinės nuostatos vertę.

Bendruoju atveju, pakeitus vietines nuostatas,
galima be specialaus įsikišimo pratęsti įprastą
eksploataciją.

Kai kurios vietinės nuostatos naudojamos
specialiosioms operacijoms vykdyti (pvz.,
vienkartinė operacija, ištraukimo/vakuumavimo
nuostata, rankinio šaltnešio įpylimo nuostata ir
pan.). Tokiu atveju, norint grąžinti įprastą
eksploataciją, reikia nutraukti specialiąją. Tai
bus nurodyta tolesniuose paaiškinimuose.
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Norint tęsti sistemos konfigūravimą, reikia įvesti informaciją į
įrenginio PCB. Šiame skirsnyje rašoma, kaip galima rankiniu būdu
įvesti informaciją, valdant PCB mygtukus/DIP jungiklius ir skaitant
šviesos diodų grįžtamąjį ryšį.

INFORMACIJA
Jei proceso viduryje susimaišysite, paspauskite BS1. Tada
grįšite prie 1 režimo (H1P išjungtas).

7.2.2 Vietinių nuostatų komponentai
Toliau aprašomi vietinių nuostatų komponentai:

BS2

SET

BS1

MODE

BS3

RETURN

BS4

TEST

BS5

RESET

H7P

MODE
TEST:

L.N.O.P. DEMANDC/H SELECT
HWL: IND MASTER SLAVE

MULTI

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H8P

H1P~H8P Šviesos diodai
BS1~BS5 Mygtukai
DS1~DS3 DIP jungikliai

Šviečia ( ), nešviečia ( ), mirksi ( )

Mygtukai
Vietinės nuostatos keičiamos mygtukais.

BS1 REŽIMAS: skirtas nustatytam režimui keisti
BS2 NUSTATYTI: skirtas vietinei nuostatai keisti
BS3 GRĮŽTI: skirtas vietinei nuostatai keisti
BS4 BANDYTI: skirtas eksploatacijos bandymui paleisti
BS5 NUSTATYTI IŠ NAUJO: skirtas nustatyti iš naujo adresą,

kai pakeičiami laidai arba įrengiamas papildomas patalpos
blokas

Šviesos diodai
Šviesos diodai pateikia vietinių nuostatų, apibrėžiamų kaip [režimas -
nuostata]=vertė, grįžtamąjį ryšį.

H1P Čia pateikiamas režimas
H2P~H7P Čia pateikiamos nuostatos ir vertės, perteikiamos

dvejetainiu kodu
H8P NENAUDOJAMA su vietinėmis nuostatomis, tačiau

naudojama inicijavimo metu

Pavyzdys: 

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

- + + + + +[H1P 32 16 8 4 2 1] Aprašas

(H1P nešviečia)

Numatytoji situacija

(H1P mirksi)

1 režimas

(H1P šviečia)

2 režimas

+ + + + +0 0 8 0 0 0

(H2P~H7P = dvejetainis 8)

8 nuostata

(2 režimu)

+ + + + +0 0 0 4 0 0

(H2P~H7P = dvejetainis 4)

Vertė 4

(2 režimu)

7.2.3 Kaip pasiekti vietinių nuostatų
komponentus

Nuimkite patikros dangtį, kad pakeistumėte vietines nuostatas.

b

a

a Patikros dangtis
b Jungiklių dėžutės dangtis

Pateikiami 5 mygtukai, 8 šviesos diodai ir 3 DIP jungikliai.

a
b

d
c
e

a H1P~H8P Šviesos diodai
b BS1~BS5 Mygtukai
c DS1 DIP 1 jungiklis
d DS2 DIP 2 jungiklis
e DS3 DIP 3 jungiklis

Valdykite jungiklius ir mygtukus naudodami izoliuotą lazdelę (pvz.,
uždarytą šratinuką), kad neprisiliestumėte prie dalių, kuriomis teka
elektra.

Baigę darbą, būtinai ant elektros komponentų dėžutės sumontuokite
patikros dangtį.

PASTABA
Pasirūpinkite, kad eksploatavimo metu būtų uždaryti visi
išoriniai skydai (išskyrus elektros komponentų skydo
priežiūros dangtį).

Prieš įjungdami maitinimą, gerai uždarykite elektros
komponentų skydo dangtį.

7.2.4 Kaip pasiekti 1 arba 2 režimą
Įjungus bloką, ekranas persijungia į numatytąją būseną. Iš jos galima
pasiekti 1 ir 2 režimus.

Inicijavimas: numatytoji situacija

PASTABA
Būtinai įjunkite maitinimą likus 6  valandoms iki šios
operacijos, kad būtų maitinamas karterio šildytuvas ir
saugomas kompresorius.

Įjunkite lauko ir patalpos blokų maitinimą. Po inicijavimo ekrano
indikacijos būsena būna kaip nurodyta toliau (numatytoji situacija,
atitinka gamyklinę nuostatą).

Lauko blokas

Jei numatytoji situacija neparodoma po 10~12 minučių, nuskaitykite
trikties kodą. Imkitės atitinkamų veiksmų trikčiai pašalinti.

HAP šviesos diodas mirksi, informuodamas apie įprastą
mikrokompiuterio veikimą.

Režimų perjungimas
Jungikliu BS1 perjunkite numatytąją situaciją, 1 ir 2 režimus.

BS1 [5 s]BS1BS1 BS1

a

cb
a Numatytoji situacija (H1P nešviečia)
b 1 režimas (H1P mirksi)
c 2 režimas (H1P šviečia)

BS1 Paspauskite BS1.
BS1 [5 s] Paspauskite BS1 ir palaikykite bent 5 sek.
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INFORMACIJA
Jei proceso viduryje sutriksite, paspauskite BS1, kad
grąžintumėte numatytąją situaciją.

7.2.5 Kaip naudotis 1 režimu
1 režimas naudojamas įrenginio būsenai stebėti.

Veiksmas Kaip
1 stebėjimo režimo
įjungimas

Pasirinkus 1 režimą (paspauskite BS1
vieną kartą), galima pasirinkti
pageidaujamą nuostatą. Tai atliekama
paspaudžiant BS2.

Norint užverti ir grąžinti
pradinę būseną

Paspauskite BS1.

7.2.6 Kaip naudotis 2 režimu
Vietinėms nuostatoms įvesti 2  režimu turi būti naudojamas
pagrindinis blokas.
2  režimas naudojamas siekiant parinkti lauko bloko ir sistemos
vietines nuostatas.

Veiksmas Kaip
Nuostatos keitimas ir
prieiga 2 režimu

Pasirinkus 2 režimą (paspauskite BS1 ir
palaikykite ilgiau nei 5 sekundes),
galima pasirinkti pageidaujamą
nuostatą. Tai atliekama paspaudžiant
BS2.

Pasirinktos nuostatos vertę pasieksite
paspausdami BS3 1 kartą.

Norint užverti ir grąžinti
pradinę būseną

Paspauskite BS1.

Pasirinktos nuostatos
vertės keitimas 2 režimu

▪ Pasirinkus 2  režimą (paspauskite
BS1 ir palaikykite ilgiau nei
5  sekundes), galima pasirinkti
pageidaujamą nuostatą. Tai
atliekama paspaudžiant BS2.

▪ Pasirinktos nuostatos vertę pasieksite
paspausdami BS3 1 kartą.

▪ Dabar BS2 naudojamas siekiant
parinkti reikiamą konkrečios
nuostatos vertę.

▪ Parinkus reikiamą vertę, galima
patvirtinti vertės pokytį paspaudžiant
BS3 1 kartą.

▪ Paspauskite BS3 dar kartą, kad
paleistumėte veikimą pagal pasirinktą
vertę.

7.2.7 1 režimas. Nuostatų stebėjimas
1  režimu (ir numatytojoje situacijoje) galima perskaityti toliau
nurodytą informaciją:

Vertė/aprašas
H2P Nurodoma dabartinė veikimo būsena.

IŠJUNGTA

Įprasta veikimo būsena.
ŠVIEČIA

Veikimo anomalija.
MIRKSI

Rengiama arba veikia bandomuoju režimu
H6P Čia pateikiama mažo triukšmo funkcijos būsena.

IŠJUNGTA

Įrenginys šiuo metu neveikia pagal mažo
triukšmo apribojimus.

ŠVIEČIA

Įrenginys šiuo metu veikia pagal mažo triukšmo
apribojimus.

Įjungus mažo triukšmo funkciją, sumažėja bloko
skleidžiamas triukšmas (lyginant su įprastu veikimu).

Mažo triukšmo funkciją galima nustatyti 2 režimu.
Kompresoriaus ir šilumokaičio mažo triukšmo funkciją
galima aktyvinti dviem metodais.

▪ Pirmasis metodas  – įjungti automatinę mažo triukšmo
funkciją nakties metu, pakeičiant atitinkamą vietinę
nuostatą. Blokas veiks nurodytu mažo triukšmo lygiu
pasirinktais laikotarpiais.

▪ Antrasis metodas  – įjungti automatinę mažo triukšmo
funkciją pagal išorinę įvestį. Šiai operacijai atlikti
reikalingas pasirinktinis priedas.

H7P Indikuojama energijos sąnaudų ribojimo būsena.
IŠJUNGTA

Blokas šiuo metu neveikia pagal energijos
sąnaudų apribojimus.

ŠVIEČIA

Blokas šiuo metu veikia pagal energijos
sąnaudų apribojimą.

Energijos sąnaudų ribojimo funkcija sumažina bloko
energijos sąnaudas, palyginti su įprastomis veikimo
sąlygomis.

Energijos sąnaudų apribojimą galima nustatyti 2 režimu.
Kompresoriaus energijos sąnaudų ribojimo funkciją galima
aktyvinti dviem metodais.

▪ Pirmuoju metodu priverstinis energijos sąnaudų
apribojimas įjungiamas pakeičiant vietinę nuostatą.
Blokas visada veikia pagal parinktą energijos sąnaudų
apribojimą.

▪ Antrasis metodas – įjungti automatinę energijos sąnaudų
ribojimo funkciją pagal išorinę įvestį. Šiai operacijai atlikti
reikalingas pasirinktinis priedas.

7.2.8 2 režimas. vietinės nuostatos
Paspauskite mygtuką BS2, kad pakeistumėte vietines nuostatas ir sukonfigūruotumėte sistemą. Šviesos diodai perteikia nuostatos/vertės
skaičiaus dvejetainę išraišką.

Nuostata
 (= dvejetainis)

Vertė
Aprašas

Ventiliatoriaus aukšto statinio slėgio nuostata.

Siekiant padidinti statinį slėgį, kurį generuoja lauko bloko
ventiliatorius, reikia aktyvinti šią nuostatą.

(numatytoji vertė)

Deaktyvinta.

Aktyvinta.
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Nuostata
 (= dvejetainis)

Vertė
Aprašas

Automatinė mažo triukšmo nuostata ir lygis nakties metu.

Pakeisdami šią nuostatą, jūs aktyvinate bloko automatinę mažo
triukšmo funkciją ir nustatote veikimo lygį. Atsižvelgiant į pasirinktą
lygį, triukšmingumas gali būti atitinkamai sumažintas.

(numatytoji vertė)

Deaktyvinta

1 lygis 3 lygis < 2 lygis < 1 lygis
2 lygis
3 lygis

Įjungtas mažo triukšmo lygis (naudojant išorinį valdymo adapterį).

Jei sistema turi veikti tyliai, kai blokui pasiunčiamas išorinis
signalas, ši nuostata lemia įjungiamos mažo triukšmo funkcijos
lygį.

Ši nuostata įsigalioja tik įrengus pasirinktinį išorinį valdymo adapterį
(DTA104A62) ir aktyvinus nuostatą [2‑12].

1 lygis 3 lygis < 2 lygis < 1 lygis

(numatytoji vertė)

2 lygis

3 lygis

Energijos sąnaudų ribojimo lygis per išorinį valdymo adapterį
(DTA104A62)

Jei sistema turi veikti apribojus energijos sąnaudas, kai įrenginiui
pasiunčiamas išorinis signalas, ši nuostata lemia pritaikomą
energijos sąnaudų apribojimo lygį. Lygis apibūdinamas lentelėje.

1 lygis 3 lygis < 2 lygis < 1 lygis

(numatytoji vertė)

2 lygis

3 lygis

Per išorinį valdymo adapterį įjunkite mažo triukšmo funkciją ir
(arba) energijos sąnaudų apribojimo funkciją (DTA104A62).

Jei sistema turi veikti mažo triukšmo arba energijos sąnaudų
apribojimo režimu, kai blokui siunčiamas išorinis signalas, reikia
pakeisti šią nuostatą. Ši nuostata įsigalioja tik patalpos bloke
įrengus pasirinktinį išorinį valdymo adapterį (DTA104A62).

(numatytoji vertė)

Deaktyvinta.

Aktyvinta.

Šaltnešio išsiurbimo/vakuumo režimas.

Tai – vietinė lauko modulio nuostata. SEHVX40+64BAW atveju
pakeiskite nuostatą abiejuose lauko moduliuose.

Siekiant suformuoti laisvą kanalą, prireikus išsiurbti šaltnešį iš
sistemos, pašalinti likutines medžiagas arba atlikti sistemos
vakuumo procedūrą, būtina įjungti nuostatą, kuri atidarytų
reikiamus šaltnešio kontūro vožtuvus, kad būtų galima tinkamai
atlikti šaltnešio išsiurbimo arba vakuumo procedūrą.

Norėdami išjungti šaltnešio išsiurbimo/vakuumo režimą,
paspauskite BS1. Nepaspaudus BS1, sistema lieka veikti šaltnešio
išsiurbimo/vakuumo režimu.

(numatytoji vertė)

Deaktyvinta

Aktyvinta

7.2.9 Naudotojo sąsajos vietinės nuostatos
Per naudotojo sąsają galima pakeisti vietines nuostatas.

Kiekvienai vietinei nuostatai priskiriamas 3 skaitmenų numeris arba
kodas, pvz., [5-03], kuris yra rodomas naudotojo sąsajos ekrane.
Pirmasis skaitmuo [5] nurodo pirmąjį kodą arba vietinių nuostatų
grupę. Antrasis ir trečiasis skaitmenys [03] kartu reiškia antrąjį kodą.

b

c
a

1 Paspauskite  ir palaikykite bent 5 sekundes, kad atvertumėte
vietinių nuostatų režimą.



7 konfigūracija

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas

36
SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW

Padalytasis kompaktiškas oru vėsinamas vandens vėsintuvas
4P508020-1C – 2019.11

Rezultatas: Pateikiama  (c), šiuo metu pasirinktas
vietinės nuostatos kodas  (b) ir nustatyta vertė  (a).

2 Norėdami pasirinkti reikiamą vietinės nuostatos pirmąjį kodą,
paspauskite .

3 Norėdami pasirinkti reikiamą vietinės nuostatos antrąjį kodą,
paspauskite .

4 Paspauskite  ir , kad pakeistumėte pasirinktos
vietinės nuostatos vertę.

5 Paspauskite , kad įrašytumėte naująją vertę.

6 Pakartokite ankstesnius veiksmus, kad pakeistumėte kitas
reikiamas vietines nuostatas.

7 Baigę paspauskite , kad užvertumėte vietinių nuostatų
keitimo režimą.

INFORMACIJA
▪ Konkrečios vietinės nuostatos pakeitimai įrašomi tik

paspaudus . Jei pereisite prie naujos vietinės
nuostatos kodo arba paspausite mygtuką , atlikti
pakeitimai bus išmesti.

▪ Vietinės nuostatos grupuojamos pagal jų pirmąjį kodą,
pvz., vietinės nuostatos [0-00]; [0-01]; [0-02]; [0-03]
priskirtos "0 grupei". Kai toje pačioje grupėje
pakeičiamos skirtingos vertės, paspaudus 
įrašomos visos toje grupėje pakeistos vertės.

INFORMACIJA
▪ Prieš išsiunčiant iš gamyklos, vertės būna nustatomos

kaip parodyta Nuotolinio valdiklio vietinės nuostatos.

▪ Užvėrus vietinių nuostatų režimą, įrenginio inicijavimo
metu nuotolinio valdiklio ekrane gali būti rodoma " ".

INFORMACIJA
▪ Prieš išsiunčiant iš gamyklos, vertės būna nustatomos

kaip parodyta "7.2.9  Naudotojo sąsajos vietinės
nuostatos" [4 35].

▪ Užvėrus vietinių nuostatų režimą, įrenginio inicijavimo
metu naudotojo sąsajos ekrane gali būti rodoma " ".

[0] Nuotolinio valdiklio sąranka

[0‑00] Naudotojo leidimo lygis
Naudotojo leidimo lygis lemia, kokiais mygtukais ir funkcijomis
naudotojas gali naudotis. Pagal numatytąją parinktį nenustatomas
joks lygis, taigi, galima naudoti visus mygtukus ir funkcijas.

[0‑00] Aprašas
2 2 leidimo lygis
3 3 leidimo lygis

Pagrindinis Pavaldusis 2 leidimo lygis 3 leidimo lygis
Veikimo ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS
Ištekančio vandens temperatūros nustatymas —
Kambario temperatūros nustatymas
Tyliojo režimo ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS — —
Nuo orų priklausančios statos ĮJUNGIMAS/
IŠJUNGIMAS

—

Laikrodžio nustatymas — —
Grafiko programavimas — — —
Grafiko veikimo ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS —
vietinės nuostatos; — — —
Klaidos kodo rodymas
Bandomasis veikimas — —

Įvedus vietinę nuostatą, turi būti įjungtas pasirinktas leidimo lygis,
vienu metu nuspaudžiant  ir  bei po to iškart kartu
nuspaudžiant  ir . Laikykite visus 4 mygtukus nuspaustus bent
5  sekundes. Atminkite, kad naudotojo sąsajoje nepateikiamas joks
rodmuo. Po šios procedūros užblokuoti mygtukai nebebus prieinami.

Išjungti pasirinktą leidimo lygį galima tuo pačiu būdu.

[0‑01] Kambario temperatūros kompensavimo vertė
Jei reikia, tikslinimo verte galima pakoreguoti kai kurias įrenginio
termistoriaus vertes. Ją galima naudoti kaip termistoriaus leistinų
nuokrypių arba galios trūkumo atsakomąją priemonę.

Kompensuojamoji temperatūra (= išmatuota temperatūra plius
kompensavimo vertė) naudojama sistemai valdyti ir bus rodoma
temperatūros rodmenų režimu. Taip pat žr. vietinę nuostatą  [9]
šiame skyriuje, kur pateikiamos ištekančio vandens temperatūros
kompensavimo vertės.

[0-02]
Ši nuostata netaikoma.

[0‑03] Būsena
Nurodo, ar komandą ĮJUNGTI/IŠJUNGTI galima naudoti erdvės
šildymo grafike.

