MANUAL DE INSTALARE

APARAT DE AER CONDIŢIONAT
• Citiţi în întregime acest manual de instalare înainte de a instala produsul.
• Lucrările de instalare trebuie efectuate în conformitate cu standardele
naţionale de cablare şi numai de către personal autorizat.
• După ce aţi citit cu atenţie acest manual de instalare, păstraţi-l pentru a-l
putea consulta ulterior.
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Unitate exterioară

Măsuri de siguranţă

Măsuri de siguranţă
Pentru a preveni rănirea utilizatorului sau a altor persoane şi daunele materiale, trebuie
respectate următoarele instrucţiuni.
n Utilizarea incorectă, datorată ignorării instrucţiunilor, va produce rănire sau daune. Gravitatea
este clasificată prin următoarele indicaţii.

AVERTISMENT Acest simbol indică posibilitatea de deces sau rănire gravă.
ATENŢIE

Acest simbol indică posibilitatea de rănire sau doar de daune materiale.

n Semnificaţiile simbolurilor utilizate în acest manual sunt prezentate mai jos.

Asiguraţi-vă că nu faceţi acest lucru.
Asiguraţi-vă că respectaţi instrucţiunea.

AVERTISMENT
n Instalarea
Toate circuitele electrice trebuie făcute de un
electrician autorizat conform „Standardului privind
instalaţiile electrice” şi „Reglementele de cablare
interne” şi conform instrucţiunilor din acest manual;
utilizaţi întotdeauna un circuit special.
• Dacă capacitatea sursei de alimentare nu este corectă sau
dacă lucrările electrice nu sunt conforme există pericolul
de şoc electric sau foc.
Împământaţi întotdeauna produsul.
• Există risc de incendiu sau electrocutare.

Pentru instalarea din nou a unui produs contactaţi
distribuitorul sau Centrul de Service Autorizat.
• Există risc de incendiu sau de defectare a produsului.
Nu depozitaţi şi nu utiliza produse inflamabile sau
combustibile lângă aparatul de aer condiţionat.
• Există risc de incendiu sau de defectare a produsului.

• Instalarea necorespunzătoare poate cauza căderea
unităţii şi rănirea persoanelor.

• Instalarea necorespunzătoare efectuată de către utilizator
poate duce la pierderi de apă, şoc electric sau incendiu.

Instalaţi întotdeauna pe un circuit şi întrerupător de circuit
dedicat.
• Cablarea sau instalarea necorespunzătoare poate
conduce la incendiu sau electrocutare
Nu instalaţi, demontaţi sau reinstalaţi dvs. (clientul)
unitatea.
• Există risc de incendiu, electrocutare, explozie sau rănire.
Utilizaţi întrerupătorul sau siguranţa nominală corectă.
• Există risc de incendiu sau electrocutare.
Nu instalaţi produsul pe un stativ de instalare defect.
• Poate provoca rănire, accidentare sau deteriorarea
produsului.
Mamial de Instalare 3

LIMBA ROMÂNĂ

Aveţi grijă la vântul puternic sau la cutremure şi
instalaţi unitatea în locul specificat.

Apelaţi la distribuitor sau la un tehnician autorizat
pentru a instala aparatul.

Măsuri de siguranţă
La instalarea şi mutarea aparatului la altă locaţie, nu îl
încărcaţi cu agent de răcire diferit faţă de cel
specificat pe unitate.
• Dacă un alt lichid de răcire sau aer este amestecat cu cel
original, ciclul de răcire poate funcţiona incorect şi unitatea
se poate avaria.

Ventilaţi înainte de utiliza aparatul, atunci când
prezintă scurgeri.

Nu modificaţi setările dispozitivelor de protecţie.

• Dacă comutatorul de presiune, comutatorul termic sau alt
dispozitiv de protecţie este scurtcircuitat sau utilizat greşit
sau sunt utilizate alte piese decât cele specificate de LGE,
se pot produce incendii sau explozii.
Instalaţi sigur capacul cutii de control şi panoul.

• Poate duce la explozie, incendiu şi arsuri.

• Dacă capacul panoului nu este instalat corespunzător,
praful sau apa pot intra in unitatea exterioară şi se
produce şoc electric sau incendiu.

Dacă aparatul este instalat într-o încăpere mică, trebuie luate măsuri pentru a preveni depăşirea limitelor de
siguranţă a concentraţiilor de agent de răcire în cazul scurgerilor de agent de răcire.
• Consultaţi distribuitorul cu privire la măsurile corespunzătoare pentru a preveni depăşirea limitei de siguranţă. Dacă
agentul de răcire prezintă scurgeri şi depăşeşte limita de siguranţa, pot apărea pericole din cauza lipsei de oxigen din
cameră.
Utilizaţi o pompă de vacuum sau un gaz inert (azot) când efectuaţi testul de scurgere sau purjarea aerului.
Nu utilizaţi aer comprimat sau oxigen şi nici gaze inflamabile. În caz contrar, există risc de incendiu sau
explozie.
• Există riscul de deces, rănire, incendiu sau explozie.
n Utilizarea
Nu deterioraţi şi nu utiliza un cablu de alimentare
necorespunzător.

Utilizaţi o priză doar pentru acest aparat.

• Există risc de incendiu, electrocutare, explozie sau rănire.
Aveţi grijă ca apa să nu pătrundă în produs.

Nu atingeţi comutatoarele cu mâinile ude.

• Există risc de incendiu, electrocutare sau defectare a produsului.
Dacă produsul este cufundat în apă, contactaţi centrul
de service.
• În caz contrar, apare riscul de incendiu sau electrocutare.
Aveţi grijă să vă asiguraţi că nicio persoană nu poate
călca sau cădea pe unitatea externă.
• Acest lucru poate provoca vătămare corporală şi
deteriorarea produsului.

• Există risc de incendiu sau electrocutare.

• There is risk of fire, electric shock, explosion, or injury.
Nu atingeţi marginile ascuţite atunci când instalaţi
aparatul.
• Poate duce la rănire.
Nu deschideţi grilajul de admisie al produsului în
cursul funcţionării. (Nu atingeţi filtrul electrostatic,
dacă unitatea este echipată astfel.)
• Există risc de vătămare corporală, electrocutare sau
defectare a produsului.

ATENŢIE
n Instalarea
Verificaţi întotdeauna scurgerile de gaz (agent
frigorific) după instalarea sau repararea
produsului.
• Nivelurile reduse de agent frigorific pot produce
defectarea produsului.
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Nu instalaţi produsul dacă aerul zgomotos sau
fierbinte de la unitatea externă poate deteriora
obiectele învecinate.
• Poate provoca probleme vecinilor.

Măsuri de siguranţă
Menţineţi nivelul chiar şi când instalaţi produsul.
• Pentru a evita vibraţiile sau scurgerile de apă.

Utilizaţi cabluri de alimentare de capacitatea şi
tensiunea corespunzătoare.

• Cablurile care sunt pentru mici pot prezenta scurgeri,
pot genera căldură şi pot cauza incendii.
Menţineţi unitatea departe de copii. Schimbătorul
de căldură este foarte ascuţit.
• Poate cauza rănirea, cum ar fi tăierea degetelor.
Deteriorarea poate cauza degradarea capacităţii
unităţii.

Nu instalaţi unitatea în locurile unde se pot
produce scurgeri de gaz.
• În cazul în care există scurgeri şi acumulări de gaz în
jurul unităţii, poate rezulta o explozie.
Nu utilizaţi produsul în scopuri speciale, precum
pentru conservarea alimentarelor, lucrărilor
artistice etc. Este un aparat de aer condiţionat de
consum, nu un sistem de refrigerare de precizie.
• Există risc de daune sau pierderi materiale.

Atunci când instalaţi unitatea în interiorul unui
spital, staţie de comunicare sau alt loc similar,
asiguraţi o protecţie suficientă la zgomot.
• Echipamentul inversorului, generatorul particular,
echipamentul medical de înaltă frecvenţă sau
echipamentul de comunicare radio pot determina
aparatul de aer condiţionat să funcţioneze greşit sau
deloc. Pe de altă parte, aparatul de aer condiţionat
poate afecta aceste echipamente prin zgomot care
poate deranja tratamentul medical sau transmiterea
imaginilor.

Nu instalaţi produsul în bătaia directă a brizei marine (pulverizare cu sare).
• Acest lucru poate provoca coroziunea produsului. Coroziunea, în special a condensatorului şi a muchiilor
evaporatorului, poate provoca funcţionarea defectuoasă sau ineficientă a produsului.
n Utilizarea
Nu utilizaţi aparatul de aer condiţionat în
medii speciale.

Nu blocaţi admisia sau evacuarea.

• Uleiul, aburul, fumul sulfuric, etc. pot reduce
substanţial performanţele aparatului de aer
condiţionat sau pot deteriora piesele acestuia.

• Poate cauza defectarea aparatului sau
accidente.

Fixaţi bine conexiunile astfel încât forţa
exterioară a cablului să nu fie aplicată asupra
bornelor.
• Conexiunile şi fixarea necorespunzătoare pot
duce la supraîncălzire şi incendii.

Asiguraţi-vă că zona de instalare nu se
deteriorează cu vechimea.
• Dacă baza cedează, aparatul de aer condiţionat
poate cădea împreună cu aceasta, provocând
daune materiale, defectarea produsului şi
rănirea persoanelor.

• O conexiune greşită poate cauza scurgeri de apă.
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Instalaţi şi izolaţi furtunul de scurgere pentru a vă asigura că apa este evacuată corespunzător
pe baza manualului de instalare.