[0‑03] Aprašas
0 Erdvės šildymo grafikas pagal komandą

ĮJUNGTI/IŠJUNGTI.

[0‑03] Aprašas
1 (numatytoji) Erdvės šildymo grafikas pagal temperatūros

statą.

Erdvės šildymas pagal komandą ĮJUNGTI/IŠJUNGTI
Veikimo metu Grafikui išjungus erdvės šildymą, valdiklis bus

išjungtas (šviesos diodas išsijungs).
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Erdvės šildymas pagal komandą ĮJUNGTI/IŠJUNGTI
Paspauskite . Erdvės šildymo grafikas išsijungs (tuo metu

buvęs aktyvus) ir vėl įsijungs kitos planinės
įjungimo funkcijos metu.

Paskutinė suprogramuota komanda perima
ankstesnę suprogramuotą komandą ir lieka
aktyvi, kol įsijungia paskesnė suprogramuota
komanda.

Pavyzdys: įsivaizduokite, kad dabar 17.30 val.,
o veiksmai suprogramuoti 13.00, 16.00 ir 19.00
val. Paskutinė suprogramuota komanda
(16.00) panaikino ankstesnę suprogramuotą
komandą (13.00) ir liks aktyvi, kol įsijungs
paskesnė suprogramuota komanda (19.00).

Taigi, norint žinoti faktinę nuostatą, reikia
peržvelgti paskutinę suprogramuotą komandą
(ji gali būti vakarykštė).

Valdiklis išjungiamas (veikimo šviesos diodas
išsijungia), tačiau grafiko piktograma lieka
šviesti.

Paspauskite . Erdvės šildymo grafikas ir tylusis režimas
išsijungs ir iš naujo nebeįsijungs.

Grafiko piktograma nebebus rodoma.

▪ Veikimo pavyzdys: grafikas, veikiantis pagal komandą ĮJUNGTI/
IŠJUNGTI.
Įjungus temperatūros sumažinimo funkciją (žr. vietinę
nuostatą  [2]), temperatūros sumažinimas turės didesnį prioritetą
nei grafiko suprogramuotas veiksmas, jei nustatyta komanda
ĮJUNGTI. Jei nustatyta komanda IŠJUNGTI, ji turės didesnį
prioritetą nei temperatūros sumažinimo funkcija. Komanda
IŠJUNGTI visada turės didžiausią prioritetą.

t
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40°C40°C
18°C

A 5:0023:00 5:0023:00
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B

t
9:0016:00

19°C 19°C

22°C
21°C

42°C 42°C

45°C
44°C19°C 19°C

22°C
21°C

42°C 42°C

45°C
44°C1

OFF ONON

6:300:30

B

t
6:30 9:0016:00 23:00

19°C 19°C

22°C
21°C

42°C 42°C

45°C
44°C19°C 19°C

22°C
21°C

42°C 42°C

45°C
44°C

3

OFF ONON

18°C
40°C40°C
18°C

1 Grafikas
2 Temperatūros sumažinimo funkcija
3 Įjungta temperatūros sumažinimo funkcija ir grafikas
A Temperatūros sumažinimo funkcija
B Komanda ĮJUNGTI/IŠJUNGTI
t Laikas
T Temperatūros stata

Kambario temperatūra
Ištekančio vandens temperatūra

Erdvės šildymas pagal temperatūros statą(a)

Veikimo metu Veikiant grafikui, visą laiką šviečia šviesos
diodas.

Paspauskite . Erdvės šildymo grafikas išsijungs ir iš naujo
nebeįsijungs.

Valdiklis bus išjungtas (veikimo šviesos diodas
išsijungs).

Paspauskite . Erdvės šildymo grafikas ir tylusis režimas
išsijungs ir iš naujo nebeįsijungs.

Grafiko piktograma nebebus rodoma.
(a) Ištekančio vandens temperatūra ir (arba) kambario

temperatūra

▪ Veikimo pavyzdys: Grafikas pagal temperatūros statą

Įjungus temperatūros sumažinimo funkciją (žr. vietinę nuostatą  [2]),
temperatūros sumažinimas turės didesnį prioritetą nei grafiko
suprogramuotas veiksmas.
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t
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42°C
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19°C
18°C
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42°C
19°C19°C
42°C42°C

19°C19°C
42°C

45°C
44°C

6:30
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37°C37°C

40°C40°C

1 Grafikas
2 Temperatūros sumažinimo funkcija
3 Įjungta temperatūros sumažinimo funkcija ir grafikas
A Temperatūros sumažinimo funkcija
t Laikas
T Temperatūros stata

Kambario temperatūra
Ištekančio vandens temperatūra

[0‑04] Būsena
Nurodo, ar komandą ĮJUNGTI/IŠJUNGTI galima naudoti vėsinimo
grafike.

Tai sutampa su erdvės šildymu [0‑03], bet šiuo atveju temperatūros
sumažinimo funkcija nepasiekiama.

[1] Nuostatos nepritaikomos

[2] Automatinio temperatūros sumažinimo funkcija

INFORMACIJA
Ši funkcija pasiekiama tik šilumos siurbliams, veikiantiems
TIK šildymo režimu. Vėsinimo metu ji NEPASIEKIAMA.
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Ši temperatūros sumažinimo funkcija suteikia galimybę sumažinti
kambario temperatūrą. Ją galima aktyvinti, pvz., nakties metu,
kadangi temperatūros poreikiai naktį ir dieną nesutampa.

INFORMACIJA
▪ Temperatūros sumažinimo funkcija įjungiama pagal

numatytąją parinktį.

▪ Temperatūros sumažinimo funkciją galima jungti kartu
su automatinio nuo oro priklausomo statos veikimo
režimu.

▪ Temperatūros sumažinimo funkcija yra automatinė
kasdien nustatoma funkcija.

Kambario temperatūros valdymas su temperatūros sumažinimo
funkcija

[2-01] [2-02]

A

B

T

t

21°C

18°C

A Įprastos kambario temperatūros stata
B Kambario temperatūros sumažinimo temperatūra [5-03]
t Laikas
T Temperatūra

Ištekančio vandens temperatūros valdymas su temperatūros
sumažinimo funkcija

[2-01] [2-02]

B

A

T

t

45°C

40°C

5°C [5-02]

A Įprasta ištekančio vandens temperatūros stata
B Ištekančio vandens temperatūros sumažinimo temperatūra

[5-02]
t Laikas
T Temperatūra

Žr. vietinę nuostatą [5] šiame skyriuje, kur pateikiamos temperatūros
statos.

[2‑00] Būsena
[2‑00] Aprašas

0 Temperatūros sumažinimo funkcija išjungta.
1 Temperatūros sumažinimo funkcija įjungta.

[2‑01] Pradžios laikas
Laikas, kada pradeda veikti temperatūros sumažinimo funkcija.

[2‑02] Stabdymo laikas
Laikas, kada nustoja veikti temperatūros sumažinimo funkcija.

[2‑21]
Šaltnešio išsiurbimo / vakuumo režimas.

Siekiant suformuoti laisvą kanalą, prireikus išsiurbti šaltnešį iš
sistemos, pašalinti likutines medžiagas arba atlikti sistemos
vakuumo procedūrą, būtina įjungti nuostatą, kuri atidarytų reikiamus
šaltnešio kontūro vožtuvus, kad būtų galima tinkamai atlikti šaltnešio
išsiurbimo arba vakuumo procedūrą.

[2‑21] Aprašas
0 (numatytoji) Deaktyvinta.

[2‑21] Aprašas
1 Aktyvinta.

Norėdami išjungti šaltnešio išsiurbimo /
vakuumo režimą, paspauskite BS3.
Nepaspaudus BS3, sistema lieka veikti
šaltnešio išsiurbimo/vakuumo režimu.

[3] Nuo orų priklausoma stata

INFORMACIJA
Ši funkcija pasiekiama tik šilumos siurbliams, veikiantiems
TIK šildymo režimu. Vėsinimo metu ji NEPASIEKIAMA.

Kai aktyvus nuo oro priklausomas veikimas, ištekančio vandens
temperatūra nustatoma automatiškai atsižvelgiant į lauko
temperatūrą: esant mažesnei lauko temperatūrai vanduo bus
šiltesnis ir atvirkščiai. Įrenginys turi nepastovią statą. Aktyvinus šį
veikimo režimą, bus suvartojama mažiau energijos nei naudojant
neautomatiniu būdu užfiksuotą ištekančio vandens statą.

Veikiant orų priklausomybės režimui, naudotojas gali padidinti arba
sumažinti tikslinę vandens temperatūrą iki 5°C ribose. Ši "poslinkio
vertė"  – tai temperatūros skirtumas tarp valdiklio apskaičiuotos
temperatūros statos ir tikrosios statos. Pvz., teigiama poslinkio vertė
reiškia, kad tikrosios temperatūros stata būna aukštesnė nei
apskaičiuotoji stata.

Rekomenduojama naudoti nuo oro priklausomą statą, nes ji
koreguoja erdvės šildymo vandens temperatūrą pagal faktines
reikmes. Tai leis įrenginiui rečiau ĮJUNGTI ir IŠJUNGTI naudotojo
sąsajos kambario termostatą arba išorinį kambario termostatą.

Lo_Ti

Lo_A Hi_A TA

Tt

+ 05

00

– 05

Hi_Ti Shift value

Tt Tikslinė vandens temperatūra
TA Aplinkos (lauko) temperatūra

Shift value Poslinkio vertė

[3‑00] Žema aplinkos temperatūra (Lo_A)
Žema lauko temperatūra.

[3‑01] Aukšta aplinkos temperatūra (Hi_A)
Aukšta lauko temperatūra.

[3‑02] Stata esant žemai aplinkos temperatūrai (Lo_Ti)
Tikslinė ištekančio vandens temperatūra, kai lauko temperatūra yra
lygi žemai aplinkos temperatūrai arba yra už ją žemesnė (Lo_A).

"Lo_Ti" turi būti didesnė už "Hi_Ti", kadangi, kuo žemesnė lauko
temperatūra, tuo šiltesnis vanduo reikalingas.

[3‑03] Stata esant aukštai aplinkos temperatūrai (Hi_Ti)
Tikslinė ištekančio vandens temperatūra, kai lauko temperatūra
pasiekia arba viršija aukštą aplinkos temperatūrą (Hi_A).

"Hi_Ti" turi būti mažesnė už "Lo_Ti", kadangi, šylant orui lauke,
pakanka vėsesnio vandens.

INFORMACIJA
Jei vertė [3‑03] netyčia nustatoma didesnė už [3‑02],
visada naudojama vertė [3‑03].
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[4] Nuostatos nepritaikomos

[5] Automatinis temperatūros sumažinimas

[5-00]
Ši nuostata netaikoma.

[5-01]
Ši nuostata netaikoma.

[5‑02] Ištekančio vandens temperatūros sumažinimas

[5‑03] Kambario temperatūros sumažinimas

[5-04]
Ši nuostata netaikoma.

[6] Parinkčių sąranka

[6‑01] Išorinio kambario termostato parinktis
Jei sumontuotas pasirinktinis išorinis kambario termostatas, jo
veikimą reikia įjungti per šią vietinę nuostatą.

Išorinis kambario termostatas tik pateikia šilumos siurbliui signalą
ĮJUNGTI/IŠJUNGTI atsižvelgdamas į kambario temperatūrą. Jis
neteikia nuolatinės grįžtamosios informacijos šilumos siurbliui, todėl
tik papildo naudotojo sąsajos kambario termostato funkciją. Norint
patikimai valdyti sistemą ir išvengti dažno ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO,
rekomenduojama naudoti automatinę nuo orų priklausomą statą.

[6‑01] Aprašas
0 (numatytoji) Išorinis kambario termostatas neįrengtas.

1 Išorinio kambario termostato įvestis 1 =
šildymas įjungtas (1)/išjungtas (0).

Išorinio kambario termostato įvestis 2 =
vėsinimas įjungtas (1)/išjungtas (0).

2 Išorinio kambario termostato įvestis 1 =
veikimas įjungtas (1)/išjungtas (0).

Išorinio kambario termostato įvestis 2 =
vėsinimas (1)/šildymas (0).

[7] Parinkčių sąranka

[7‑00] Priverstinis siurblio veikimas
[7‑00] Aprašas

0 Išjungus termostatą, siurblys atlieka atranką su
pertrūkiais. Ši nuostata dažnai naudojama, kai
įrenginį valdo kambario termostatas.

1 (numatytoji) Išjungus termostatą, siurblys veikia toliau.

[8] Parinkčių sąranka

[8‑00] Temperatūros valdymas per naudotojo sąsają
[8‑00] Aprašas

0 (numatytoji) Įrenginys veikia, valdydamas ištekančio
vandens temperatūrą.

1 Įrenginys veikia valdydamas kambario
temperatūrą. Tai reiškia, kad naudotojo sąsaja
yra naudojama kaip kambario termostatas,
todėl ją galima įtaisyti svetainėje kambario
temperatūrai valdyti.

Pastaba:  kai įrenginys valdomas kambario temperatūros valdymo
įtaisu (per naudotojo sąsają arba išorinę kambario termostato
parinktį), kambario temperatūra turi pirmumą prieš ištekančio
vandens statą.

[8-01]
Ši nuostata netaikoma.

[8-03]
Ši nuostata netaikoma.

[8‑04] Apsauga nuo užšalimo
Apsauga nuo užšalimo bus aktyvinta paleidžiant vandeniui
cirkuliacijos siurblį, o jei ištekančio arba įtekančio vandens
temperatūra 5 minutes bus <5°C, įrenginys įsijungs, kad apsaugotų
nuo per žemos temperatūros.

Apsauga nuo užšalimo aktyvi tik tada, kai įrenginio termostatas
IŠJUNGTAS.

Parinktį galima įjungti, kai sistemoje nėra pasirinktinio šildymo
kabelio arba glikolio ir kai galima naudoti išgaunamą šilumą.

[8‑04] Aprašas
0 (numatytoji) Apsauga nuo užšalimo neveikia

1 Apsauga nuo užšalimo: 1 lygis (lauko
temperatūra <4°C, ištekančio arba grąžinamo
vandens temperatūra: <7°C)

2 Apsauga nuo užšalimo: 2 lygis (lauko
temperatūra <4°C)

[9] Automatinis temperatūros kompensavimas
Jei reikia, tikslinimo verte galima pakoreguoti kai kurias įrenginio
termistoriaus vertes. Ją galima naudoti kaip termistoriaus leistinų
nuokrypių arba galios trūkumo atsakomąją priemonę.

Kompensuojamoji temperatūra (= išmatuota temperatūra plius
kompensavimo vertė) naudojama sistemai valdyti ir bus rodoma
temperatūros rodmenų režimu.

[9‑00] Ištekančio vandens temperatūros kompensavimo vertė
veikiant šildymui

[9‑01] Ištekančio vandens termistoriaus automatinio
koregavimo funkcija
Ši funkcija atsižvelgia į lauko aplinkos sąlygas ir koreguoja išmatuotą
vertę, kuri naudojama logikoje.

Pvz., jei, įjungus vėsinimo režimą, aplinkos temperatūra yra aukšta,
logika koreguoja išmatuotą ištekančio vandens termistoriaus vertę ir
nustato mažesnę vertę, atsižvelgdama į aukštos matavimo aplinkos
temperatūros įtaką.

[9-02]
Ši nuostata netaikoma.

[9‑03] Ištekančio vandens temperatūros kompensavimo vertė
veikiant vėsinimui

[9-04]
Ši nuostata netaikoma.

[A] Parinkčių sąranka

[A-00]
Ši nuostata netaikoma.

[A-01]
Ši nuostata netaikoma.

[A‑02] Grąžinamo vandens temperatūros trūkumo vertė
Ši nuostata nurodo leistiną trūkumo vertę, kai įrenginys
eksploatuojamas šildymo režimu (THERMO ON/OFF).

Įrenginys ima veikti įjungto termoreguliatoriaus režimu tik jei
grąžinamo vandens temperatūra (RWT) ima nesiekti statos minus
temperatūrų skirtumas:

Termoreguliatorius įjungtas: RWT<stata–(([A‑02]/2)+1)

Nuostatos [A‑02] kintamumo intervalas yra 0–15, o žingsnelis yra
1  laipsnis. Numatytoji vertė: 5. Tai reiškia, kad temperatūros
skirtumo numatytoji vertė yra 3,5.

[A‑03] Ištekančio vandens temperatūros viršijimo/trūkumo vertė
Ši nuostata leidžia nurodyti leistiną viršijimo (šildymo)/trūkumo
(vėsinimo) vertę, kai naudojant įrenginį valdomas ištekantis vanduo.
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[b] Nuostatos nepritaikomos

[C] Ištekančio vandens temperatūros ribos
Ši nuostata naudojama siekiant apriboti pasirenkamą ištekančio
vandens temperatūrą naudotojo sąsajoje.

[C‑00] Maksimali ištekančio vandens stata šildymo metu

[C‑01] Minimali ištekančio vandens stata šildymo metu

[C‑02] Maksimali ištekančio vandens stata vėsinimo metu

[C‑03] Minimali ištekančio vandens stata vėsinimo metu
Tai priklauso nuo vietinės nuostatos [A‑04].

[C-04]
Ši nuostata netaikoma.

[d] Nuostatos nepritaikomos

[E] Priežiūros režimas

[E‑00]
Ši nuostata netaikoma.

[E‑01]
Ši nuostata netaikoma.

[E‑02]
Ši nuostata netaikoma.

[E‑03]
Ši nuostata netaikoma.

[E‑04] Tik siurblio veikimas (oro išleidimo funkcija)
Įrengiant ir atiduodant eksploatuoti įrenginį, labai svarbu iš vandens
kontūro pašalinti visą orą.

Ši vietinė nuostata paleidžia siurblį, kad būtų pagerintas oro
šalinimas iš įrenginio, faktiškai nepradedant įrenginio eksploatacijos.
Siurblys paveiks 10 minučių, tada išsijungs 2 minutėms ir t. t.

[E‑04] Aprašas
0 (numatytoji) Įprastas įrenginio veikimas

1 Automatinė oro išleidimo operacija per
108 minučių

2 Automatinė oro išleidimo operacija per
48 minučių

[F] Parinkčių sąranka

[F‑00] Grąžinamo vandens temperatūros perviršio vertė
Ši nuostata nurodo leistiną perviršio vertę, kai įrenginys
eksploatuojamas vėsinimo režimu (THERMO ON/OFF).

Įrenginys ima veikti įjungto termoreguliatoriaus režimu tik jei
grąžinamo vandens temperatūra (RWT) ima viršyti statą plius
temperatūrų skirtumas:

Termoreguliatorius įjungtas: RWT<stata+(([F‑00]/2)+1)

Nuostatos [F‑00] kintamumo intervalas yra 0–15, o žingsnelis yra
1  laipsnis. Numatytoji vertė: 5. Tai reiškia, kad temperatūros
skirtumo numatytoji vertė yra 3,5.