Măsuri de siguranţă
Acordaţi foarte multă atenţie în timpul transportării produsului.
• Produsul nu trebuie transportat de o singură persoană dacă acesta cântăreşte mai mult de 20 kg.
• Unele produse folosesc pentru ambalare benzi PP. Nu utilizaţi benzile PP ca mijloc de transport. Este
periculos.
• Nu atingeţi nervurile schimbătorului de căldură. Vă puteţi tăia degetele.
• Atunci când transportaţi unitatea exterioară, suspendaţi-o în poziţiile specificate la baza unităţii. De
asemenea, sprijiniţi unitatea exterioară în patru puncte astfel încât să nu poată aluneca în lateral.
Aruncaţi cu atenţie materialul ambalajului.
• Materialele ambalajului, cum ar fi cuiele şi alte
metale sau părţi din lemn pot determina înţepături
sau alte răni.
• Rupeţi şi aruncaţi ambalajele din plastic, astfel
încât copiii să nu se poată juca cu acestea. În cazul
în care copiii se joacă cu o pungă de plastic care
nu a fost ruptă, se expun riscului de a se sufoca.
Nu atingeţi conductele de răcire în timpul
funcţionării sau după.
• Acest lucru poate determina arsuri sau
degerături.
Nu opriţi direct alimentarea după încetarea
funcţionării.
• Aşteptaţi cel puţin 5 minute înainte de a opri
alimentarea. În caz contrar, aceasta poate duce
la scurgeri de apă sau alte probleme.
Utilizaţi un suport stabil sau o scară atunci
când curăţaţi sau întreţineţi aparatul de aer
condiţionat.
• Fiţi atenţi şi evitaţi vătămarea corporală.
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Porniţi alimentarea cu cel puţin 6 ore înainte
de a pune aparatul în funcţiune.
• Punerea aparatului în funcţiune imediat după
pornirea alimentării poate deteriora sever părţile
interne. Lăsaţi alimentarea pornită în timpul
perioadei de funcţionare.

Nu operaţi aparatul de aer condiţionat cu
panourile sau protecţiile îndepărtate.
• Părţile rotative, fierbinţi sau sub tensiune pot
cauza leziuni.
Auto-adresarea trebuie efectuată în cazul conectării la
sursa de curent a tuturor unităţilor de interior şi de
exterior. Auto-adresarea trebuie, de asemenea,
efectuată în cazul schimbării PCB unităţii interioare.

Nu introduceţi mâinile sau alte obiecte prin
admisia de aer sau prin evacuare în timpul
funcţionării aparatului de aer condiţionat.
• Există piese ascuţite şi mobile, care pot provoca
vătămare corporală.

Procesul de instalare

Procesul de instalare
Stabilirea lucrării diviziei

Pregătirea desenelor din contract

Indicaţi clar persoana responsabilă pentru setările comutatorului
Faceţi clar legăturile între unitatea exterioară, unitatea interioară, controlerul la distanţă şi conexiunile opţionale.
(pregătiţi diagrama circuitului de control)

Lucrări la manşon şi inserţie

Luaţi în considerare înclinarea
conductei de scurgere

Montarea unităţii de interior

Verificaţi numele modelului pentru a
vă asigura că montarea este făcută
corect

Lucrări la conductele de răcire

Acordaţi atenţie specială ca acestea
să fie uscate, curate şi strânse

Lucrări la conducta de scurgere

Ajustaţi înclinarea descendentă

Lucrări la conducte

Lucrări la izolaţie termică

Lucrări electrice
(circuite de legătură şi circuite de acţionare)

Test de etanşeitate

Uscarea prin vacuum

Suplimentarea lichidului de răcire

Panouri de protecţie

Lucrări de fundaţie pentru
unitatea exterioară

Instalarea unităţii exterioare

Fundaţi trebuie să fie uniformă

Evitaţi scurt-circuitele şi asiguraţi
un spaţiu suficient pentru lucrările
de întreţinere

Asiguraţi-vă că fluxul de aer este suficient
Asiguraţi-vă că nu există spaţii libere în locurile
în care materialele de izolaţie sunt îmbinate
Nu se vor utiliza cabluri multi-filare.
(se va alege tipul potrivit de cablu)

Ultimul test timp de 24 ore la 3.8 MPa (38.7 kgf/cm2 ) nu va prezenta o scădere de presiune.

Pompa de vacuum utilizată trebuie să poată atinge ce; puţin 5 torr, pentru mai mult de 1 oră
Adăugaţi cantitatea corectă după cum este calculat în acest manual şi notaţi cantitatea de lichid
de răcire adăugată
Asiguraţi-vă că nu există spaţii libere între materialele de protecţie utilizate pe tavan

Adresarea automată a unităţii interioare

Consultaţi diagrama de adresare automată
Încălziţi în prealabil carcasa arborelui cu ajutorul radiatorului electric timp de cel puţin 6 ore.

Ajustarea cursei de încercare

Rulaţi fiecare unitate interioară în parte pentru a vă asigura că ţevile au fost montate corect

Transfer către client cu explicaţii

Explicaţi utilizarea sistemului cât mai clar posibil clientului şi asiguraţi-vă că documentaţia
relevantă este în regulă

ATENŢIE
• Lista de mai sus indică ordinea în care operaţiunile individuale sunt executate în mod normal, dar această ordine poate
varia în funcţie de condiţiile locale.
• Grosimea pereţilor conductelor trebuie să respecte regulamentele locale şi naţionale relevante cu privire la presiunea
proiectată de 3.8MPa.
• Având în vedere că R410A este un lichid de răcire mixt, lichidul de răcire adiţional trebuie încărcat în stare lichidă.
(În cazul în care lichidul de răcire este încărcat în stare gazoasă, compoziţia acestuia se modifică, iar sistemul nu va
funcţiona corespunzător.)

LIMBA ROMÂNĂ
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Informaţii despre unităţile exterioare

Informaţii despre unităţile exterioare
ATENŢIE: Raportul de transmisie al Unităţilor de interior conectabile la Exterior: Între 50 ~
130% Raportul dintre Unităţile de interior în funcţiune către Exterior: între 10 ~ 100%
O operare combinată care depăşeşte 100% ar reduce capacitatea totală a fiecăreia.

Alimentare: Unitate de exterior (3Ø, 380~415V, 50Hz / 3Ø, 380V, 60Hz)
n Pompa de încălzire
ARUN50LR2
ARUN50LL2

Model

ARUN60LR2
ARUN60LL2

ARUN80LR2
ARUN80LL2

CP(Echivalentul în cai putere)

5

6

8

Şasiu

UV

UV

UV
6.4

Agent frigorific

Încărcare produs

kg

5.2

5.2

CF(factor de corecţie)

kg

0

0

0

8

9

13

Nr. maxim de unităţi interioare care pot fi conectate
Masă netă
Dimensiuni (WxHxD)
Conducte de legătură

kg

200

200

200

mm

750x1,790x650

750x1,790x650

750x1,790x650

Ţoli

29.5x70.5x25.6

29.5x70.5x25.6

29.5x70.5x25.6

Conducte de lichid [mm(inch)]

9.52(3/8)

9.52(3/8)

9.52(3/8)

Conducte de gaz

15.88(5/8)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

[mm(inch)]

n Cooling Only
ARUV80LR2
ARUV80LL2

Model
CP(Echivalentul în cai putere)

8

10

Şasiu

UV1

UV
5.1

Agent frigorific

Încărcare produs

kg

4.5

CF(factor de corecţie)

kg

0

0

13

16

Nr. maxim de unităţi interioare care pot fi conectate
Masă netă
Dimensiuni (WxHxD)
Conducte de legătură

kg

175

190

mm

750 x 1,790 x 495

750x1,790x650

Ţoli

29.5 x 70.5 x 19.5

29.5x70.5x25.6

Conducte de lichid [mm(inch)]

9.52(3/8)

9.52(3/8)

Conducte de gaz

19.05(3/4)

22.2(7/8)

[mm(inch)]

Unitate de interior conectabilă
trebuie conectată doar la unitatea de interior în 2 serii
Ex) ARNU07GSEA2
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ARUV100LR2
ARUV100LL2

Unitate exterioară

Environment-friendly Alternative Refrigerant R410A

Agent de răcire alternativ ecologic R410A
• Lichidul de răcire R410A are proprietatea de operare la o presiune mai mare în comparaţie cu R22.
De aceea, toate materialele au caracteristici de rezistenţă mai mare la presiune în comparaţie cu cele pentru
R22, iar această caracteristică ar trebui de asemenea luată în considerare în timpul instalării.
R410A este un azeotrop al R32 şi R125 amestecat în proporţie de 50:50, astfel încât potenţialul de afectare
a ozonului (ODP) al R410A este 0. Astăzi, ţările dezvoltate sunt de acord că este un lichid de răcire ecologic
şi încurajează utilizarea acestuia la scară largă pentru a preveni poluarea mediului.

ATENŢIE:
• Grosimea pereţilor conductelor trebuie să respecte regulamentele locale şi naţionale relevante cu privire la presiunea proiectată de 3.8MPa
• Având în vedere că R410A este un lichid de răcire mixt, lichidul de răcire adiţional trebuie încărcat în stare lichidă.
• În cazul în care lichidul de răcire este încărcat în stare gazoasă, compoziţia acestuia se poate modifica, iar sistemul nu va funcţiona corespunzător.
• Nu amplasaţi recipientul cu lichidul de răcire la lumina soarelui pentru a preveni explodarea acestuia.
• Pentru lichidul de răcire sub presiune, nu trebuie utilizate conducte neautorizate.
• Nu încălziţi conductele mai mult decât este necesar pentru a nu le înmuia.
• Acordaţi atenţie pentru a nu instala conductele greşit astfel încât să minimizaţi pierderile, deoarece lichidul de răcire este scump în comparaţie cu R22.