7.3 Persijungimas tarp vėsinimo ir
šildymo

Bloko vėsinimo ir šildymo režimus galima perjungti 2  skirtingais
būdais, atsižvelgiant į temperatūros valdymo būdą, t.  y. pagal
kambario temperatūrą arba ištekančio vandens temperatūrą.

Vėsinimo ir šildymo perjungimas per naudotojo sąsają
Jei įrenginys valdomas pagal kambario temperatūrą (išorinis
kambario termostatas arba kambario termostatas-naudotojo sąsaja),
šildymo ir vėsinimo režimai perjungiami spaudžiant naudotojo
sąsajos vėsinimo/šildymo mygtuką.

TO IN/D
UNIT

F1     F2
DS1

1 2 3 4

OFF
ON

O
U
T

I
 N

F1 F2 P1 P2 P1 P2

a
a Naudotojo sąsaja

Vėsinimo ir šildymo perjungimas naudojantis vėsinimo/šildymo
rinkikliu
Jei bloko valdymas grindžiamas ištekančio vandens temperatūra,
rekomenduojame naudoti lauko bloko ABC kontaktus. Kontaktų vieta
nurodyta tolesnėje iliustracijoje.

A B C

A B C
a

DS1

1 2 3 4

OFF
ON

O
U
T

I
 N

a Vėsinimo/šildymo rinkiklis

1 Paspauskite BS5 ir palaikykite 5  sekundes, kad vėl
inicijuotumėte bloko ryšį.

▪ Vėsinimas: kontaktas be įtampos tarp gnybtų A ir C
atidarytas

▪ Šildymas: kontaktas be įtampos tarp gnybtų A ir C uždarytas

E
B

05
68

(A
)

R4 C2 R2R1 C1 R3

X1M

P
H

C
2

P
H

C
1

X1A

1

A B C

INFORMACIJA
Termostato įvadas turi prioritetą prieš ištekančio vandens
temperatūros statą.

Jei įrenginys valdomas pagal kambario temperatūrą,
ištekančio vandens temperatūra gali tapti žemesnė nei
stata.

8 Atidavimas eksploatuoti

8.1 Apžvalga: paruošimas naudoti
Šiame skyriuje aprašyta, ką turite daryti ir žinoti norėdami įdiegti į
eksploataciją sumontuotą ir sukonfigūruotą sistemą.
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Įprastinė darbo eiga
Atidavimas eksploatuoti paprastai susideda iš tokių etapų:
1 "Kontrolinio sąrašo prieš atiduodant eksploatuoti lauko bloką"

patikra.
2 "Kontrolinio sąrašo prieš atiduodant eksploatuoti patalpos

bloką" patikra.
3 Galutinė patikra.
4 Eksploatacijos bandymas.
5 Klaidų šalinimas po nenormalaus eksploatacijos bandymo (jei

reikia).
6 Sistemos eksploatavimas.

8.2 Atidavimo eksploatuoti atsargumo
priemonės

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS

PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI

DĖMESIO
NEVYKDYKITE eksploatacijos bandymo dirbdami prie
patalpos blokų.
Vykdant eksploatacijos bandymą, veikia NE TIK lauko
blokas, bet ir prijungtas patalpos blokas. Vykdant
eksploatacijos bandymą, pavojinga dirbti prie patalpos
bloko.

DĖMESIO
NEKIŠKITE pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar
išleidimo angą. NENUIMKITE ventiliatoriaus apsaugo.
Dideliu greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.

INFORMACIJA
Per pirmąjį įrenginio veikimo laikotarpį įrenginiui gali reikėti
daugiau galios, nei nurodyta ant įrenginio informacinės
lentelės. Šį reiškinį sukelia kompresorius, kuris, kad
pradėtų sklandžiai veikti ir stabilizuotųsi elektros
suvartojimas, turi nepertraukiamai veikti 50 valandų.

PASTABA
Būtinai įjunkite maitinimą likus 6  valandoms iki šios
operacijos, kad būtų maitinamas karterio šildytuvas ir
saugomas kompresorius.

Eksploatacijos bandymo metu paleidžiamas ir lauko blokas, ir
patalpos blokai. Pasirūpinkite, kad visi patalpos blokai būtų galutinai
paruošti (vietinis vamzdynas, elektros instaliacija, oro išleidimas ir
kt.). Žr. patalpos blokų įrengimo vadovą, kur rasite išsamios
informacijos.

DĖMESIO
▪ Patikrinkite, ar išjungtas įrengties maitinimo skydelio

grandinės pertraukiklis.

▪ Užtikrinkite, kad būtų tinkamai prijungtas maitinimo
kabelis.

▪ Pasirūpinkite, kad nebūtų trūkstamos arba netinkamos
N fazės.

8.3 Kontrolinis sąrašas prieš
atiduodant eksploatuoti lauko
bloką

Sumontavę bloką, pirmiausia patikrinkite toliau nurodytus dalykus.
Atlikus visus patikrinimus, įrenginį reikia uždaryti. Uždarę įjunkite
įrenginį.

Perskaitėte visas įrengimo ir eksploatacijos instrukcijas,
aprašytas montuotojo ir naudotojo trumpajame
vadove.
Įrengimas
Patikrinkite, ar įrenginys yra tinkamai sumontuotas, kad jį
paleidus neliktų triukšmas ir vibracijos.
Vietinė instaliacija
Įsitikinkite, kad išorinė instaliacija įrengta pagal
instrukcijas, aprašytas skyriuje "6.9  elektros instaliacijos
prijungimas." [4 27], ir atsižvelgiant į instaliacijos schemas
bei taikomus teisės aktus.
Maitinimo įtampa
Patikrinkite maitinimo šaltinio įtampą vietiniame maitinimo
tinklo skyde. Įtampa TURI atitikti įrenginio identifikacinėje
etiketėje nurodytą įtampą.
Įžeminimo laidas
Įsitikinkite, kad įžeminimo laidai tinkamai prijungti, o
įžeminimo gnybtai pritvirtinti.
Pagrindinės maitinimo grandinės izoliacijos
bandymas
Naudodami megatikrintuvą, tinkamą 500  V įtampai
matuoti, patikrinkite, ar prijungus 500 V  (NS) įtampą tarp
maitinimo gnybtų ir įžeminimo grandinės izoliacijos varža
siekia 2  MΩ (ar daugiau). NIEKADA nenaudokite
megatikrintuvo informacijos perdavimo laidams tikrinti.
Saugikliai, jungtuvai ir saugos įtaisai
Patikrinkite, ar saugiklių, jungtuvų ir kitų vietoje
sumontuotų saugos įtaisų dydis ir tipas atitinka skyriuje
"5.5.4  Reikalavimai saugos įtaisams"  [4  17] nurodytą
informaciją. Užtikrinkite, kad saugikliai ir saugos įtaisai
nebūtų įrengti apylankoje.
Vidiniai laidai
Apžiūrėkite elektros komponentų dėžutę ir įrenginio vidų,
ar neatsilaisvino jungtys ir nepažeisti elektros sistemos
komponentai.
Vamzdžio dydis ir izoliacija
Įsitikinkite, kad sumontuoti tinkamo dydžio vamzdžiai ir
tinkamai atlikti izoliavimo darbai.
Apgadinta įranga
Patikrinkite bloko vidų, ar nėra apgadintų komponentų
arba suspaustų vamzdžių.
Kietasis litavimas
Kietuoju lydmetaliu lituodami vietinius vamzdžius,
neapgadinkite vamzdyno izoliacijos.
Įrengimo data ir vietinės nuostatos
Kaip reikalaujama pagal EN60335‑2‑40, viršutinio
priekinio skydo galinėje dalyje esančiame lipduke turi būti
nurodyta įrengimo data. Registruokite vietinių nuostatų
turinį.
Jungikliai
Prieš įjungdami maitinimą, pasirūpinkite, kad jungikliai
būtų nustatyti pagal naudojimo srities poreikius.
Maitinimo ir informacijos perdavimo laidai
Naudokite specialios paskirties maitinimo bei informacijos
perdavimo laidus ir užtikrinkite, kad jie būtų įrengti pagal
šiame vadove aprašytas instrukcijas, elektros instaliacijos
schemas ir vietos bei nacionalinius reglamentus.
Papildomas šaltnešio kiekis
Šaltnešio kiekis, kurį reikia įpilti į bloką, turi būti nurodytas
papildomoje plokštelėje „Įpiltas šaltnešis“, kuri turi būti
pritvirtinta prie priekinio dangčio galinės pusės.
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Oro nepralaidumo bandymas ir vakuuminis
džiovinimas
Būtinai atlikite nepralaidumo orui bandymą ir vakuuminio
džiovinimo procedūrą.

8.4 Kontrolinis sąrašas prieš
atiduodant eksploatuoti patalpos
bloką

Sumontavę bloką, pirmiausia patikrinkite toliau nurodytus dalykus.
Atlikus visus patikrinimus, įrenginį reikia uždaryti. Uždarę įjunkite
įrenginį.

Perskaitėte visas įrengimo ir eksploatacijos instrukcijas,
aprašytas montuotojo ir naudotojo trumpajame
vadove.
Įrengimas
Patikrinkite, ar įrenginys yra tinkamai sumontuotas, kad jį
paleidus neliktų triukšmas ir vibracijos.
Vietinė instaliacija
Įsitikinkite, kad išorinė instaliacija įrengta pagal
instrukcijas, aprašytas skyriuje "6.9  elektros instaliacijos
prijungimas." [4 27], ir atsižvelgiant į instaliacijos schemas
bei taikomus teisės aktus.
Maitinimo įtampa
Patikrinkite maitinimo šaltinio įtampą vietiniame maitinimo
tinklo skyde. Įtampa TURI atitikti įrenginio identifikacinėje
etiketėje nurodytą įtampą.
Įžeminimo laidas
Įsitikinkite, kad įžeminimo laidai tinkamai prijungti, o
įžeminimo gnybtai pritvirtinti.
Pagrindinės maitinimo grandinės izoliacijos
bandymas
Naudodami megatikrintuvą, tinkamą 500  V įtampai
matuoti, patikrinkite, ar prijungus 500 V  (NS) įtampą tarp
maitinimo gnybtų ir įžeminimo grandinės izoliacijos varža
siekia 2  MΩ (ar daugiau). NIEKADA nenaudokite
megatikrintuvo informacijos perdavimo laidams tikrinti.
Saugikliai, jungtuvai ir saugos įtaisai
Patikrinkite, ar saugiklių, jungtuvų ir kitų vietoje
sumontuotų saugos įtaisų dydis ir tipas atitinka skyriuje
"5.5.4  Reikalavimai saugos įtaisams"  [4  17] nurodytą
informaciją. Užtikrinkite, kad saugikliai ir saugos įtaisai
nebūtų įrengti apylankoje.
Vidiniai laidai
Apžiūrėkite elektros komponentų dėžutę ir įrenginio vidų,
ar neatsilaisvino jungtys ir nepažeisti elektros sistemos
komponentai.

Siurblio sukimosi kryptis
Jei patalpos bloko trifazis maitinimo įvadas nebus
tinkamai sujungtas (X1M), siurblys gali suktis netinkama
kryptimi. Taip nutikus, dėl sumažėjusio oro srauto siurblys
gali lėtai perkaisti, gali sumažėti ventiliatoriaus
efektyvumas ir variklis gali imti vartoti daugiau energijos.
Indikatorius, pateikiamas ant siurblio variklio
ventiliatoriaus dangčio, nurodo siurblio sukimosi kryptį.
Prieš paleisdami bloką pirmąjį kartą arba pakitus
indikatoriaus padėčiai, patikrinkite šio indikatoriaus
veikimą. Jei indikatorius yra baltajame/atspindinčiame
lauke, išjunkite maitinimą ir sukeiskite bet kuriuos du
įvadinius X1M maitinimo laidus. Tinkama sukimo kryptis
taip pat nurodyta rodyklėmis ant siurblio variklio
ventiliatoriaus dangčio.

a

a = siurblio sukimosi krypties indikatorius
Vamzdžio dydis ir izoliacija
Įsitikinkite, kad sumontuoti tinkamo dydžio vamzdžiai ir
tinkamai atlikti izoliavimo darbai.
Oro išleidimo vožtuvas turi būti atidarytas (bent
2 apsisukimus).
Uždarymo vožtuvai
Užtikrinkite, kad uždarymo vožtuvai būtų tinkamai įrengti ir
visiškai atidaryti.
Filtras
Užtikrinkite, kad filtras būtų tinkamai įrengtas.
Apgadinta įranga
Patikrinkite bloko vidų, ar nėra apgadintų komponentų
arba suspaustų vamzdžių.
Kietasis litavimas
Kietuoju lydmetaliu lituodami vietinius vamzdžius,
neapgadinkite vamzdyno izoliacijos.
Vandens nuotėkis
Patikrinkite įrenginio vidų, ar nėra vandens nuotėkių. Jei
yra vandens nuotėkių, pabandykite pašalinti nuotėkio
priežastį. Jei nepavyksta pataisyti patiems, uždarykite
vandens įleidimo bei išleidimo uždarymo vožtuvus ir
kreipkitės į vietos įgaliotąjį atstovą.
Įrengimo data ir vietinės nuostatos
Kaip reikalaujama pagal EN60335‑2‑40, viršutinio
priekinio skydo galinėje dalyje esančiame lipduke turi būti
nurodyta įrengimo data. Registruokite vietinių nuostatų
turinį.
Laikmačio forma
Užpildykite šio dokumento pabaigoje pateiktą formą.
Programuodami laikmatį, šioje formoje galėsite surašyti
veiksmus, kurių jums reikės kasdien.

PASTABA
Eksploatuojant sistemą su uždarytais vožtuvais, bus
sugadintas siurblys.
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Kai visi patikrinimai atlikti, įrenginį reikia uždaryti, tik tada galima
įjungti įrenginio maitinimą. Kai įjungtas įrenginio maitinimas,
inicijavimo metu (kuris gali užtrukti iki 30  sekundžių) naudotojo
sąsajos ekrane rodoma vertė " ". Vykstant šiam procesui,
naudotojo sąsaja nepriima komandų.

8.5 Galutinė patikra
Prieš įjungdami įrenginį, perskaitykite šias rekomendacijas:

▪ Baigę montuoti ir nustatę visus reikiamus nustatymus, įsitikinkite,
kad uždarėte visus įrenginio skydus. Jei to nepadarysite, į atviras
angas įkištą ranką gali rimtai susižaloti elektrinės ir įkaitusios
vidinės įrenginio dalys.

▪ Elektros komponentų dėžutės techninės priežiūros skydą
priežiūros tikslais gali atidaryti tik licencijuotas elektrikas.

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS
NEPALIKITE įrenginio be priežiūros su nuimtu priežiūros
dangčiu.

INFORMACIJA
Per pirmąjį įrenginio veikimo laikotarpį reikiama elektros
įtampa gali būti aukštesnė nei nurodyta įrenginio vardinėje
plokštelėje. Šio reiškinio priežastis  – kompresorius, kuris
turi be pertraukos veikti 48  valandas prieš pasiekiant
sklandaus veikimo ir stabilių energijos sąnaudų būseną.

8.6 Apie eksploatacijos bandymą
INFORMACIJA
Kai įrenginys įjungiamas pirmą kartą, vykdomas
inicijavimas. Jis gali užtrukti daugiausiai 12 min.

Jei inicijuojant naudojamas nuotolinis valdiklis, gali būti
rodomas klaidos kodas ( ).

Baigęs įrengti, montuotojas privalo užtikrinti tinkamą sistemos
veikimą. Taigi, būtina atlikti eksploatacijos bandymą pagal toliau
pateiktas procedūras. Ar veikimas ir erdvės šildymas tinkamas,
galima patikrinti bet kuriuo metu.

INFORMACIJA
Pirmą kartą paleidus įrenginį (per pirmąsias 48
kompresoriaus veikimo valandas), įrenginio triukšmo lygis
gali būti aukštesnis nei nurodytas techninėse
specifikacijose. Tai nėra netinkamo veikimo pavyzdys.

8.6.1 Kaip rodyti temperatūrą nuotoliniame
valdiklyje

Faktinę temperatūrą galima rodyti nuotoliniame valdiklyje.

1 Paspauskite  ir palaikykite 5 sekundes.

Rezultatas: Pateikiama ištekančio vandens temperatūra ( , 
/  ir  mirksi).

2 Paspauskite  ir , kad parodytumėte:

▪ įtekančio vandens temperatūrą (  ir /  mirksi, o  mirksi
lėtai);

▪ patalpos temperatūrą (  ir /  mirksi);
▪ lauko temperatūrą (  ir  mirksi).

3 Paspauskite  dar kartą, kad užvertumėte šį režimą.
Nepaspaudus jokio mygtuko, nuotolinis valdiklis išjungs rodymo
režimą po 10 sekundžių.

8.6.2 Kaip bandyti erdvės šildymą/vėsinimą
1 Patikrinkite ištekančio ir įtekančio vandens temperatūrą

naudodami nuotolinio valdiklio rodmenų režimą ir užsirašykite
rodomas vertes. Žr. skirsnį "8.6.1  Kaip rodyti temperatūrą
nuotoliniame valdiklyje" [4 43].

2 Pasirinkite veikimo režimą (šildymo arba vėsinimo).

3 Paspauskite  4 kartus.

Rezultatas: Pasirodo .

4 Norėdami patikrinti erdvės šildymo/vėsinimo veikimą,
paspauskite , kad pradėtumėte eksploatacijos bandymą.
Neatlikus jokio veiksmo, nuotolinis valdiklis į įprastą režimą
grįžta po 10 sekundžių arba vieną kartą paspaudus .

5 Eksploatacijos bandymas automatiškai pasibaigs po 30 min.
arba pasiekus nustatytą temperatūrą. Eksploatacijos bandymą
galima sustabdyti neautomatiniu būdu, vieną kartą paspaudus

. Jei yra netinkamų jungčių ar gedimų, nuotoliniame valdiklyje
bus rodomas klaidos kodas. Kitu atveju nuotolinis valdiklis grįš
prie įprasto veikimo.

6 Siekdami išspręsti klaidų kodų problemas, žr. skirsnį
"10.2 Klaidų kodai. Apžvalga" [4 46].

7 Patikrinkite ištekančio ir įtekančio vandens temperatūrą
naudodami nuotolinio valdiklio rodmenų režimą ir palyginkite su
vertėmis, paminėtomis 1  žingsnyje. Po 20 min. veikimo verčių
padidėjimas/sumažėjimas turėtų patvirtinti, kad veikia erdvės
šildymo/vėsinimo režimas.

INFORMACIJA
Paspauskite  vieną kartą, kad parodytumėte
paskutinės išspręstos klaidos kodą. Paspauskite  dar
4 kartus, kad grįžtumėte į įprastą režimą.