Alegerea celui mai bun spaţiu
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Alegeţi un spaţiu pentru instalarea unităţii exterioare care să îndeplinească următoarele condiţii:
• Nu vor exista radiaţii termice directe din alte surse de căldură
• Unitatea nu deranjează vecinii prin zgomotul produs
• Unitatea nu este expusă vânturilor puternice
• Unitatea este sprijinită de dispozitive care îi suportă greutatea
• Ţineţi cont ca scurgerea să iasă din unitate la încălzire
• Trebuie să existe un spaţiu suficient pentru trecerea aerului şi lucrări de întreţinere
• Datorită posibilităţii de incendiu, nu instalaţi unitatea în zone cu potenţial de generare, aflux, stagnare şi scurgeri de gaze inflamabile.
• Evitaţi instalarea unităţii în locuri în care sunt utilizate deseori soluţii acide şi spray-uri (sulf).
• Nu utilizaţi unitatea în medii speciale în care există ulei, aburi şi gaz sulfuric.
• Se recomandă împrejmuirea unităţii exterioare pentru a preveni accesul oamenilor sau al animalelor în unitatea exterioară.
• Dacă instalarea este făcută într-o zonă cu ninsori abundente, trebuie respectate următoarele indicaţii.
- Fundaţia trebuie să fie cât mai înaltă.
- Montaţi o protecţie la zăpadă.
• Selectaţi localul instalării luând în considerare următoarele condiţii pentru a evita starea proastă atunci când
efectuaţi operaţia suplimentară de dezgheţ.
1. Instalaţi unitatea exterioară într-o zonă bine ventilată şi luminată în cazul instalării produsului în locuri cu
umiditate ridicată în timpul iernii (în apropierea plajelor, coastelor, lacurilor, etc).
(Ex) Pe acoperiş, unde soarele bate întotdeauna.
2. Încălzirea se reduce, iar timpul de încălzire prealabilă a unităţii interioare poate fi extins în cazul instalării
unităţii exterioare pe timpul iernii în următoarele locaţii:
(1) Poziţie umbrită cu spaţiu îngust
(2) Locuri cu umiditate crescută în podeaua învecinată.
(3) Locuri cu multă umiditate în jur.
(4) Locuri în care apa se acumulează datorită faptului că podeaua nu este nivelată.

Spaţiu de instalare

660

UV : 1150
UV1 : 995

40

Spaţiu de instalare
(Unitate : mm)

596
954

100 (Min) *

(Min) 1605 (+5)

1024

676

65

100 (Min)
650

(Min) 884 (+5)

(600)

500

137

90

Lăţimea uşii
UV : 900
UV1 : 745

723 (şurub de prindere)
750

• Spaţiu pentru elementul de afişare "*" în funcţie de tipul de sistem de fante de ventilaţie.
La instalarea fantei automate: 150
La instalarea fantei manuale: 150
La instalarea fantei fixate: 100 (Spaţiu de bază)
• Vă rugăm să instalaţi produsul astfel încât uşa camerei în care se află unitatea de exterior să fie complet
deschisă, pentru o instalare şi mentenanţă fără probleme.
Gura de scurgere

Ţeava de scurgere

• Este necesar un orificiu de evacuare a apei pentru scurgerea apei de ploaie pe fundul carcasei unităţii de
exterior cât şi a apei care se poate forma prin condensare atunci când aparatul este în funcţiune.
• Specificaţia recomandată a fantei

970mm

85mm

550mm

660mm

ATENŢIE:
Nu folosiţi fante îndoite ca în figura de mai sus.
Acestea pot deranja circulaţia aerului.

• Nu folosiţi fante îndoite ca în figura de mai sus. Acestea pot deranja circulaţia aerului.
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Unitate exterioară

Spaţiu de instalare
Rata de deschidere eficientă recomandată (R.D.E) a fantei

W

θ

h
θ

ho
H

• ho = h * COSθ
• Suprafaţă totală(S)
=H*W
• Suprafaţă efectivă(Sf) = ho * W * N
• Rată de deschidere(n) = Sf/S
’ Sf = A * n

N

R.D.E(%) =

Sff
Af
Ad
Sd ++ As
Ss

X 100

Debit de aer Q = Suprafaţă de descărcare(Sd) * Viteza debitului de aer
Debit de aer Q = Suprafaţa de aspirare(As) * Viteza de aspirare a aerului

R.D.E > 120%

Precauţii pe timp de iarnă în special pentru vântul de sezon
• Într-o zonă cu multă zăpadă sau cu temperaturi foarte scăzute pe timp de iarnă, sunt necesare suficiente măsuri
încât produsul să poată fi utilizat corect.
• Pregătiţi-vă pentru vânt sau zăpadă sezonieră iarna, chiar şi în alte zone.
• Montaţi o conductă de aspiraţie şi de scurgere pentru a nu permite accesul zăpezii sau al ploii.
• Nu montaţi orificiile de aspiraţie şi scurgere ale unităţii exterioare în bătaia vântului de sezon.

LIMBA ROMÂNĂ
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Metodă de ridicare

Metodă de ridicare
• Atunci când transportaţi unitatea suspendată, treceţi sforile pe sub unitate şi utilizaţi cele două puncte de suspendare din faţă şi din spate.
• Ridicaţi întotdeauna unitatea având funiile ataşate în patru puncte, astfel încât unitatea să nu fie afectată de
impact.
• Ataşaţi funiile de unitate la un unghi de 40° sau mai mic.

A 40° sau mai puţin
B Punct de suspensie a cablului

AVERTIZARE

ATENŢIE
Acordaţi atenţie atunci când transportaţi produsul.
• Nu transportaţi produsul de unul singur, dacă acesta depăşeşte 20 kg.
• Benzile PP sunt utilizate pentru ambalarea unor produse. Nu le utilizaţi ca mijloc de transport deoarece
sunt periculoase.
• Nu atingeţi nervurile schimbătorului de căldură cu mâinile goale. În caz contrar vă puteţi tăia la mâini.
• Rupeţi ambalajele din plastic şi aruncaţi-le, astfel încât copiii să nu se poată juca cu acestea. În caz contrar, ambalajele din plastic pot sufoca până la moarte.
• Atunci când transportaţi unitatea exterioară, asiguraţi-vă că o sprijiniţi în toate cele patru puncte. Transportul şi ridicarea unităţii sprijinite în trei puncte poate face ca aceasta să fie instabilă şi să cadă.
• Utilizaţi 2 curele cu o lungime de cel puţin 8 m.
• Puneţi mai multe cârpe sau plăci în locurile în care carcasa intră în contact cu dispozitivele de prindere,
pentru a preveni deteriorarea.
• Agăţaţi unitatea, asigurându-vă că este ridicată în centrul de greutate.
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Unitate exterioară

Montajul

Montajul
Localizarea şurubului de prindere
n Bază de instalare (localizare şurub de prindere)
(Unitate : mm)

72

3
16
: 5 362
UV V1 :
U

Fundaţie pentru instalare
• Fixaţi bine unitatea cu ajutorul şuruburilor după cum este indicat mai jos, astfel încât unitatea să nu cadă în cazul unui cutremur sau al
unei rafale de vânt.
• Utilizaţi suportul în H ca bază de sprijin
• Zgomotul şi vibraţiile pot să apară de la podea sau perete deoarece vibraţia este transmisă prin elementul de instalare în funcţie de starea de instalare.De aceea, utilizaţi materiale anti-vibraţii (o pernă) (baza trebuie să aibă cel puţin 200mm).
Şaibă cu resort
Cadru
Piuliţă

Sunt necesare
patru şuruburi
cu margini filetate

200

100

200

75

75

Grindă cu
tălpi late

Materiale
anti-vibraţii
Bază din
beton

Metodă de execuţie şurub de fundaţie
A Asiguraţi-vă că suportul colţar de prindere poate fi montat în siguranţă. În caz contrar, suportul pentru

instalaţie se poate înclina.
B Obţineţi şi folosiţi şurub de prindere M10.
C Suportul extern de prindere nu a fost montat adecvat.
D Unitatea de exterior (Introduceţi tamponul de amortizare între unitatea de exterior şi suportul de bază

pentru a vă asigura că este protejată de vibraţii o suprafaţă extinsă)
G

E Spaţiul pentru ţevi şi cabluri (în cazul în care conductele şi cablurile sunt pe suprafaţa pardoselii)
F Arbore de sprijin în H
G Sprijin al bazei pe beton

AVERTISMENT
• Asiguraţi-vă că instalaţi unitatea într-un loc suficient de rezistent pentru a-i susţine greutatea.
Lipsa rezistenţei poate duce la căderea unităţii, ceea ce poate determina leziuni.
• Lucrările de instalaţie trebuie efectuate astfel încât să asigure protecţie la vânturi puternice şi
cutremur. Deficienţele la instalare pot duce la căderea unităţii, ceea ce poate determina leziuni.

• Nu utilizaţi o ţeavă sau o conductă pentru scurgerea apei în tava inferioară şi scurgeţi apa prin
intermediul conductei de scurgere. Scurgerea apei poate să nu fie efectuată datorită îngheţării unei
conducte sau a unei ţevi.
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• Acordaţi atenţie în special rezistenţei suprafeţei de sprijin de pe podea, scurgerii apei (procesarea
fluxului de apă evacuat de unitatea exterioară în timpul funcţionării) şi orientării conductelor şi a
firelor electrice atunci când efectuaţi un suport la bază.

Montajul

Pregătirea traseului
Principala cauză a scurgerilor de gaz îl reprezintă defectele din lucrările de bercuit. Efectuaţi lucrările de bercuit
corecte din următoarea procedură.

1) Tăiaţi conductele şi cablul.
n Utilizaţi trusa accesoriu pentru traseu sau conducte
achiziţionate local.
n Măsuraţi distanţa dintre unitatea internă şi unitatea
externă.
n Tăiaţi ţevile un pic mai lungi decât distanţa măsurată.
n Tăiaţi cablul cu 1,5m mai lung decât lungimea ţevii.

Tub de
cupru

Înclinat Neuniform Brut

90°

Conductă
Alezor

2) Îndepărtarea bavurii
n Eliminaţi complet toată bavura rezultată în urma secţionării conductei/tubului.
n Aşezaţi capătul tubului/ţevii de cupru în jos în timp ce
îndepărtaţi bavura, pentru a evita ca bavura să rămână
în tubulatură.