INFORMACIJA
Bandomojo paleidimo atlikti negalima, jei vykdomas
priverstinis įrenginio veikimas. Jei priverstinis veikimas bus
pradėtas eksploatacijos bandymo metu, eksploatacijos
bandymas bus nutrauktas. Pasirodys  (išorinis
valdymas).

8.7 Korekcijos po nenormalaus
eksploatacijos bandymo

Eksploatacijos bandymas laikomas užbaigtu sėkmingai tik jei
naudotojo sąsajoje nerodoma jokio trikties kodo arba nešviečia H2P
šviesos diodas.

Pagrindinis kodas Priežastis Sprendimas
Lauko bloko uždarymo vožtuvas paliktas uždarytas. Atidarykite dujų ir skysčio pusių uždarymo vožtuvą.

Per daug šaltnešio. Perskaičiuokite reikiamą šaltnešio kiekį pagal vamzdyno ilgį
ir pakoreguokite jį, išsiurbdami šaltnešio perteklių šaltnešio
išsiurbimo įrenginiu.
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Pagrindinis kodas Priežastis Sprendimas
Nepakanka šaltnešio. Patikrinkite, ar tinkamai įpiltas papildomas šaltnešis.

Perskaičiuokite šaltnešio poreikį pagal vamzdyno ilgį ir
įpilkite reikiamą šaltnešio kiekį.

Reversinės maitinimo fazės sutrikimas. Pakoreguokite fazes.
Nemaitinamas lauko blokas. Patikrinkite, ar tinkamai prijungti lauko bloko maitinimo laidai.

Konkretaus patalpos bloko vamzdynas ir laidai netinkamai
prijungti prie lauko bloko.

Įsitikinkite, kad konkretaus patalpos bloko vamzdynas ir
laidai tinkamai prijungti prie lauko bloko.

Pašalinę anomaliją, paspauskite BS3 ir nustatykite klaidos kodą iš
naujo.

Pakartokite eksploatacijos bandymą ir įsitikinkite, kad anomalija
tinkamai pašalinta.

8.8 Kontrolinio sąrašo perdavimas
naudotojui

Baigę įrengti ir atlikę eksploatacijos bandymą, pažymėkite tolesnius
veiksmus.

Įveskite kiekvieno įrenginio modelio informaciją

Perduokite naudotojui spausdintą įrengimo ir
eksploatacijos vadovo versiją.
Paaiškinkite naudotojui, kokia sistema įrengta.

Paaiškinkite naudotojui, kaip tinkamai valdyti sistemą ir ką
daryti kilus problemų.
Parodykite naudotojui, kaip atlikti įrenginio techninę
priežiūrą.

8.9 Kaip aprašyti modelį
Įveskite kiekvieno įrenginio informaciją:

Įrengimo vieta:
Modelio
pavadinimas (žr.
įrenginio vardinę
plokštelę):
Pasirinktinė įranga:

Data:
Parašas:

Jūsų gaminį įrengė:

9 Techninė priežiūra ir
tvarkymas

PASTABA
Techninės priežiūros darbus TURI atlikti įgaliotasis
montuotojas arba priežiūros agentas.

Rekomenduojame techninę priežiūrą atlikti bent kartą per
metus. Vis dėlto taikomuose teisės aktuose gali būti
numatyta trumpesnių techninės priežiūros intervalų.

PASTABA
Pagal galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius
fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų naudojimą,
turi būti nurodomas įrenginio šaltnešio įkrovos svoris ir CO2

ekvivalentas.

CO2 ekvivalentinių tonų kiekio apskaičiavimo formulė:
Šaltnešio GWP vertė × bendroji šaltnešio įkrova [kg] /
1 000

9.1 Apžvalga: techninė ir bendroji
priežiūra

Šiame skyriuje nagrinėjamos tokios temos:

▪ kaip išvengti elektros pavojų vykdant sistemos techninės ir
bendrosios priežiūros darbus;

▪ kaip vakuumuoti sistemą;

▪ kaip susiurbti šaltnešį;

▪ kaip vykdyti patalpos bloko kasmetinius techninės priežiūros.

9.2 Techninės priežiūros atsargumo
priemonės

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS

PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI

PASTABA: Elektrostatinės iškrovos pavojus
Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros ar tvarkymo
darbus, palieskite metalinę įrenginio dalį, kad iškrautumėte
statinę elektrą ir apsaugotumėte spausdintinę plokštę.
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ĮSPĖJIMAS
▪ Prieš atlikdami bet kokius priežiūros arba taisymo

veiksmus, VISADA išjunkite tiekimo skydo grandinės
pertraukiklį, išimkite saugiklius arba atidarykite įrenginio
saugos įtaisus.

▪ 10 min. po maitinimo šaltinio išjungimo NELIESKITE
dalių, kuriomis teka elektros srovė, nes gali kilti aukštos
įtampos pavojus.

▪ Atkreipkite dėmesį, kad kai kurios elektros instaliacijos
dėžutės dalys yra įkaitusios.

▪ Jokiu būdu NELIESKITE laidžios dalies.

▪ NEPLAUKITE įrenginio. Tai gali sukelti elektros smūgį
arba gaisrą.

9.2.1 Kaip išvengti elektros pavojaus
Vykdydami inverterio įrangos priežiūrą:

1 NEATIDARYKITE elektros komponentų skydo dangčio
10 minučių nuo maitinimo išjungimo.

2 Tikrintuvu išmatuokite įtampą tarp maitinimo kontaktų bloko
kontaktų ir įsitikinkite, kad maitinimas išjungtas. Be to, tikrintuvu
išmatuokite įtampą tarp taškų, kaip parodyta iliustracijoje, ir
patvirtinkite, kad kondensatoriaus įtampa pagrindinėje
grandinėje nesiekia 50 V (NS).

A1P

A3P

A2P

TP1 TP2

3 Kad neapgadintumėte spausdintinės plokštės (PCB), palieskite
nepadengtą metalinę dalį ir iškraukite savo statinį krūvį: tik tada
ištraukite arba atjunkite jungtis.

4 Prieš pradėdami inverterio įrangos priežiūros darbus, ištraukite
lauko bloko ventiliatoriaus variklių jungčių blokus X1A, X2A
(X3A, X4A). Būkite atsargūs ir nepalieskite dalių, kuriomis teka
elektra. (Jei dėl stipraus vėjo sukasi ventiliatorius, jo energija
gali susikaupti kondensatoriuje arba pagrindinėje grandinėje
kaip elektros krūvis ir galite gauti nuo jų elektros smūgį.)

5 Baigę priežiūros darbus, prijunkite jungčių bloką atgal, nes
kitaip naudotojo sąsajoje bus pateiktas trikties kodas  ir
negalėsite pratęsti įprastos eksploatacijos.

Išsamios informacijos rasite instaliacijos schemoje, esančioje
elektros komponento skydo dangčio galinėje pusėje.

9.3 Apie priežiūros režimą
Įjungus vakuumo/išsiurbimo režimą, reikia prieš pradedant labai
atidžiai patikrinti, ką ketinama vakuumuoti / išsiurbti.

9.3.1 Kaip naudoti vakuumo režimą
1 Kai blokas sustabdytas ir aktyvus 2  nustatymo režimas,

nustatykite reikiamą vietinės nuostatos (šaltnešio išsiurbimo  /
vakuumavimo) vertę (žr. "7.2.8  2 režimas. vietinės
nuostatos"  [4  34]) ON (įjungta). Kol nebaigėte vakuumuoti,
nenustatykite iš naujo 2 nustatymo režimo.

Rezultatas: įsijungia H1P šviesos diodas. Naudotojo sąsajoje
parodoma, kad bandomasis ir įprastas veikimas draudžiami.

2 Vakuumo siurbliu ištuštinkite sistemą.

3 Paspauskite BS1 ir nustatykite iš naujo 2 nustatymo režimą.

9.3.2 Kaip išsiurbti šaltnešį
Šią operaciją turi vykdyti šaltnešio išsiurbimo specialistas. Vykdykite
tą pačią procedūrą kaip ir vakuumo atveju.

1 Kai blokas sustabdytas ir aktyvus 2  nustatymo režimas,
nustatykite reikiamą vietinės nuostatos (šaltnešio išsiurbimo  /
vakuumavimo) vertę (žr. "7.2.8  2 režimas. vietinės
nuostatos" [4 34]) ON (įjungta).

Rezultatas: patalpos ir lauko blokų plėtimosi vožtuvai visiškai
atsidaro ir įjungiami kai kurie elektromagnetiniai vožtuvai.
Įsijungia H1P šviesos diodas. Naudotojo sąsajoje parodoma,
kad bandomasis ir įprastas veikimas draudžiami.

2 Jungtuvu nutraukite patalpos blokų ir lauko bloko maitinimą.
Nutraukę maitinimą vienai pusei, per 10  minučių nutraukite
maitinimą kitai pusei. Priešingu atveju ryšys tarp patalpos blokų
ir lauko bloko gali tapti nenormalus ir plėtimosi vožtuvai bus vėl
visiškai uždaryti.

3 Ištraukite šaltnešį naudodami šaltnešio siurblį. Išsamios
informacijos rasite su šaltnešio siurbliu pateiktame naudotojo
vadove.

PAVOJUS: GALIMAS SPROGIMAS
Slėgio mažinimas  – šaltnešio nuotėkis. Jie norite
sumažinti slėgį sistemoje ir šaltnešio kontūre yra nuotėkis:

▪ NENAUDOKITE bloko automatinio slėgio mažinimo
funkcijos, kuri leidžia surinkti visą šaltnešį iš sistemos į
lauko bloką. Galima pasekmė: Kompresoriaus
savaiminis užsiliepsnojimas ir sprogimas dėl oro
patekimo į veikiantį kompresorių.

▪ Naudokite atskirą rekuperacijos sistemą, kad bloko
kompresorius NEVEIKTŲ.

PASTABA
Išsiurbdami šaltnešį NESIURBKITE alyvos. Pavyzdys:
naudokite alyvos skirtuvą.

9.4 Patalpose naudojamo įrenginio
kasmetinės priežiūros kontrolinis
sąrašas

Bent kartą per metus patikrinkite tokius elementus:

▪ Vandens slėgis

▪ Vandens filtras

▪ Vandens slėgio mažinimo vožtuvas

▪ Slėgio mažinimo vožtuvo žarna

▪ Jungiklių dėžutė

Vandens slėgį
Vandens slėgis turi viršyti 1  bar. Jeigu jis mažesnis, papildykite
vandens.

Vandens filtras
Išvalykite vandens filtrą.

PASTABA
Su vandens filtru elkitės atsargiai. NENAUDOKITE per
didelės jėgos dėdami vandens filtrą, kad nepažeistumėte
vandens filtro tinklelio.

Vandens slėgio mažinimo vožtuvas
Pasukite raudonąją vožtuvo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę ir
patikrinkite, ar ji veikia tinkamai:

▪ Jei nesigirdi spragtelėjimo, kreipkitės į vietos įgaliotąjį atstovą.
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▪ Jei iš įrenginio teka vanduo, pirmiausia uždarykite ir vandens
įleidimo, ir išleidimo uždarymo vožtuvus, tada kreipkitės į vietos
įgaliotąjį atstovą.

Slėgio mažinimo vožtuvo žarna
Patikrinkite žarnos būklę ir nutiesimą. Vanduo turi tinkamai ištekėti iš
žarnos.

Jungiklių dėžutė
Atidžiai apžiūrėkite jungiklių dėžutę ir patikrinkite, ar nėra akivaizdžių
defektų, pvz., laisvų jungčių ar laidų defektų.

ĮSPĖJIMAS
Jei pažeisti vidiniai laidai, siekiant išvengti rizikos, juos turi
pakeisti gamintojas, jo atstovas arba kitas panašią
kvalifikaciją turintis asmuo.

10 Trikčių šalinimas

10.1 Apžvalga. Trikčių šalinimas
Šiame skyriuje rašoma, ką reikia daryti kilus problemų.

Jame nagrinėjamos tokios temos:

▪ Problemų sprendimas pagal klaidų kodus

10.2 Klaidų kodai. Apžvalga
Pagrindinis kodas Priežastis Sprendimas

Rašymo į atmintį triktis (EEPROM klaida) Kreipkitės į vietos įgaliotąjį atstovą.
Vandens kontūro sutrikimas ▪ Patikrinkite, ar vanduo gali tekėti (atidarykite visus kontūro

vožtuvus).

▪ Priverstinai paleiskite per įrenginį švarų vandenį.
R410A išsiplėtimo vožtuvo klaida (K11E/K12E) ▪ Patikrinkite laidų jungtis.

▪ Kreipkitės į vietos įgaliotąjį atstovą.
Vandens sistemos įspėjimas ▪ Patikrinkite filtrą.

▪ Įsitikinkite, kad visi vožtuvai atidaryti.

▪ Kreipkitės į vietos įgaliotąjį atstovą.
Galios klaida Kreipkitės į vietos įgaliotąjį atstovą.
Blogas ACS ryšys Kreipkitės į vietos įgaliotąjį atstovą.
R410A skysčio termistoriaus klaida (R13T/R23T) ▪ Patikrinkite laidų jungtis.

▪ Kreipkitės į vietos įgaliotąjį atstovą.
Grąžinimo vandens termistoriaus klaida (R12T/R22T) ▪ Patikrinkite laidų jungtis.

▪ Kreipkitės į vietos įgaliotąjį atstovą.
Šildymo ištekančio vandens termistoriaus klaida (R11T/
R12T)

▪ Patikrinkite laidų jungtis.

▪ Kreipkitės į vietos įgaliotąjį atstovą.
Naudotojo sąsajos termostato termistoriaus klaida Kreipkitės į vietos įgaliotąjį atstovą.
Aukšto slėgio klaida (SENPH/S1PH) ▪ Patikrinkite, ar kontūre nėra oro.

▪ Patikrinkite, ar vanduo gali tekėti (atidarykite visus kontūro
vožtuvus).

▪ Patikrinkite, ar neužblokuotas vandens filtras.

▪ Patikrinkite, ar atidaryti visi šaltnešio uždarymo vožtuvai.

▪ Kreipkitės į vietos įgaliotąjį atstovą.
Žemo slėgio klaida (SENPL) Kreipkitės į vietos įgaliotąjį atstovą.
R410A siurbimo termistoriaus klaida (R14T/R24T) ▪ Patikrinkite laidų jungtis.

▪ Kreipkitės į vietos įgaliotąjį atstovą.
Reversinės maitinimo fazės sutrikimas Pakoreguokite fazes.
Nepakankama maitinimo įtampa ▪ Patikrinkite laidų jungtis.

▪ Kreipkitės į vietos įgaliotąjį atstovą.
Prijungtos dvi naudotojo sąsajos ir jos abi pagrindinės (kai
naudojamos dvi naudotojo sąsajos)

Pasirūpinkite, kad vieno valdiklio SS1 būtų MAIN
(pagrindinis), o kito – SUB (pavaldusis). Tada išjunkite ir vėl
įjunkite maitinimą.

Tipo ryšio klaida ▪ Palaukite, kol bus inicijuoti patalpos ir lauko blokai (po
maitinimo įjungimo palaukite bent 12 minučių).

▪ Kreipkitės į vietos įgaliotąjį atstovą.
Adreso klaida Kreipkitės į vietos įgaliotąjį atstovą.
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11 Išmetimas
Šio įrenginio viduje yra hidrochlorfluormetano. Prieš utilizuodami šį
įrenginį, susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

PASTABA
NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: sistemos
išmontavimo, tvarkyti šaltnešio, alyvos ir kitų komponentų
tvarkymo darbai TURI būti vykdomi laikantis taikomų teisės
aktų. Įrenginius REIKIA pristatyti į specializuotą
pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo įstaigą.

12 Techniniai duomenys
Naujausių techninių duomenų poaibis pateikiamas regioninėje Daikin svetainėje (ji pasiekiama viešai). Visas naujausių techninių duomenų
rinkinys pateikiamas Daikin Business Portal (taikomas tapatumo nustatymas).

12.1 Apžvalga. Techniniai duomenys
Šiame skyriuje nagrinėjamos tokios temos:

▪ priežiūros erdvė;

▪ vamzdyno schema;

▪ instaliacijos schema;

▪ vietinės nuostatos;

▪ ESP kreivės.

12.2 Priežiūros erdvė. Lauko blokas
Pasirūpinkite, kad erdvė aplink bloką būtų pakankama priežiūrai
atlikti ir būtų užtikrinta minimali erdvė orui įleisti ir išleisti (žr. toliau
pateiktą iliustraciją ir pasirinkite vieną iš galimybių).

▪ Įrengimo vietoje, kur A+B+C+D pusėse yra kliūčių, A+C pusių
sienos aukštis neturi įtakos priežiūros erdvės matmenims. Žr.
iliustraciją, kur nurodyta B+D pusių sienų aukščio įtaka priežiūros
erdvės matmenims.

▪ Įrengimo vietoje, kur tik A+B pusės turi kliūtis, sienų aukštis neturi
įtakos jokiems nurodytiems priežiūros erdvės matmenims.
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Išdėstymas A+B+C+D A+B
1 galimybė 2 galimybė

1 a ≥ 10 mm

b ≥ 300 mm

c ≥ 10 mm

d ≥ 500 mm

a ≥ 50 mm

b ≥ 100 mm

c ≥ 50 mm

d ≥ 500 mm

a ≥ 200 mm

b ≥ 300 mm

2 a ≥ 10 mm

b ≥ 300 mm

c ≥ 10 mm

d ≥ 500 mm

e ≥ 20 mm

a ≥ 50 mm

b ≥ 100 mm

c ≥ 50 mm

d ≥ 500 mm

e ≥ 100 mm

a ≥ 200 mm

b ≥ 300 mm

e ≥ 400 mm

Išdėstymas A+B+C+D A+B
1 galimybė 2 galimybė

3 a ≥ 10 mm

b ≥ 300 mm

c ≥ 10 mm

d ≥ 500 mm

e ≥ 20 mm

f ≥ 600 mm

a ≥ 50 mm

b ≥ 100 mm

c ≥ 50 mm

d ≥ 500 mm

e ≥ 100 mm

f ≥ 500 mm

—

4 a ≥ 10 mm

b ≥ 300 mm

c ≥ 10 mm

d ≥ 500 mm

e ≥ 20 mm

a ≥ 50 mm

b ≥ 100 mm

c ≥ 50 mm

d ≥ 500 mm

e ≥ 100 mm

h1

h2

15
00

50
0

ABCD Pusės išilgai įrengimo vietos su kliūtimis
F Priekinė pusė

Įleidimo pusė

INFORMACIJA
Priežiūros erdvės matmenys pirmiau pateiktoje iliustracijoje
yra grindžiami vėsinimu 35°C aplinkos temperatūroje
(standartinės sąlygos).