Punct de jos

3) Lucrare de lărgire a ţevilor
n Realizaţi lucrarea de lărgire a ţevilor utilizând o unealtă
de lărgire conform instrucţiunilor de mai jos.
Conductă
"A"
Unitate interioară
[kW(Btu/h]
Gas
Lichid
Gas
Lichid
<5.6(19,100)
1/2"
1/4"
0.5~0.8 0~0.5
<16.0(54,600) 5/8"
3/8"
0.8~1.0 0.5~0.8
<22.4(76,400) 3/4"
3/8"
1.0~1.3 0.5~0.8

Mâner
Butuc

"A"

n Comparaţi lucrarea de bercuit efectuată cu figura de
mai jos.
n Dacă se observă că bercuitul este defect, îndepărtaţi
secţiunea bercuită şi efectuaţi din nou lucrarea de bercuit.

Ţeavă de cupru
Mâner de strângere

Unitate exterioară

Marcaj cu
săgeată roşie

Lin peste tot
Interiorul este strălucitor şi nu
prezintă zgârieturi.
= Bercuit incorect =

Lungime uniformă
peste tot
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Clemă
Con

Ţineţi bine tubul de cupru într-o menghină (sau cuplă),
conform dimensiunii indicate în tabelul de mai sus.

4) Verificarea

Butuc

Înclinat Suprafaţa Spart Grosime
deteriorată
neuniformă

Montajul
FORMĂ BERCUIT ŞI CUPLU DE STRÂNGERE PIULIŢĂ BERCUIT
Atenţionări la conectarea conductelor
• Consultaţi următorul tabel pentru dimensiunile de procesare a părţilor bercuitului.
• Atunci când conectaţi piuliţele bercuitului, aplicaţi ulei de răcire pe interiorul şi exteriorul bercuitului şi rotiţi iniţial
de trei sau de patru ori. (utilizaţi ulei ester sau ulei eteric.)
• Consultaţi tabelul următor pentru cuplul de strângere. (un cuplu prea mare poate crăpa bercuitul)
• După conectarea tuturor conductelor, utilizaţi azot pentru a verifica dacă există scurgeri de gaze.
Dimensiune conductă

Cuplu de strângere (Ncm)

A(mm)

Ø9.5

3270-3990

12.8-13.2

Ø12.7

4950-6030

16.2-16.6

Ø15.9

6180-7540

19.3-19.7

Formă bercuit
90

2

45

2

A

R=0.4~0.8

ATENŢIE
• Utilizaţi întotdeauna un furtun de încărcare pentru conectarea portului de
întreţinere.
• După strângerea capacului, verificaţi dacă există scurgeri de lichid de răcire.
• Atunci când slăbiţi o piuliţă, utilizaţi întotdeauna o combinaţie de două cheie.
Atunci când conectaţi conductele, utilizaţi întotdeauna un cleşte şi o cheie
dinamometrică în combinaţie pentru a strânge piuliţele.
• Atunci când conectaţi o piuliţă, acoperiţi bercuitul (suprafeţele interioare şi
cele exterioare) cu ulei pentru R410A (PVE) şi rotiţi manual piuliţa de 3 sau 4
ori la cuplul iniţial.

Îmbinare

Deschiderea supapei de Închidere
1. Îndepărtaţi capacul şi rotiţi supapa în sens invers acelor de ceasornic cu ajutorul cheii hexagonale.
2. Rotiţi până când arborele se opreşte.
Nu aplicaţi forţă excesivă pe supapa de închidere. Acest lucru poate duce la deteriorarea corpului supapei,
deoarece aceasta nu este sprijinită în spate. Utilizaţi întotdeauna un instrument special.
3. Asiguraţi-vă că aţi strâns bine capacul.

Închiderea supapei de închidere
1. Îndepărtaţi capacul şi rotiţi supapa în sensul acelor de ceasornic cu ajutorul cheii hexagonale.
2. Strângeţi bine supapa până când arborele intră în contact cu sigiliul principal al corpului.
3. Asiguraţi-vă că aţi strâns bine capacul.
* Pentru cuplul de strângere, consultaţi tabelul de mai jos.

Cuplu de strângere
Dimensiune supapă
de închidere
Ø6.4
Ø9.5
Ø12.7
Ø15.9

27-33

Cheie hexagonală
10mm

36-44

-

22-28

LIMBA ROMÂNĂ

Ø22.2
Ø25.4

Cuplu de strângere N-m (pentru a închide, rotiţi în sensul acelor de ceasornic)
Arbore (corp supapă)
Capac (capac supapă) Port întreţinere
Piuliţă arzător
Conducte linie de gaz ataşate la unitate
14-17
5.4-6.6
13.5-16.5
Cheie hexago33-39
nală 4mm
8.1-9.9
50-60
18-22
11.5-13.9
Cheie hexagona13.5-16.5
23-27
62-75
lă 6mm
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Montajul
IZOLAŢIE TERMICĂ
1. Utilizaţi un material de izolaţie termică pentru conductele de răcire cu caracteristici excelente de rezistenţă
la căldură (peste 120°C).
2. Atenţionări în condiţii de umiditate ridicată:
Acest aparat de aer condiţionat a fost testat în conformitate cu "Condiţiile ISO pe timp de ceaţă" şi
s-a confirmat că nu există defecţiuni.
Totuşi, dacă aparatul este operat pentru o perioadă
Unitatea
lungă de timp în condiţii de atmosferă umedă (tempeinternă
ratură punct condens: peste 23°C), este posibil să
apară picăturile de apă.
În acest caz, adăugaţi un material de izolaţie termică,
în conformitate cu următoarea procedură:
• Se va pregăti un material termo-rezistent. EPDM
(etilen-propilenă dienmetilen)-peste 120°C temperatură de rezistenţă la căldură.
• Adăugaţi izolaţia cu o grosime de peste 10mm în mediul umed.
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Unitate exterioară