INFORMACIJA
Papildomų specifikacijų rasite techniniuose inžinerijos
duomenyse.

12.3 Priežiūros erdvė. Patalpos blokas
Pasirūpinkite, kad erdvės aplink bloką pakaktų priežiūros darbams
atlikti (žr. tolesnę iliustraciją).
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DĖMESIO
Užtikrinkite, kad sumontavus vamzdžius būtų galima nuimti
dešinįjį priežiūros skydą.

INFORMACIJA
Papildomų specifikacijų rasite techniniuose inžinerijos
duomenyse.
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12.4 Vamzdžių schema: lauke
naudojamas įrenginys
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a Atbulinis vožtuvas
b Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas
c Slėgio reguliavimo vožtuvas
d Filtras
e Ventiliatorius
f Šilumokaitis
g Slėginis akumuliatorius
h Keturšakis vožtuvas
i Aukšto slėgio jutiklis
j Aukšto slėgio jungiklis

k Elektromagnetinis vožtuvas
l Kompresorius

m Kapiliarinis vamzdelis
n Alyvos skirtuvas
o Žemo slėgio jutiklis
p Uždarymo vožtuvas (su priežiūros anga vietinio vamzdyno

pusėje (7,9 mm platėjimo jungtis))
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12.5 Vamzdžių schema: patalpose
naudojamas įrenginys

d+f

d+e c i

m

p n
l o

m j a b b

bb

R11T R14T

R12T R13T

A B

h

gk

C
D

a Oro išleidimo vožtuvas
b Temperatūros jutikliai (R11T, R12T, R13T, R14T)
c Išsiplėtimo indas (12 l)
d Uždarymo vožtuvas (įrengiamas vietoje)
e Vandens įleidimo jungtis
f Vandens išleidimo jungtis
g Drenažo anga
h Vandens filtras
i Manometras
j Srauto jungiklis

k Siurblys
l Apsauginis vožtuvas

m Atbulinis vožtuvas
n Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas
o Šilumokaitis
p Filtras
A Vandens pusė
B Šaltnešio pusė
C Šaltnešio srautas vėsinimo režimu
D Šaltnešio srautas šildymo režimu
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12.6 Elektros instaliacijos schema:
lauke naudojamas įrenginys

Žr. į instaliacijos schemos lipduką, esantį ant lauko bloko. Toliau
pateiktos vartojamos santrumpos:

INFORMACIJA
Instaliacijos schema, pateikta ant lauko bloko, skirta tik
jam. Dėl patalpos bloko arba pasirinktinių elektros
komponentų žr. patalpos bloko instaliacijos schemą.

L1,L2,L3 Teka srovė
N Neutralus

Vietinė instaliacija
Gnybtų juosta
Jungtis
Gnybtas
Apsauginis įžeminimas (sraigtas)

BLK Juoda
BLU Mėlyna
BRN Ruda
GRN Žalia
GRY Pilka
ORG Oranžinė
PNK Rožinė
RED Raudona
WHT Balta
YLW Geltona

A1P~A7P Spausdintinės schemos plokštė
BS1~BS5 Mygtukinis jungiklis (režimas, nustatyti,

grįžti, bandymas, nustatyti iš naujo)
C1, C63, C66 Kondensatorius
DS1, DS2 DIP jungiklis
E1HC~E3HC Karterio šildytuvas
F1U Saugiklis (650 V, 8 A, B) (A4P) (A8P)
F1U, F2U Saugiklis (250 V, 3,15 A, T) (A1P)
F5U Vietinis saugiklis
F400U Saugiklis (250 V, 6,3 A, T) (A2P)
H1P~H8P Kontrolinė lemputė (priežiūros kontrolė –

oranžinė)

H2P mirksi: ruošiama arba vykdomas
eksploatacijos bandymas

H2P šviečia: trikties aptikimas
HAP Kontrolinė lemputė (priežiūros kontrolė –

žalia)
K1 Magnetinė relė
K2 Magnetinis kontaktorius (M1C)
K2M, K3M Magnetinis kontaktorius (M2C, M3C)
K1R, K2R Magnetinė relė (K2M, K3M)
K3R~K5R Magnetinė relė (Y1S~Y3S)
K6R~K9R Magnetinė relė (E1HC~E3HC)
L1R Reaktorius
M1C ~M3C Variklis (kompresorius)
M1F, M2F Variklis (ventiliatorius)
PS Maitinimo šaltinio perjungimas (A1P, A3P)
Q1DI Nuotėkio į įžeminimo grandinę jungtuvas

(vietinis tiekimas)

Q1RP Fazių svyravimo aptikimo grandinė
R1T Termistorius (briaunos) (A2P)
R1T Termistorius (oras) (A1P)
R2T Termistorius (siurbimas)
R4T Termistorius (ritė-atitirpinimo įtaisas)
R5T Termistorius (ritė-išvadas)
R6T Termistorius (skystis-vamzdžio resiveris)
R7T Termistorius (akumuliatorius)
R10 Varžas (srovės jutiklis) (A4P) (A8P)
R31T~R33T Termistorius (išleidimas) (M1C ~M3C)
R50, R59 Varžas
R95 Varžas (srovės ribojimas)
S1NPH Slėgio jutiklis (aukštas slėgis)
S1NPL Slėgio jutiklis (žemas slėgis)
S1PH, S3PH Slėgio jungiklis (aukštas slėgis)
S1S Rinkiklis (ventiliatorius, vėsinimas /

šildymas) (pasirinktinis vėsinimo / šildymo
rinkiklis)

S2S Rinkiklis (vėsinimas / šildymas) (pasirinktinis
vėsinimo / šildymo rinkiklis)

SD1 Saugos įrenginių įvestis
T1A Srovės jutiklis (A6P, A7P)
V1R Maitinimo modulis (A4P, A8P)
V1R, V2R Maitinimo modulis (A3P)
X1A, X4A Jungtis (M1F, M2F)
X1M Gnybtų juosta (maitinimas)
X1M Gnybtų juosta (valdymas) (A1P)
X1M Gnybtų juosta (A5P)
Y1E, Y2E Plėtimosi vožtuvas (elektroninio tipo)

(pagrindinis, antrinio vėsinimo)
Y1S Elektromagnetinis vožtuvas (karštų dujų

apylanka)
Y2S Elektromagnetinis vožtuvas (alyvos

grąžinimo linija)
Y3S Elektromagnetinis vožtuvas (keturšakis

vožtuvas)
Y4S Elektromagnetinis vožtuvas (įpurškimas)
Z1C~Z7C Triukšmo filtras (ferito šerdis)
Z1F Triukšmo filtras (su viršįtampio ribotuvu)

12.7 Elektros instaliacijos schema:
patalpose naudojamas įrenginys

Žr. į instaliacijos schemos lipduką, esantį ant patalpos modulio.
Toliau pateiktos vartojamos santrumpos:

INFORMACIJA
Ant lauke naudojamo modulio esanti elektros instaliacijos
schema, skirta tik lauke naudojamam moduliui.
Informacijos apie hidromodulį arba papildomą elektros
instaliaciją ieškokite hidromodulio elektros instaliacijos
schemoje.

L1, L2, L3 Teka srovė
N Neutralus

Vietinė instaliacija
Kontaktų juosta
Jungtis
Kontaktas
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Apsauginis įžeminimas (sraigtas)

BLK Juoda
BLU Mėlyna
BRN Ruda
GRN Žalia
GRY Pilka
ORG Oranžinė
PNK Rožinė
RED Raudona
WHT Balta
YLW Geltona

A1P Pagrindinės PCB grandinė Nr. 1
A2P Naudotojo sąsajos PCB
A3P Valdymo PCB grandinė Nr. 1
A4P Paklausos PCB (pasirinktinė)
A5P Pagrindinės PCB grandinė Nr. 2
A6P Paklausos PCB (pasirinktinė)
A7P Nuotolinės naudotojo sąsajos PCB

(pasirinktinė)
A8P Valdymo PCB grandinė Nr. 2
C1~C3 Filtro kondensatorius
F1U (A*P) Saugiklis (250 V, 3,15 A, T)
HAP (A*P) PCB šviesos diodas
K11E Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas (grandinė

Nr. 1)
K21E Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas (grandinė

Nr. 2)
K1P Siurblio kontaktorius
K1S Siurblio viršsrovio relė
K*R (A3P) PCB relė
M1P Siurblys
Q1T Išsiplėtimo indo šildytuvo termostatas
PS (A*P) Maitinimo šaltinio perjungimas
Q1DI Nuotėkio į įžeminimo grandinę jungtuvas

(vietinis tiekimas)
R1T Termistorius (oras, briauna)
R11T Ištekančio vandens termistorius (grandinė

Nr. 1)
R12T Grąžinamo vandens termistorius (grandinė

Nr. 1)
R13T Skystojo šaltnešio termistorius (grandinė Nr.

1)
R14T Dujinio šaltnešio termistorius (grandinė Nr.

1)
R21T Ištekančio vandens termistorius (grandinė

Nr. 2)
R22T Grąžinamo vandens termistorius (grandinė

Nr. 2)
R23T Skystojo šaltnešio termistorius (grandinė Nr.

2)
R24T Dujinio šaltnešio termistorius (grandinė Nr.

2)
S1L Srauto jungiklis (grandinė Nr. 1)
S2L Srauto jungiklis (grandinė Nr. 2)
S1S Termostato įvadas Nr. 1 (vietinis tiekimas)
S2S Termostato įvadas Nr. 2 (vietinis tiekimas)

S3S Veikimo ĮJUNGIMO įvestis (vietinis tiekimas)
S4S Veikimo IŠJUNGIMO įvestis (vietinis

tiekimas)
SS1 (A1P, A5P) Rinkiklis (avarinis)
SS1 (A2P) Rinkiklis (pagrindinis/pavaldusis)
SS1 (A7P) Rinkiklis (pagrindinis/pavaldusis)

(pasirinktinis)
V1C, V2C Ferito šerdies triukšmo filtras
X1M~X4M Kontaktų juosta
X801M (A*P) Spausdintinės plokštės kontaktų juosta
Z1F, Z2F (A*P) Triukšmo filtras

12.8 Techninės specifikacijos. Lauko
blokas

INFORMACIJA
Techninės ir elektros informacijos rasite techniniuose
inžineriniuose duomenyse.
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12.9 Naudotojo sąsajos vietinių nuostatų apžvalga
1 kodas 2 kodas Nuostatos pavadinimas Data Vertė Data Vertė Numatytoji

vertė
Diapazonas Žingsnis Blokas

0 Naudotojo sąsajos sąranka
00 Naudotojo leidimo lygis 2 2~3 1 —
01 Kambario temperatūros kompensavimo vertė 0 –5~5 0,5 °C
02 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 1 — — — — —
03 Būsena: erdvės šildymo grafiko režimas (1 metodas=1 / 2

metodas=0)
1

(ĮJUNGTA)
0/1 — — —

04 Būsena: erdvės vėsinimo grafiko režimas (1 metodas=1 / 2
metodas=0)

1
(ĮJUNGTA)

0/1 — — —

1 Nuostatos netaikomos
00 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 1 — — — — —
01 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 1:00 — — — — —
02 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 0 — — — — —
03 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 15:00 — — — — —

2 Automatinio temperatūros sumažinimo funkcija
00 Būsena: temperatūros sumažinimo veikimas 1

(ĮJUNGTA)
0/1 — — —

01 Temperatūros sumažinimo veikimo pradžios laikas 23:00 0:00~23:00 1:00 val. —
02 Temperatūros sumažinimo veikimo sustabdymo laikas 5:00 0:00~23:00 1:00 val. —

3 Nuo orų priklausoma stata
00 Žema aplinkos temperatūra (Lo_A) –10 –20~5 1 °C —
01 Aukšta aplinkos temperatūra (Hi_A) 15 10~20 1 °C —
02 Stata esant žemai aplinkos temperatūrai (Lo_Ti) 40 25~80 1 °C —
03 Stata esant aukštai aplinkos temperatūrai (Hi_Ti) 25 –20~5 1 °C —

4 Nuostatos netaikomos
00 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 1 — — — — —
01 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. "Fri" — — — — —
02 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 23:00 — — — — —

5 Automatinio temperatūros mažinimo ir dezinfekavimo stata
00 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 70 — — — — —
01 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 10 — — — — —
02 Ištekančio vandens temperatūros sumažinimas 5 0~10 1 °C —
03 Kambario temperatūros sumažinimas 18 17~23 1 °C —
04 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 1 — — — — —

6 Parinkties sąranka
01 Prijungtas papildomas kambario termostatas 0 0~2 — —

7 Parinkties sąranka
00 Priverstinis siurblio veikimas 1

(ĮJUNGTA)
0/1 — —

8 Parinkties sąranka
00 Temperatūros valdymas per naudotojo sąsają 0

(IŠJUNGT
A)

0/1 — —

01 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 1 — — — — —
03 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 1 — — — — —
04 Būsena: apsauga nuo užšalimo 0 0~2 1 —

9 Automatinis temperatūros kompensavimas
00 Ištekančio vandens temperatūros kompensavimo vertė (šildymas) 0 –2~2 0,2 °C —
01 Ištekančio vandens termistoriaus automatinio koregavimo funkcija 1

(ĮJUNGTA)
0/1 1 —

02 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 0 — — — — —
03 Ištekančio vandens temperatūros kompensavimo vertė

(vėsinimas)
0 –2~2 0,2 °C —

04 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 0 — — — — —
A Parinkties sąranka

00 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 0 — — — — —
01 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 0 — — — — —
02 Leistina grįžtamojo vandens trūkumo vertė 5 0~15 1 °C —
03 Leistina ištekančio vandens perviršio vertė 3 1~5 0,5 °C

b Nuostatos netaikomos
00 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 35 — — — — —
01 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 45 — — — — —
02 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 1 — — — — —
03 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 70 — — — — —
04 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 70 — — — — —

C Ištekančio vandens temperatūros ribos
00 Stata: ištekančio vandens maksimali temperatūra šildymo metu 50 37~50 1 °C —
01 Stata: ištekančio vandens minimali temperatūra šildymo metu 25 25~37 1 °C —
02 Stata: ištekančio vandens maksimali temperatūra vėsinimo metu 20 18~22 1 °C —
03 Stata: ištekančio vandens minimali temperatūra vėsinimo metu 5 Q(a)~18 1 °C —
04 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 0 — — — — —
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1 kodas 2 kodas Nuostatos pavadinimas Data Vertė Data Vertė Numatytoji
vertė

Diapazonas Žingsnis Blokas

d Nuostatos netaikomos
00 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 10 — — — — —
01 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 30 — — — — —
02 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 15 — — — — —
03 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 15 — — — — —
04 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 40 — — — — —

E Techninės priežiūros režimas
00 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 0 — — — — —
01 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 0 — — — — —
02 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 0 — — — — —
03 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 1 — — — — —
04 Tik siurblio veikimas/oro išleidimas 0 0~25 1 —

F Nuostatos netaikomos.
00 Leistina grįžtamojo vandens perviršio vertė 5 0~15 1 °C —
01 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 0 — — — — —
02 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 1 — — — — —
03 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 10 — — — — —
04 Netaikoma. Nekeiskite numatytosios vertės. 50 — — — — —

(a) Žr. vietinę nuostatą [C‑03] iš skirsnio "7.2.9 Naudotojo sąsajos vietinės nuostatos" [4 35].
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12.10 Lauko bloko vietinės nuostatos
Techninės specifikacijos

Nuostato
s Nr.

Nuostatos turinys Turinys Gamyklin
ė
nuostata

Pasirinkt
a būsena

Data

12 Mažo triukšmo/poreikio
nuostata per išorinį
valdymo adapterį

NE
TAIP

18 Aukšto statinio slėgio
nuostata

IŠJUNGTA
ŠVIEČIA

22 Automatinė naktinio
mažo triukšmo nuostata

IŠJUNGTA
1 lygis (lauko
ventiliatorius – 6 arba
žemesnė pakopa)
2 lygis (lauko
ventiliatorius – 5 arba
žemesnė pakopa)
3 lygis (lauko
ventiliatorius – 4 arba
žemesnė pakopa)

25 Mažo triukšmo nuostata
per išorinį valdymo
adapterį

1 lygis (lauko
ventiliatorius – 6 arba
žemesnė pakopa)
2 lygis (lauko
ventiliatorius – 5 arba
žemesnė pakopa)
3 lygis (lauko
ventiliatorius – 4 arba
žemesnė pakopa)

30 Poreikio nuostata per
išorinį valdymo adapterį

60% poreikis
70% poreikis
80% poreikis
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12.11 ESP kreivė: vidaus įrenginys
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Naudotojui

13 Apie sistemą
PASTABA
Nenaudokite sistemos jokiais kitais tikslais. Siekiant
išvengti žalos, įrenginio negalima naudoti tiksliesiems
prietaisams ar meno kūriniams vėsinti.

PASTABA
Jūsų sistemos ateities modifikacijoms arba plėtimams:

Išsami leistinų derinių apžvalga (sistemos plėtimui ateityje)
pateikta techniniuose inžineriniuose duomenyse, į ją reikia
atsižvelgti. Susisiekite su savo montuotoju, kuris pateiks
papildomų duomenų ir profesionalių patarimų.

13.1 Sistemos išdėstymas

RC

RT1

M1

RT2

M2

RT3

M3

FC1 FC2 FC3

a c e f

f g g g

h

db

a Lauko blokas
b Patalpos blokas
c Plokštelinis šilumokaitis
d Siurblys
e Plėtimosi indas
f Uždarymo vožtuvas
g Mechanizuotas vožtuvas
h Apylankos vožtuvas

FC1…3 Ventiliatorinis ritinis blokas (vietinis tiekimas)
RC Naudotojo sąsaja

RT1…3 Kambario termostatas
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14 Naudotojo sąsają
DĖMESIO
▪ NIEKADA nelieskite vidinių valdiklio dalių.

▪ NENUIMKITE priekinio skydelio. Kai kurias viduje
esančias dalis liesti pavojinga, nes kitaip gali kilti
prietaiso veikimo problemų. Dėl vidinių dalių patikros ir
reguliavimo susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

Šiame naudotojo vadove pateikiama įvadinė sistemos funkcijų
apžvalga.

Žr. naudotojo sąsajos vadovą, kur rasite informacijos apie naudotojo
sąsajos ekraną ir mygtukus.

Naudotojo sąsaja
ba

a Veikimo lemputė
b ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas

15 Prieš eksploatuojant
ĮSPĖJIMAS
Dėl patobulinimų, remonto ir techninės priežiūros kreipkitės
į savo įgaliotąjį atstovą. Netinkamai patobulinus,
suremontavus ar atlikus techninę priežiūrą, gali atsirasti
vandens nuotėkių, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti
gaisras.

ĮSPĖJIMAS
Dėl oro kondicionieriaus perkėlimo ir permontavimo
kreipkitės į pardavėją. Neužbaigto montavimo padariniai
gali būti vandens nuotėkis, elektros smūgis ir gaisras.

ĮSPĖJIMAS
Aptikę bet kokių anomalijų (pvz., užuodę degėsių kvapą),
IŠJUNKITE maitinimą ir kreipkitės į įgaliotąjį atstovą dėl
tolesnių nurodymų.

ĮSPĖJIMAS
Neleiskite patalpos blokui arba nuotoliniam valdikliui
sušlapti. Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

ĮSPĖJIMAS
NEDĖKITE daiktų šalia lauko bloko ir neleiskite, kad aplink
jį kauptųsi lapai ir kitos šiukšlės. Lapai – tai terpė mažiems
gyvūnėliams, kurie gali patekti į įrenginį. Tokie gyvūnėliai,
patekę į įrenginį, gali sukelti jo veikimo sutrikimų, gali
išsiskirti dūmų arba kilti gaisras, jei jie palies elektrines
dalis.

ĮSPĖJIMAS
Venkite palikti valdiklį tokioje vietoje, kur jis būtų
aptaškytas vandeniu. Į įrenginį patekęs vanduo gali sukelti
elektros nuotėkį arba apgadinti vidines elektronines dalis.

ĮSPĖJIMAS
Šiame bloke įrengta dalių, kuriomis sistemai veikiant teka
elektra ir kurios įkaista.

ĮSPĖJIMAS
Prieš eksploatuodami įrenginį, įsitikinkite, kad montuotojas
jį tinkamai sumontavo.

PASTABA
Niekada patys netikrinkite bloko ir nevykdykite jo priežiūros
darbų. Paprašykite šiuos darbus atlikti kvalifikuoto asmens.

ĮSPĖJIMAS
Šalia bloko NIEKADA nenaudokite liepsniojo purškalo,
pvz., plaukų lako, lako arba dažų. Tai gali sukelti gaisrą.

ĮSPĖJIMAS
Niekada nelieskite oro išleidimo angos arba horizontaliųjų
kreiptuvų, kai sukinėjamas atlankas. Kitaip gali įstrigti
pirštai arba sugesti įrenginys.

ĮSPĖJIMAS
Niekada nekeiskite perdegusio saugiklio netinkamo srovės
stiprio saugikliu ar laidu. Jei naudosite laidą ar varinę vielą,
blokas gali sugesti arba gali kilti gaisras.

ĮSPĖJIMAS
Sistemoje naudojamas šaltnešis yra saugus ir paprastai
nenuteka. Šaltnešiui ištekėjus į patalpą ir pasiekus atvirą
liepsną arba uždegimo šaltinį, šildytuvą ar viryklę, gali
susidaryti kenksmingų dujų.

Išjunkite bet kokius degimo šildytuvus, išvėdinkite patalpą
ir susisiekite su įgaliotuoju atstovu, iš kurio pirkote bloką.

Nenaudokite sistemos, kol priežiūros specialistas
nepatvirtins, kad šaltnešio nuotėkio problema pašalinta.

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS
Prieš valydami būtinai sustabdykite veikimą, išjunkite
jungtuvą arba atjunkite maitinimo kabelį. Kitaip galite gauti
elektros smūgį ir susižaloti.

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS
Nelieskite oro kondicionieriaus šlapiomis rankomis. Galite
gauti elektros smūgį.

ĮSPĖJIMAS
Nedėkite buitinių prietaisų su atvira liepsna tose vietose,
kur į jas pūstų bloko oro srautas, taip pat  – po patalpos
bloku. Kitaip dujos gali nevisiškai sudegti arba dėl kaitros
gali deformuotis blokas.
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ĮSPĖJIMAS
NEMONTUOKITE oro kondicionieriaus tokioje vietoje, kur
gali nutekėti liepsniųjų dujų. Jei nutekėjusios dujos liktų
aplink oro kondicionierių, gali įvykti gaisras.

ĮSPĖJIMAS
Kad išvengtumėte elektros smūgio arba gaisro, įsitikinkite,
jog yra sumontuotas įžemėjimo detektorius.

DĖMESIO
▪ NIEKADA nelieskite vidinių valdiklio dalių.

▪ NENUIMKITE priekinio skydelio. Kai kurias viduje
esančias dalis liesti pavojinga, nes kitaip gali kilti
prietaiso veikimo problemų. Dėl vidinių dalių patikros ir
reguliavimo susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

DĖMESIO
NELIESKITE šilumokaičio briaunų. Šios briaunos yra
aštrios ir gali įpjauti.

DĖMESIO
NEKIŠKITE pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar
išleidimo angą. NENUIMKITE ventiliatoriaus apsaugo.
Dideliu greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.

ĮSPĖJIMAS
Šalia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo
purškalo balionėlio. Šalia bloko NEGALIMA naudoti
purškalo. Kitaip gali kilti gaisras.

DĖMESIO
Ilgai stovėti oro sraute kenksminga sveikatai.

DĖMESIO
Siekiant išvengti deguonies stygiaus, kartu su sistema
naudojant papildomą įrangą, pvz., degiklį, reikia tinkamai
vėdinti patalpą.

DĖMESIO
NEĮJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio
tipo insekticidą. Bloke gali kauptis chemikalų likučiai ir kelti
pavojų žmonių, kurie yra itin jautrūs chemikalams,
sveikatai.

DĖMESIO
NELEISKITE, kad oro srautas pūstų tiesiai į mažus vaikus,
augalus ar gyvūnus.

PASTABA
Niekada nespauskite nuotolinio valdiklio mygtukų kietais
aštriais objektais. Kitaip nuotolinis valdiklis gali būti
apgadintas.

PASTABA
NIEKADA netraukite ir nesusukite naudotojo sąsajos
elektros laido. Kitaip gali sutrikti įrenginio veikimas.

PASTABA
NEDĖKITE naudotojo sąsajos vietoje, kur gali šviesti
tiesioginiai saulės spinduliai. LCD ekranas gali išblukti arba
tinkamai neberodyti duomenų.

PASTABA
NESTATYKITE po patalpos bloku daiktų, kuriems kenkia
drėgmė. Jei drėgnumas viršys 80%, bus užblokuota
drenažo anga arba užsiterš filtras, gali susidaryti
kondensato.

PASTABA
Nutieskite drenažo žarną taip, kad sklandžiai išleistumėte
kondensatą. Dėl netinkamai veikiančios drenažo sistemos
gali imti drėkti pastatas, baldai ir pan.

PASTABA
Būtinai įjunkite maitinimą likus 6  valandoms iki šios
operacijos, kad būtų maitinamas karterio šildytuvas ir
saugomas kompresorius.

PASTABA
Netinkamai sumontavus ar prijungus įrangą ar priedus, gali
ištikti elektros smūgis, įvykti trumpasis jungimas, nuotėkis,
kilti gaisras ar kitaip būti sugadinta įranga. Naudokite tik
Daikin pagamintus arba patvirtintus priedus, papildomą
įrangą ir atsargines dalis.

Šis naudotojo vadovas skirtas tolesnėms standartinio valdymo
sistemoms. Prieš pradėdami eksploataciją, kreipkitės į savo įgaliotąjį
atstovą dėl jūsų sistemos tipą ir žymą atitinkančių eksploatacijos
rekomendacijų. Jei pas jus įrengta tinkinta valdymo sistema,
paprašykite savo įgaliotojo atstovo pateikti rekomendacijų, derančių
su jūsų sistema.

Veikimo režimai (priklauso nuo patalpos bloko tipo):

▪ šildymas ir vėsinimas;

▪ tik ventiliatoriaus režimas;

▪ džiovinimo programa.

16 Eksploatavimas

16.1 Veikimo diapazonas
Siekdami eksploatuoti saugiai ir efektyviai, naudokite sistemą toliau
nurodytoje temperatūroje.

Vėsinimas Šildymas
Lauko blokas –5~43°C (sausojo

termometro)
–

15~35°C (sausojo
termometro)

Patalpos blokas 5~20°C (sausojo
termometro)

25~50°C (sausojo
termometro)

16.2 Sparčiojo paleidimo funkcija
Loginėje schemoje parodyti veiksmai, kurių reikia imtis erdvės
vėsinimo/šildymo procedūrai paleisti. Pagal ją naudotojas gali
paleisti sistemą neperskaitęs viso vadovo.

Žr. skirsnį "16.3  Sistemos eksploatavimas"  [4  59], kur rasite
papildomos informacijos.
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Papildomos informacijos ir siūlomų nuostatų 
rasite skyriuose apie programavimą, erdvės 

vėsinimą ir erdvės šildymą.

Įsijungs šviesos diodas 0 ir įrenginys bus paleistas

Paspauskite y

Jei ekranas tuščias, šildant įjungiama automatinė 
ištekančio vandens temperatūra   

Nustatykite norimą ištekančio vandens temperatūrą 
(pvz., 45°C šildymo arba 18°C vėsinimo)  

Valdote savo sistemą pagal 
ištekančio vandens temperatūrą 

(numatytasis veikimas)

Valdote savo sistemą pagal 
kambario temperatūrą 

(nuotolinio valdiklio kambario 
termostatas sumontuotas)

Paspauskite ébi arba ébj 

Nuotolinio valdiklio kambario 
termostato funkcija nesumontuota  

Nustatykite norimą kambario 
temperatūrą (pvz., 22°C) 

Ekranas: "n"Ekranas: - pradeda mirksėti

Paspauskite bi arba bj

Pasirinkite režimą (šildymo h arba vėsinimo c)

16.3 Sistemos eksploatavimas

16.3.1 Apie laikrodį

INFORMACIJA
▪ Laikrodį reikia nustatyti neautomatiniu būdu.

Koreguokite nuostatą perjungdami iš vasaros laiko į
žiemos laiką ir atvirkščiai.

▪ Laikrodžio nustatyti negalima, jei valdiklis nustatytas į
leidimo  2 arba 3 lygį (žr. vietinę nuostatą  [0‑00] iš
skirsnio "7.2.9  Naudotojo sąsajos vietinės
nuostatos" [4 35]).

▪ Jei elektros tiekimo trūkis truks ilgiau nei 2  valandas,
laikrodis ir savaitės diena bus nustatyti iš naujo.
Grafikas toliau veiks, bet laikrodis veiks netinkamai.
Pakoreguokite laikrodį ir savaitės dieną.

Kaip nustatyti laikrodį
1 Palaikykite paspaudę mygtuką  5 sekundes.

Rezultatas: Laikrodžio rodmens ir savaitės dienos indikatorius
pradeda mirksėti.

2 Paspauskite mygtuką  arba , kad padidintumėte/
sumažintumėte laiką 1  minute. Nuspaudus mygtuką, laikas
didinamas/mažinamas po 10 minučių.

3 Paspauskite mygtuką  arba , kad parodytumėte
ankstesnę arba kitą savaitės dieną.

4 Norėdami patvirtinti esamą nustatytą laiką ir savaitės dieną,
paspauskite mygtuką .

5 Paspauskite mygtuką , kad atšauktumėte šią procedūrą
neįrašydami.

Rezultatas: 5  minutes nepaspaudus jokio mygtuko, bus
grąžinta ankstesnė laikrodžio ir savaitės dienos nuostata.
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16.3.2 Apie sistemos eksploatavimą
Jei veikimo metu nutrūksta elektros tiekimas, jam atsinaujinus
įrenginys vėl paleidžiamas.

16.3.3 Erdvės vėsinimas
Erdvės vėsinimo režimą galima valdyti 2 skirtingais būdais:

▪ pagal kambario temperatūrą;

▪ pagal ištekančio vandens temperatūrą (numatytasis būdas).

Kaip įjungti/išjungti erdvės vėsinimo funkciją
kambario temperatūros valdymo elementu
Šiuo režimu vėsinimas pagal poreikį aktyvinamas atsižvelgiant į
kambario temperatūros statą. Statą galima nustatyti neautomatiniu
būdu arba naudojant grafiką.

INFORMACIJA
▪ Naudojant kambario temperatūros valdymą, erdvės

vėsinimo režimas, pagrįstas kambario temperatūra,
turės didesnį pirmumą nei ištekančio vandens
valdymas.

▪ Jei įrenginys valdomas pagal kambario temperatūrą,
ištekančio vandens temperatūra gali tapti aukštesnė nei
stata.

1 Paspauskite , kad įjungtumėte/išjungtumėte erdvės
vėsinimo ( ) funkciją.

Rezultatas: Ekrane pasirodo  ir atitinkama faktinė kambario
temperatūros stata. Įsijungia veikimo šviesos diodas .

2 Mygtukais  ir  nustatykite pageidaujamą kambario
temperatūrą. Norėdami nustatyti grafiko funkciją, žr. skirsnį
"16.3.6 Grafikas" [4 61].

INFORMACIJA
Vėsinimo temperatūros diapazonas: 16°C~32°C (kambario
temperatūra)

3 Mygtukais  ir  pasirinkite ištekančio vandens
temperatūrą, kurią norite naudoti savo sistemai atvėsinti.
Išsamesnės informacijos rasite skirsnyje "Kaip įjungti/išjungti
erdvės vėsinimo funkciją ištekančio vandens temperatūros
valdymo elementu" [4 60].

Kaip įjungti/išjungti erdvės vėsinimo funkciją
ištekančio vandens temperatūros valdymo
elementu
Šiuo režimu vėsinimas pagal poreikį aktyvinamas atsižvelgiant į
vandens temperatūros statą. Statą galima nustatyti neautomatiniu
būdu arba naudojant grafiką.

1 Paspauskite , kad įjungtumėte/išjungtumėte erdvės
vėsinimo ( ) funkciją.

Rezultatas: Ekrane pasirodo  ir atitinkama faktinė kambario
temperatūros stata. Įsijungia veikimo šviesos diodas .

2 Mygtukais  ir  nustatykite pageidaujamą
ištekančio vandens temperatūrą.

INFORMACIJA
Vėsinimo temperatūros diapazonas: 5°C~20°C (ištekančio
vandens temperatūra).

Norėdami nustatyti grafiko funkciją, žr. skirsnius "Kaip suprogramuoti
erdvės vėsinimą"  [4  63], "Kaip suprogramuoti erdvės
šildymą" [4 64] ir "Kaip suprogramuoti tylųjį režimą" [4 65].

INFORMACIJA
▪ Kai sumontuojamas išorinis kambario termostatas,

šilumos ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS nustatomas pagal
išorinį kambario termostatą. Tada nuotolinis valdiklis
veikia ištekančio vandens valdymo režimu ir nebeveikia
kaip kambario termostatas.

▪ Nuotolinio valdiklio ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO būsena
visada turi didesnį pirmumą nei išorinis kambario
termostatas!

INFORMACIJA
Temperatūros sumažinimo veikimas ir nuo orų priklausoma
stata vėsinimo režimu nepasiekiami.

16.3.4 Erdvės šildymo režimas
Erdvės šildymo funkcija pasiekiama tik su šilumos siurbliais.

Erdvės šildymo režimą galima valdyti 2 skirtingais būdais:

▪ pagal kambario temperatūrą;

▪ pagal ištekančio vandens temperatūrą (numatytasis būdas).

Kaip įjungti/išjungti erdvės šildymo funkciją
kambario temperatūros valdymo elementu
Kambario temperatūros valdymas
Šiuo režimu šildymas pagal poreikį aktyvinamas atsižvelgiant į
kambario temperatūros statą. Statą galima nustatyti neautomatiniu
būdu arba naudojant grafiką.

INFORMACIJA
▪ Naudojant kambario temperatūros valdymą, erdvės

šildymo režimas, pagrįstas kambario temperatūra, turės
didesnį pirmumą nei ištekančio vandens valdymas.

▪ Jei įrenginys valdomas pagal kambario temperatūrą,
ištekančio vandens temperatūra gali tapti aukštesnė nei
stata.

1 Paspauskite , kad įjungtumėte/išjungtumėte erdvės šildymo
( ) funkciją.

Rezultatas: Ekrane pasirodo  ir atitinkama faktinė kambario
temperatūros stata. Įsijungia veikimo šviesos diodas .

2 Mygtukais  ir  nustatykite pageidaujamą kambario
temperatūrą. Norint išvengti perkaitimo, erdvės negalima šildyti,
kai lauko aplinkos temperatūra pakyla virš tam tikros ribos (žr.
"16.1  Veikimo diapazonas"  [4  58]). Norėdami nustatyti grafiko
funkciją, žr. skirsnį "16.3.6 Grafikas" [4 61].

INFORMACIJA
Šildymo temperatūros diapazonas: 16°C~32°C (kambario
temperatūra)

3 Mygtukais  ir  pasirinkite ištekančio vandens
temperatūrą, kurią norite naudoti savo sistemai pašildyti.
Išsamesnės informacijos rasite skirsnyje "Kaip įjungti/išjungti
erdvės šildymo funkciją ištekančio vandens temperatūros
valdymo elementu" [4 61].

Automatinio temperatūros sumažinimo funkcija
Automatinio temperatūros sumažinimo funkcijos nuostatas rasite
vietinėje nuostatoje  [2] iš skirsnio "7.2.9 Naudotojo sąsajos vietinės
nuostatos" [4 35].
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INFORMACIJA
▪ Veikiant temperatūros sumažinimo funkcijai, mirksi .

▪ Kol aktyvi kambario temperatūros sumažinimo funkcija,
taip pat atliekamas ištekančio vandens temperatūros
sumažinimas (žr. skirsnį "Kaip įjungti/išjungti erdvės
vėsinimo funkciją ištekančio vandens temperatūros
valdymo elementu" [4 60]).

▪ Nenustatykite per mažos temperatūros sumažinimo
vertės, ypač šaltuoju metų laiku (pvz., žiemą). Gali būti,
kad kambario temperatūros nepavyksta pasiekti (arba
pasiekti trunka daug ilgiau) dėl didelio temperatūrų
skirtumo.

Ši temperatūros sumažinimo funkcija suteikia galimybę sumažinti
kambario temperatūrą. Ją galima aktyvinti, pvz., nakties metu,
kadangi temperatūros poreikiai naktį ir dieną nesutampa.

Kaip įjungti/išjungti erdvės šildymo funkciją
ištekančio vandens temperatūros valdymo
elementu
Šiuo režimu šildymas pagal poreikį aktyvinamas atsižvelgiant į
vandens temperatūros statą. Statą galima nustatyti neautomatiniu
būdu arba naudojant grafiką.

1 Paspauskite , kad įjungtumėte/išjungtumėte erdvės šildymo
( ) funkciją.

Rezultatas: Ekrane pasirodo  ir atitinkama faktinė kambario
temperatūros stata. Įsijungia veikimo šviesos diodas .

2 Mygtukais  ir  nustatykite pageidaujamą
ištekančio vandens temperatūrą. Norint išvengti perkaitimo,
erdvės negalima šildyti, kai lauko aplinkos temperatūra pakyla
virš tam tikros ribos (žr. "16.1 Veikimo diapazonas" [4 58]).

INFORMACIJA
Šildymo temperatūros diapazonas: 25°C~50°C (ištekančio
vandens temperatūra)

Norėdami nustatyti grafiko funkciją, žr. skirsnį
"16.3.6 Grafikas" [4 61].

INFORMACIJA
▪ Kai sumontuojamas išorinis kambario termostatas,

šilumos ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS nustatomas pagal
išorinį kambario termostatą. Tada nuotolinis valdiklis
veikia ištekančio vandens valdymo režimu ir nebeveikia
kaip kambario termostatas.

▪ Nuotolinio valdiklio ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO būsena
visada turi didesnį pirmumą nei išorinis kambario
termostatas!

INFORMACIJA
Šio režimo metu, užuot rodęs vandens temperatūros statą,
valdiklis rodo poslinkio vertę, kurią gali nustatyti
naudotojas.

Automatinio temperatūros sumažinimo funkcija
Automatinio temperatūros sumažinimo funkcijos nuostatas rasite
vietinėje nuostatoje  [2] iš skirsnio "7.2.9 Naudotojo sąsajos vietinės
nuostatos" [4 35].

16.3.5 Kiti veikimo režimai
Paleidimas
Paleidimo metu ekrane rodoma piktograma  reiškia, kad
paleidžiamas šilumos siurblys.

Atitirpinimas ( )

INFORMACIJA
Funkcija pasiekiama TIK su šilumos siurbliais.

Veikdamas erdves šildymo režimu išorinis šilumokaitis gali užšalti
dėl žemos lauko temperatūros. Jei kils toks pavojus, sistema pradės
veikti atšildymo režimu. Ciklas bus apgręžtas ir iš vandens sistemos
imama šiluma, kad neužšaltų išorės sistema. Po daugiausiai 15 min.
atšildymo režimo sistema grįš prie erdvės šildymo režimo.
Atitirpinimo metu erdvės šildymo režimas neveikia.

Tylusis režimas ( )
Tyliuoju režimu sumažinamas kompresoriaus veikimo greitis, todėl
įrenginys dirba tyliau. Tai reiškia, kad reikiamai temperatūros statai
pasiekti reikės daugiau laiko. Turėkite tai omenyje, kai viduje būtina
palaikyti tam tikrą šildymo lygį.

Yra 3 skirtingi tyliojo režimo veikimo lygiai. Pageidaujamas tylusis
režimas nustatomas naudojant nustatymą vietoje.

1 Paspauskite , kad aktyvintumėte tylųjį režimą.

Rezultatas: Ekrane pasirodo . Jesi nustatytas valdiklio 2
arba 3  leidimo lygis (žr. "7.2 Vietinių nuostatų keitimas"  [4 32]),
mygtuko  naudoti negalima.

2 Paspauskite  dar kartą, kad deaktyvintumėte tylųjį režimą.

Rezultatas:  išnyksta iš ekrano.

Faktinę temperatūrą galima rodyti nuotoliniame valdiklyje.

3 Paspauskite  ir palaikykite 5 sekundes.

Rezultatas: Pateikiama ištekančio vandens temperatūra ( , 
/  ir  mirksi).

4 Paspauskite  ir , kad parodytumėte:

▪ įtekančio vandens temperatūrą (  ir /  mirksi, o  mirksi
lėtai);

▪ patalpos temperatūrą (  ir /  mirksi);
▪ lauko temperatūrą (  ir  mirksi).

5 Paspauskite  dar kartą, kad užvertumėte šį režimą.
Nepaspaudus jokio mygtuko, nuotolinis valdiklis išjungs rodymo
režimą po 10 sekundžių.

16.3.6 Grafikas
Paspauskite , kad įjungtumėte arba išjungtumėte grafiką ( ).

Galima suprogramuoti keturis veiksmus per dieną (28 veiksmus per
savaitę).

Grafiką galima suprogramuoti 2 skirtingais būdais:

▪ pagal temperatūros statą (ištekančio vandens temperatūrą ir
kambario temperatūrą);

▪ pagal komandą ĮJUNGTI/IŠJUNGTI.

Programavimo metodas nustatomas vietinėse nuostatose. Žr. skirsnį
"7.2 Vietinių nuostatų keitimas" [4 32]. Prieš pradėdami programuoti,
užpildykite šio dokumento pabaigoje pateiktą formą. Šioje formoje
galite surašyti veiksmus, kurių jums reikės kasdien.
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INFORMACIJA
▪ Atkūrus nutrūkusį elektros tiekimą, automatinio

paleidimo iš naujo funkcija vėl pritaiko nuotolinio
valdiklio nuostatas, galiojusias prieš nutrūkstant
elektros tiekimui (jei elektros tiekimas buvo nutrūkęs
trumpiau nei 2  valandas). Todėl rekomenduojama
automatinio paleidimo iš naujo funkciją palikti įjungtą.

▪ Kadangi suprogramuotas grafikas priklauso nuo laiko
todėl svarbu teisingai nustatyti laikrodį ir savaitės dieną.
Žr. skirsnį "16.3.1 Apie laikrodį" [4 59].

▪ Grafiko veiksmai bus įvykdyti tik įjungus grafiko funkciją
(ekrane turi matytis )!

▪ Suprogramuoti veiksmai įrašomi ne pagal jų vykdymo
laiką, bet pagal programavimo laiką, t.  y. veiksmas
Nr.  1 yra suprogramuotas anksčiausiai, net jei jis gali
būti įvykdytas po kitų suprogramuotų veiksmų.

▪ Jei 2 ar daugiau veiksmų suprogramuojami tai pačiai
dienai ir tam pačiam laikui, bus vykdomas tik tas
veiksmas, kuriam priskirtas mažiausias numeris.

DĖMESIO
Naudojant blokus sistemose su laikmačio režimu,
rekomenduojama numatyti 10–15 min. pavojaus signalo
delsą tais atvejais, kai viršijama planinio laikmačio trukmė.
Įrenginys gali būti sustabdytas kelioms minutėms įprasto
eksploatavimo metu, kad "atšiltų", arba kai atliekamas
"termostato" stabdymas.

Erdvės šildymas

[0‑03] Būsena
Nurodo, ar komandą ĮJUNGTI/IŠJUNGTI galima naudoti erdvės
šildymo grafike.

Erdvės šildymas pagal komandą ĮJUNGTI/IŠJUNGTI
Veikimo metu Grafikui išjungus erdvės šildymą, valdiklis bus

išjungtas (šviesos diodas išsijungs).
Paspauskite . Erdvės šildymo grafikas išsijungs (tuo metu

buvęs aktyvus) ir vėl įsijungs kitos planinės
įjungimo funkcijos metu.

Paskutinė suprogramuota komanda perima
ankstesnę suprogramuotą komandą ir lieka
aktyvi, kol įsijungia paskesnė suprogramuota
komanda.

Pavyzdys: įsivaizduokite, kad dabar 17.30 val.,
o veiksmai suprogramuoti 13.00, 16.00 ir 19.00
val. Paskutinė suprogramuota komanda
(16.00) panaikino ankstesnę suprogramuotą
komandą (13.00) ir liks aktyvi, kol įsijungs
paskesnė suprogramuota komanda (19.00).

Taigi, norint žinoti faktinę nuostatą, reikia
peržvelgti paskutinę suprogramuotą komandą
(ji gali būti vakarykštė).

Valdiklis išjungiamas (veikimo šviesos diodas
išsijungia), tačiau grafiko piktograma lieka
šviesti.

Paspauskite . Erdvės šildymo grafikas ir tylusis režimas
išsijungs ir iš naujo nebeįsijungs.

Grafiko piktograma nebebus rodoma.

▪ Veikimo pavyzdys: grafikas, veikiantis pagal komandą ĮJUNGTI/
IŠJUNGTI.
Įjungus temperatūros sumažinimo funkciją (žr. vietinę
nuostatą  [2]), temperatūros sumažinimas turės didesnį prioritetą
nei grafiko suprogramuotas veiksmas, jei nustatyta komanda
ĮJUNGTI. Jei nustatyta komanda IŠJUNGTI, ji turės didesnį
prioritetą nei temperatūros sumažinimo funkcija. Komanda
IŠJUNGTI visada turės didžiausią prioritetą.
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1 Grafikas
2 Temperatūros sumažinimo funkcija
3 Įjungta temperatūros sumažinimo funkcija ir grafikas
A Temperatūros sumažinimo funkcija
B Komanda ĮJUNGTI/IŠJUNGTI
t Laikas
T Temperatūros stata

Kambario temperatūra
Ištekančio vandens temperatūra

Erdvės šildymas pagal temperatūros statą(a)

Veikimo metu Veikiant grafikui, visą laiką šviečia šviesos
diodas.

Paspauskite . Erdvės šildymo grafikas išsijungs ir iš naujo
nebeįsijungs.

Valdiklis bus išjungtas (veikimo šviesos diodas
išsijungs).

Paspauskite . Erdvės šildymo grafikas ir tylusis režimas
išsijungs ir iš naujo nebeįsijungs.

Grafiko piktograma nebebus rodoma.
(a) Ištekančio vandens temperatūra ir (arba) kambario

temperatūra

▪ Veikimo pavyzdys: Grafikas pagal temperatūros statą

Įjungus temperatūros sumažinimo funkciją (žr. vietinę nuostatą  [2]),
temperatūros sumažinimas turės didesnį prioritetą nei grafiko
suprogramuotas veiksmas.
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1 Grafikas
2 Temperatūros sumažinimo funkcija
3 Įjungta temperatūros sumažinimo funkcija ir grafikas
A Temperatūros sumažinimo funkcija
t Laikas
T Temperatūros stata

Kambario temperatūra
Ištekančio vandens temperatūra

INFORMACIJA
Pagal numatytąją parinktį įjungiamas erdvės šildymas
pagal temperatūros statą, taigi, galima tik reguliuoti
temperatūrą (ĮJUNGTI/IŠJUNGTI negalima).

Erdvės vėsinimas

[0‑04] Būsena
Nurodo, ar komandą ĮJUNGTI/IŠJUNGTI galima naudoti vėsinimo
grafike.

Tai sutampa su erdvės šildymu [0‑03], bet šiuo atveju temperatūros
sumažinimo funkcija nepasiekiama.

INFORMACIJA
Pagal numatytąją parinktį įjungiamas erdvės vėsinimas
pagal temperatūros statą, taigi, galima tik reguliuoti
temperatūrą (ĮJUNGTI/IŠJUNGTI negalima).

Tylusis režimas
Žr. skirsnį "Kaip suprogramuoti tylųjį režimą" [4 65].

Režimas įjungiamas arba išjungiamas nustatytu laiku. Galima
suprogramuoti keturis veiksmus per dieną. Jie kartojami kasdien.

Kaip suprogramuoti erdvės vėsinimą

5 sec

5 sec

INFORMACIJA
Paspauskite , kad grįžtumėte į ankstesnius
programavimo procedūros veiksmus neįrašę modifikuotų
nuostatų.

1 Norėdami įjungti programavimo/tikrinimo režimą, spauskite .

2 Spausdami  ir , pasirinkite veikimo režimą, kurį
norite suprogramuoti.

Rezultatas: Ims mirksėti faktinio režimo indikatorius.

3 Norėdami patvirtinti pasirinktą režimą, paspauskite .

Rezultatas: Ims mirksėti laikas.

4 Peržvelkite veiksmus, spausdami  ir .

5 Paspauskite ir palaikykite  5  sekundes, kad
suprogramuotumėte išsamius veiksmus.

Rezultatas: Parodomas pirmasis suprogramuotas veiksmas.

6 Spausdami , pasirinkite norimą suprogramuoti arba
modifikuoti veiksmo numerį.

7 Spausdami  ir , nustatykite tinkamą veiksmą.

8 Spausdami  ir , nustatykite ištekančio vandens
temperatūrą.

9 Spausdami  ir , nustatykite kambario temperatūrą.

10 Spausdami  pasirinkite , kad išjungtumėte vėsinimą ir
nuotolinį valdiklį.

11 Norėdami suprogramuoti kitus veiksmus, pakartokite šią
procedūrą.

Rezultatas: Suprogramavę visus veiksmus, įsitikinkite, kad
ekrane rodomas didžiausias veiksmo numeris, kurį norite įrašyti.

12 Norėdami įrašyti suprogramuotus veiksmus, 5  sekundes
palaikykite paspaudę .
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Rezultatas: Jei  paspaudžiamas, kai rodomas veiksmas,
kuriam priskirtas 3  numeris, 1, 2 ir 3 veiksmai įrašomi, o 4
veiksmas  –  panaikinamas. Sistema jus automatiškai grąžins į
6  žingsnį. Kelis kartus paspaudę mygtuką , grįšite prie
ankstesnių šios procedūros žingsnių ir galiausiai – prie įprasto
veikimo nustatymo.

13 Kai sistema jus automatiškai grąžins į 6  žingsnį, pradėkite iš
naujo programuoti kitos dienos veiksmus.

Kaip suprogramuoti erdvės šildymą

5 sec

5 sec

INFORMACIJA
Paspauskite , kad grįžtumėte į ankstesnius
programavimo procedūros veiksmus neįrašę modifikuotų
nuostatų.

1 Norėdami įjungti programavimo/tikrinimo režimą, spauskite .

2 Spausdami  ir , pasirinkite veikimo režimą, kurį
norite suprogramuoti.

Rezultatas: Ims mirksėti faktinio režimo indikatorius.

3 Norėdami patvirtinti pasirinktą režimą, paspauskite .

Rezultatas: Ims mirksėti šios dienos data.

4 Spausdami  ir , pasirinkite norimą peržiūrėti arba
suprogramuoti dieną.

Rezultatas: Ims mirksėti pasirinktos dienos data.

5 Norėdami patvirtinti pasirinktą dieną, paspauskite .

6 Paspauskite ir palaikykite  5  sekundes, kad
suprogramuotumėte išsamius veiksmus.

Rezultatas: Parodomas pirmasis pasirinktos dienos
suprogramuotas veiksmas.

7 Spausdami , pasirinkite norimą suprogramuoti arba
modifikuoti veiksmo numerį.

8 Spausdami  ir , nustatykite tinkamą veiksmą.

9 Spausdami  ir , nustatykite ištekančio vandens
temperatūrą.

10 Spausdami  ir , nustatykite kambario temperatūrą.

11 Paspauskite , kad pasirinktumėte:

▪ : išjungiamas šildymas ir nuotolinis valdiklis.
▪ : pasirenkamas automatinis ištekančio vandens

temperatūros skaičiavimas.

12 Tinkamą poslinkio vertę nustatysite spausdami  ir
. Papildomos informacijos apie nuo orų priklausomą

statą rasite skirsnyje "16.3.6 Grafikas" [4 61].

13 Norėdami suprogramuoti kitus pasirinktos dienos veiksmus,
pakartokite šią procedūrą.

Rezultatas: Suprogramavę visus veiksmus, įsitikinkite, kad
ekrane rodomas didžiausias veiksmo numeris, kurį norite įrašyti.

14 Norėdami įrašyti suprogramuotus veiksmus, 5  sekundes
palaikykite paspaudę .

Rezultatas: Jei  paspaudžiamas, kai rodomas veiksmas,
kuriam priskirtas 3  numeris, 1, 2 ir 3 veiksmai įrašomi, o 4
veiksmas  –  panaikinamas. Sistema jus automatiškai grąžins į
6  žingsnį. Kelis kartus paspaudę mygtuką , grįšite prie
ankstesnių šios procedūros žingsnių ir galiausiai – prie įprasto
veikimo nustatymo.

15 Kai sistema jus automatiškai grąžins į 6  žingsnį, pradėkite iš
naujo programuoti kitos dienos veiksmus.
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Kaip suprogramuoti tylųjį režimą

INFORMACIJA
Paspauskite , kad grįžtumėte į ankstesnius
programavimo procedūros veiksmus neįrašę modifikuotų
nuostatų.

1 Norėdami įjungti programavimo/tikrinimo režimą, spauskite .

2 Spausdami  ir , pasirinkite veikimo režimą, kurį
norite suprogramuoti.

Rezultatas: Ims mirksėti faktinio režimo indikatorius.

3 Norėdami patvirtinti pasirinktą režimą, paspauskite .

4 Peržvelkite veiksmus, spausdami  ir .

5 Paspauskite ir palaikykite  5  sekundes, kad
suprogramuotumėte išsamius veiksmus.

Rezultatas: Parodomas pirmasis suprogramuotas veiksmas.

6 Spausdami , pasirinkite norimą suprogramuoti arba
modifikuoti veiksmo numerį.

7 Spausdami  ir , nustatykite tinkamą veiksmą.

8 Spausdami  pasirinkite veiksmą  arba atšaukite
pasirinkimą.

9 Norėdami suprogramuoti kitus pasirinkto režimo veiksmus,
pakartokite šią procedūrą.

Rezultatas: Suprogramavę visus veiksmus, įsitikinkite, kad
ekrane rodomas didžiausias veiksmo numeris, kurį norite įrašyti.

10 Norėdami įrašyti suprogramuotus veiksmus, 5  sekundes
palaikykite paspaudę .

Rezultatas: Jei  paspaudžiamas, kai rodomas veiksmas,
kuriam priskirtas 3  numeris, 1, 2 ir 3 veiksmai įrašomi, o 4
veiksmas  –  panaikinamas. Sistema jus automatiškai grąžins į
6  žingsnį. Kelis kartus paspaudę mygtuką , grįšite prie
ankstesnių šios procedūros žingsnių ir galiausiai – prie įprasto
veikimo nustatymo.

11 Kai sistema jus automatiškai grąžins į 6  žingsnį, pradėkite iš
naujo programuoti kitos dienos veiksmus.

Suprogramuotų veiksmų tikrinimas

INFORMACIJA
Paspauskite , kad peržiūros procedūroje grįžtumėte į
ankstesnius veiksmus.

1 Norėdami įjungti programavimo/tikrinimo režimą, spauskite .

2 Spausdami  ir , pasirinkite veikimo režimą, kurį
norite peržiūrėti.

Rezultatas: Ims mirksėti faktinio režimo indikatorius.

3 Norėdami patvirtinti pasirinktą režimą, paspauskite .

Rezultatas: Ims mirksėti šios dienos data.

4 Spausdami  ir , pasirinkite norimą peržiūrėti dieną.

Rezultatas: Ims mirksėti pasirinktos dienos data.

5 Norėdami patvirtinti pasirinktą dieną, paspauskite .

Rezultatas: Parodomas pirmasis pasirinktos dienos
suprogramuotas veiksmas.

6 Spausdami  ir , peržvelkite kitus suprogramuotus
tos dienos veiksmus.

Rezultatas: Tai vadinama skaitymo režimu. Tušti programos
veiksmai (pvz., 4) nerodomi. Kelis kartus paspaudę mygtuką

, grįšite prie ankstesnių šios procedūros žingsnių ir
galiausiai – prie įprasto veikimo nustatymo.

Grafiko rengimo patarimai
Kaip suprogramuoti kitą dieną (-as)
1 Patvirtinę suprogramuotus konkrečios dienos veiksmus, vieną

kartą paspauskite .

Rezultatas: Dabar, spausdami  ir , galite pasirinkti
kitą dieną ir iš naujo pradėti tikrinti ir programuoti.

Kaip panaikinti vieną ar kelis suprogramuotus veiksmus
Vieną ar kelis suprogramuotus veiksmus galima panaikinti jų
įrašymo metu.

Suprogramavus visus vienos dienos veiksmus, įsitikinkite, kad
ekrane rodomas didžiausias veiksmo numeris, kurį norite įrašyti.
Norėdami įrašyti visus veiksmus, išskyrus tuos, kurių numeris
didesnis nei rodomas ekrane, 5 sekundes palaikykite paspaudę .

Pavyzdys:  spaudžiant , kai rodomas 3 veiksmo numeris, įrašomi
1, 2 ir 3 veiksmai, bet panaikinamas 4 veiksmas.

Kaip nukopijuoti suprogramuotus veiksmus į kitą dieną

Naudojant erdvės šildymo programą, visus konkrečios dienos
veiksmus galima nukopijuoti į kitą dieną (pvz., visus suprogramuotus
veiksmus nukopijuoti iš " " į " ").

1 Paspauskite .

Rezultatas: Ims mirksėti faktinio režimo indikatorius.

2 Spausdami  ir , pasirinkite režimą, kurį norite
suprogramuoti.

Rezultatas: Ims mirksėti pasirinkto režimo indikatorius.
Norėdami išjungti programavimą, paspauskite .

3 Norėdami patvirtinti pasirinktą režimą, paspauskite .

Rezultatas: Ims mirksėti šios dienos data.

4 Spausdami  ir , pasirinkite dieną, kurios veiksmus
norite nukopijuoti į kitą dieną.

Rezultatas: Ims mirksėti pasirinktos dienos data. Spauskite
, kad grįžtumėte į 2 žingsnį.

5 Vienu metu paspauskite ir palaikykite  ir  5 sekundes.

6 Po 5 sekundžių ekrane atsiras kitos dienos data (pvz., " ", jei
buvo pasirinkta " "). Tai reiškia, kad dienos veiksmai buvo
nukopijuoti.

7 Spauskite , kad grįžtumėte į 2 žingsnį.
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Kaip panaikinti režimą

1 Paspauskite .

Rezultatas: Ims mirksėti faktinio režimo indikatorius.

2 Spausdami  ir , pasirinkite režimą, kurį norite
panaikinti.

Rezultatas: Ims mirksėti pasirinkto režimo indikatorius.

3 Norėdami panaikinti pasirinktą režimą, 5 sekundes vienu metu
palaikykite paspaudę mygtukus  ir .

Kaip panaikinti savaitės dieną

1 Paspauskite .

Rezultatas: Ims mirksėti faktinio režimo indikatorius.

2 Spausdami  ir , pasirinkite režimą, kurį norite
panaikinti.

Rezultatas: Ims mirksėti pasirinkto režimo indikatorius.

3 Norėdami patvirtinti pasirinktą režimą, paspauskite .

Rezultatas: Ims mirksėti šios dienos data.

4 Spausdami  ir , pasirinkite norimą panaikinti dieną.

Rezultatas: Ims mirksėti pasirinktos dienos data.

5 Norėdami panaikinti pasirinktą dieną, 5  sekundes vienu metu
palaikykite paspaudę mygtukus  ir .

16.3.7 Papildomos PCB veikimas
Galima prijungti prie įrenginio pasirinktinę PCB EKRP1AHTA ir ja
naudojantis valdyti jį nuotoliniu būdu.

3 įvestys leidžia:

▪ nuotoliniu būdu perjungti vėsinimą ir šildymą;

▪ nuotoliniu būdu įjungti arba išjungti termostatą;

▪ nuotoliniu būdu įjungti arba išjungti įrenginį.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šį parinkčių komplektą, žr.
įrenginio elektros instaliacijos schemą.

INFORMACIJA
Signalas (be įtampos) turi trukti bent 50 ms.

Taip pat žr. vietinę nuostatą  [6‑01] iš skirsnio "7.2.9  Naudotojo
sąsajos vietinės nuostatos"  [4  35], kur rasite informacijos apie
pageidaujamos funkcijos nustatymą.

16.3.8 Pasirinktinio išorinio valdymo adapterio
naudojimas

Galima prijungti pasirinktinį valdymo adapterį PCB DTA104A62 prie
įrenginio ir nuotoliniu būdu valdyti 1 arba kelis įrenginius.

Trumpuoju jungimu sujungdami parinkčių komplekto PCB kontaktus,
galėsite:

▪ sumažinti galią iki apytikriai 70%,

▪ sumažinti galią iki apytikriai 40%,

▪ priverstinai išjungti termostatą,

▪ sumažinti galią (lėtai sukasi ventiliatorius, kontroliuojamas
kompresoriaus dažnis).

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šį parinkčių komplektą, žr.
atskiras instrukcijas, pateikiamas kartu su įrenginiu.

16.3.9 Pasirinktinio nuotolinio valdiklio
naudojimas

Jei be pagrindinio nuotolinio valdiklio prijungiamas papildomas
nuotolinis valdiklis, pagrindiniu nuotoliniu valdikliu galima pasiekti
visas nuostatas, o antruoju (pavaldžiuoju) nuotoliniu valdikliu
negalima pasiekti laikmačio ir parametrų nuostatų.

Daugiau informacijos rasite įrengimo vadove.

17 Techninė ir bendroji priežiūra
PASTABA
Niekada patys netikrinkite bloko ir nevykdykite jo priežiūros
darbų. Paprašykite šiuos darbus atlikti kvalifikuoto asmens.

ĮSPĖJIMAS
Niekada nekeiskite perdegusio saugiklio netinkamo srovės
stiprio saugikliu ar laidu. Jei naudosite laidą ar varinę vielą,
blokas gali sugesti arba gali kilti gaisras.

DĖMESIO
NEKIŠKITE pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar
išleidimo angą. NENUIMKITE ventiliatoriaus apsaugo.
Dideliu greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.

DĖMESIO: Atkreipkite dėmesį į ventiliatorių!
Kol sukasi ventiliatorius, bloką tikrinti pavojinga.

Prieš pradėdami vykdyti bet kokias techninės priežiūros
užduotis, būtinai išjunkite pagrindinį jungiklį.

DĖMESIO
Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovą ir tvirtinimo
elementus, ar nėra pažeidimų. Jei tvirtinimo elementai bus
apgadinti, blokas gali nukristi ir ką nors sužaloti.

17.1 Apie šaltnešį
Šiame gaminyje yra fluorintų, šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
NEIŠLEISKITE dujų į atmosferą.

Šaltnešio tipas: R410A

Visuotinio atšilimo potencialo (GWP) vertė: 2087,5

ĮSPĖJIMAS
Sistemoje naudojamas šaltnešis yra saugus ir paprastai
nenuteka. Šaltnešiui ištekėjus į patalpą ir pasiekus atvirą
liepsną arba uždegimo šaltinį, šildytuvą ar viryklę, gali
susidaryti kenksmingų dujų.

Išjunkite bet kokius degimo šildytuvus, išvėdinkite patalpą
ir susisiekite su įgaliotuoju atstovu, iš kurio pirkote bloką.

Nenaudokite sistemos, kol priežiūros specialistas
nepatvirtins, kad šaltnešio nuotėkio problema pašalinta.

17.2 Priežiūra po pardavimo ir garantija

17.2.1 Garantijos laikotarpis
▪ Su šiuo gaminiu pateikiama garantijos kortelė, kurią įrengimo

metu užpildo įgaliotasis atstovas. Užpildytą kortelę klientas turi
patikrinti ir saugoti.

▪ Prireikus remontuoti gaminį garantiniu laikotarpiu, susisiekite su
savo įgaliotuoju atstovu ir pasiruoškite garantijos kortelę.

17.2.2 Rekomenduojama techninė priežiūra ir
patikros

Kadangi po kelerių metų eksploatacijos įrenginio viduje prisikaups
dulkių, sumažės jo veikimo efektyvumas. Kadangi įrenginiams
tinkamai išardyti ir išvalyti reikia techninės kompetencijos, siekdami
užtikrinti tinkamą jūsų įrenginių techninę priežiūrą, rekomenduojame
šalia įprastos techninės priežiūros veiklos pasirašyti techninės
priežiūros ir tikrinimo sutartį. Mūsų tinklo įgaliotieji atstovai turi
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prieigą prie esminių komponentų, būtinų ilgai jūsų įrangos
eksploatacijai užtikrinti. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo
vietinį įgaliotąjį atstovą.

Prašydami savo įgaliotojo atstovo pagalbos, visada nurodykite:
▪ visą įrenginio modelio pavadinimą;

▪ pagaminimo numerį (jis pateiktas įrenginio vardinėje plokštelėje);

▪ įrengimo datą;

▪ požymius arba triktis ir išsamią defekto informaciją.

17.2.3 Rekomenduojama techninė priežiūra ir
tikrinimo ciklai

Atminkite: paminėti techninės priežiūros ir keitimo ciklai nesusiję su
komponentų garantiniu laikotarpiu.

Komponentas Tikrinimo
ciklas

Techninės priežiūros
ciklas (keitimai ir (arba)

remontas)
Elektrinis variklis 1 metai 20 000 val.
PCB 25 000 val.
Šilumokaitis 5 metai
Jutiklis (termistorius ir pan.) 5 metai
Naudotojo sąsaja ir
jungikliai

25 000 val.

Drenažo rinktuvė 8 metai
Plėtimosi vožtuvas 20 000 val.
Elektromagnetinis vožtuvas 20 000 val.

Lentelėje daromos tokios prielaidos:

▪ Įprasta eksploatacija, dažnai nestabdant ir nepaleidinėjant
įrenginio. Atsižvelgiant į modelį, rekomenduojame nestabdyti ir iš
naujo nepaleidinėti įrenginio dažniau nei 6 kartus per valandą.

▪ Įrenginys veikia 10 valandų per dieną ir 2 500 valandų per metus.

PASTABA
▪ Lentelėje nurodyti pagrindiniai komponentai. Žr.

techninės priežiūros ir tikrinimo sutartį, kur rasite
išsamesnės informacijos.

▪ Lentelėje pateikti rekomenduojami techninės priežiūros
ciklų intervalai. Vis dėlto, siekiant maksimaliai pailginti
įrenginio eksploataciją, gali reikėti atlikti techninę
priežiūrą anksčiau. Norint sudaryti techninės priežiūros
biudžetą ar taikyti mokesčius už patikras, galima
naudoti rekomenduojamus intervalus. Atsižvelgiant į
techninės priežiūros turinį ir tikrinimo sutartį, realybėje
techninės priežiūros ciklai gali būti trumpesni nei
nurodyta.

18 Trikčių šalinimas
Įvykus vienai iš toliau nurodytų trikčių, imkitės toliau pateiktų
priemonių ir susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

ĮSPĖJIMAS
Susidarius neįprastai situacijai (pvz., atsiradus
degėsių kvapui ir pan.), nutraukite eksploataciją ir
išjunkite maitinimą.
Jei tokiu atveju paliksite įrenginį veikti toliau, jis gali
sugesti, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Susisiekite su įgaliotuoju atstovu.

Sistemą TURI remontuoti kvalifikuotas priežiūros specialistas.

Triktis Priemonė
Jei dažnai perdega (suveikia) saugos
įtaisas, pvz., saugiklis, jungtuvas arba
nuotėkio į įžeminimo grandinę jungtuvas
arba NETINKAMAI veikia įjungiklis /
išjungiklis.

Išjunkite pagrindinį
maitinimo jungiklį.

Jei iš bloko ima tekėti vanduo. Nutraukite eksploataciją.
Jei NETINKAMAI veikia valdymo
jungiklis.

Išjunkite maitinimą.

Jei naudotojo sąsajos ekrane pasirodo
bloko numeris, ima mirksėti valdymo
lemputė ir pasirodo trikties kodas.

Informuokite savo
montuotoją ir nurodykite
trikties kodą.

Jei sistema NEVEIKIA tinkamai dėl kitos priežasties nei nurodyta
pirmiau ir nė viena iš pirmiau nurodytų trikčių nėra akivaizdi,
išanalizuokite sistemą pagal toliau pateiktas procedūras.

Triktis Priemonė
Neveikia nuotolinio
valdiklio ekranas.

▪ Patikrinkite, ar yra elektra. Palaukite, kol
atsinaujins elektros tiekimas. Jei elektros
tiekimas nutrūksta veikiant įrenginiui,
sistema automatiškai įsijungia vėliau, kai
elektros tiekimas vėl atkuriamas.

▪ Patikrinkite, ar neperdegė joks saugiklis
ir nesuveikė jungtuvas. Prireikus
pakeiskite saugiklį arba nustatykite iš
naujo jungtuvą.

▪ Patikrinkite, ar aktyvus kWh naudingumo
koeficiento elektros tiekimas.

Nuotolinio valdiklio
ekrane pateikiamas
klaidos kodas.

Kreipkitės į vietos įgaliotąjį atstovą. Išsamų
klaidų kodų sąrašą rasite čia: "10.2 Klaidų
kodai. Apžvalga" [4 46].

Grafikas veikia, bet
suprogramuoti
veiksmai vykdomi
neteisingu laiku.

Patikrinkite, ar tinkamai nustatytas laikrodis
ir savaitės diena. Jei reikia, pataisykite.

Grafikas
suprogramuotas, bet
neveikia.

Jei  nerodoma, paspauskite , kad
įjungtumėte grafiką.

Galios trūkumas. Kreipkitės į vietos įgaliotąjį atstovą.
Jei sistema neveikia
išvis.

▪ Patikrinkite, ar yra elektra. Palaukite, kol
atsinaujins elektros tiekimas. Jei elektros
tiekimas nutrūksta veikiant įrenginiui,
sistema automatiškai įsijungia vėliau, kai
elektros tiekimas vėl atkuriamas.

▪ Patikrinkite, ar neperdegė joks saugiklis
ir nesuveikė jungtuvas. Prireikus
pakeiskite saugiklį arba nustatykite iš
naujo jungtuvą.

Jei, patikrinę pirmiau nurodytus punktus, negalite išspręsti
problemos patys, susisiekite su savo montuotoju ir nurodykite
požymius, visą bloko modelio pavadinimą (su pagaminimo numeriu,
jei toks yra) ir įrengimo datą (pageidautina  – tą, kuri nurodyta
garantijos kortelėje).

18.1 Klaidų kodai. Apžvalga
Jei patalpos bloko naudotojo sąsajos ekrane pasirodo trikties kodas,
susisiekite su savo montuotoju ir praneškite trikties kodą, bloko tipą
ir serijos numerį (šią informaciją rasite bloko vardinėje plokštelėje).

Jūsų informacijai pateikiamas trikčių kodų sąrašas. Galite
(atsižvelgiant į trikties kodo lygį) nustatyti kodą iš naujo,
paspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką. Priešingu atveju
paprašykite montuotojo patarimo.
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Pagrindinis
kodas

Turinys

EEPROM gedimas (patalpos blokas)
Vandens kontūro sutrikimas (patalpos blokas)
Išsiplėtimo vožtuvo triktis (patalpos blokas)
Vandens sistemos įspėjimas (patalpos blokas)
Pajėgumo nuostatos sutrikimas (patalpos blokas)
ACS ryšio triktis (patalpos blokas)
Skystojo šaltnešio termistoriaus sutrikimas (patalpos
blokas)
Grąžinamo vandens termistoriaus sutrikimas
(patalpos blokas)
Šildymo ištekančio vandens termistoriaus sutrikimas
(patalpos blokas)
Naudotojo sąsajos termistoriaus sutrikimas (patalpos
blokas)
Aktyvintas aukštojo slėgio jungiklis (patalpos blokas)
Žemojo slėgio sutrikimas (patalpos blokas)
Šaltnešio siurbimo jutiklis (patalpos blokas)
Reversinės maitinimo fazės sutrikimas (patalpos
blokas)
Per žema įtampa (patalpos blokas)
Prijungtos dvi naudotojo sąsajos ir jos abi nustatytos
kaip pagrindinės (patalpos blokas)
Tipo ryšio problema (patalpos blokas)
Automatinio adreso sutrikimas (nenuoseklumas)
(patalpos blokas)

19 Perkėlimas
Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu, kuris nuims ir perkels visą
bloką. Blokams perkelti reikia techninių žinių.

20 Išmetimas
Šio įrenginio viduje yra hidrochlorfluormetano. Prieš utilizuodami šį
įrenginį, susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

PASTABA
NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: sistemos
išmontavimo, tvarkyti šaltnešio, alyvos ir kitų komponentų
tvarkymo darbai TURI būti vykdomi laikantis taikomų teisės
aktų. Įrenginius REIKIA pristatyti į specializuotą
pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo įstaigą.
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21 Žodynas
Pardavėjas

Gaminio platintojas.

Įgaliotasis gaminio montuotojas
Techninių įgūdžių turintis asmuo, kvalifikuotas montuoti
gaminį.

Naudotojas
Gaminio savininkas ir (arba) gaminį eksploatuojantis
asmuo.

Taikomi teisės aktai
Visos tarptautinės, Europos, nacionalinės ir vietinės
direktyvos, įstatymai, reglamentai ir (arba) kodeksai taikomi
tam tikram gaminiui arba sričiai.

Prižiūrinti įmonė
Kvalifikuota įmonė, galinti atlikti arba organizuoti būtiną
gaminio techninę priežiūrą.

Montavimo vadovas
Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų
vadovas, paaiškinantis, kaip jį montuoti, konfigūruoti ir
prižiūrėti.

Eksploatavimo vadovas
Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų
vadovas, paaiškinantis, kaip jį eksploatuoti.

Techninės priežiūros nurodymai
Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų
vadovas, paaiškinantis (jei tinkamas), kaip gaminį arba
įrangą montuoti, konfigūruoti, eksploatuoti ir (arba)
prižiūrėti.

Priedai
Su gaminiu pateikiamos etiketės, vadovai, informaciniai
lapai ir įranga, kurią reikia sumontuoti, vadovaujantis
pridėtoje dokumentacijoje aprašytomis instrukcijomis.

Pasirinktinė įranga
Daikin pagaminta arba patvirtinta įranga, kurią galima
derinti su gaminiu, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje
aprašytomis instrukcijomis.

Įsigyjama atskirai
NE Daikin pagaminta įranga, kurią galima derinti su
gaminiu, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje
aprašytomis instrukcijomis.
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