Bandă de prindere
(accesoriu)

Conducte de răcire

Izolator termic
(accesoriu)

Instalarea conductelor de răcire

Instalarea conductelor de răcire
AVERTISMENT
Acordaţi întotdeauna atenţie deosebită pentru a preveni scurgerile gazului de răcire (R410A) în timpul utilizării focului sau flăcărilor.
În cazul în care gazul de răcire intră în contact cu flăcări din orice sursă, cum ar fi un cuptor pe gaz,
acesta se aprinde şi generează un gaz otrăvitor care poate duce la intoxicare cu gaz.
Nu sudaţi niciodată într-o cameră neventilată. Verificaţi întotdeauna dacă există scurgeri de gaze
după instalarea conductelor de răcire.

Atenţionări la conectarea conductelor / funcţionarea supapelor
Tăiaţi supapa şi conducta la lungimea
potrivită ( nu tăiaţi la o lungime mai mică
de 70mm)

Deschideţi atunci când atât conducta
cât şi supapa sunt aliniate.
ÎNCHIDERE

DESCHIDERE

AVERTISMENT
După finalizarea lucrărilor, strângeţi bine porturile de întreţinere şi capacele astfel încât să nu existe
scurgeri de gaz.
① Îmbinări conducte (piese auxiliare): sudaţi cu atenţie cu
jet de azot portul de întreţinere al supapei.(presiune de
evacuare: 0.02 MPa sau mai puţin)
② Piuliţă bercuit: Piuliţele trebuie slăbite sau strânse folosind cheie cu ambele capete. Acoperiţi conexiunile bercuitului cu ulei de compresor.
③ Capac: îndepărtaţi capacele şi operaţi supapa. La
sfârşit, întotdeauna montaţi din nou capacele (cuplu de
strângere capac supapă: 25Nm (250kg-cm) sau mai
mult). (nu îndepărtaţi partea interioară a portului)
④ Port întreţinere: efectuaţi un vacuum pentru conducta de
răcire şi încărcaţi folosind portul de întreţinere. Montaţi
întotdeauna capacele la sfârşitul lucrării (cuplu de strângere capac port de întreţinere: 14Nm (140kg-cm) sau
mai mult).
⑤ Conductă de lichid

Ventil cu bilă
(conductă de lichid)

Ventil cu bilă (conductă de gaz)
≥ 22.2 : tip prin lipire
≤19.05 : tip prin manşon

⑥ Conductă de gaz

LIMBA ROMÂNĂ
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Instalarea conductelor de răcire

Atenţie
1. Utilizaţi următoarele materiale pentru conductele de răcire.
• Material: conductă trasă de cupru fără fosfor
• Grosime pereţi: respectaţi regulamentele locale şi naţionale relevante cu privire la presiunea proiectată
de 3.8MPa . pentru grosimea minimă a pereţilor, recomandăm ca referinţă tabelul următor.
Diametru exterior
[mm]

6.35

9.52

12.7

15.88

19.05

22.2

25.4

28.58

31.8

34.9

38.1

41.3

Grosime minimă
[mm]

0.8

0.8

0.8

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

1.1

1.21

1.35

1.43

2. Conductele disponibile pe piaţă conţin de multe ori praf şi alte materiale. Curăţaţi-le întotdeauna cu un jet
de gaz inert uscat.
3. Acordaţi atenţie în timpul instalării pentru a preveni intrarea apei, prafului sau a altor contaminanţi.
4. Reduceţi cât mai mult numărul secţiunilor îndoite şi faceţi raza de îndoire cât mai mare posibilă.
5. Utilizaţi întotdeauna conductele de derivaţie indicate mai jos, care se comercializează separat.
Piesă de capăt

Derivaţie Y
ARBLN01621

ARBLN03321

Derivaţie 4

Derivaţie 7

Derivaţie 10

ARBL054

ARBL057

ARBL1010

6. În cazul în care diametrele conductelor de derivaţie pentru conductele de răcire proiectate diferă, utilizaţi
un instrument de tăiat pentru a tăia secţiunea de legătură, apoi utilizaţi un adaptor pentru legarea diferitelor diametre pentru a conecta conductele.
7. Respectaţi întotdeauna restricţiile legate de conductele de răcire (cum ar fi lungimea nominală, diferenţele de înălţime sau diametrul conductelor). Nerespectarea acestui lucru poate duce la defectarea
echipamentului sau la reducerea performanţelor de încălzire / răcire.
8. După o piesă de capăt nu mai poate fi făcută nicio derivaţie. (acestea sunt indicate de (

A

).)

A
B

A Către unitatea exterioară
B Conducte etanşe

9. Piesa multiplă în V se va opri în urma situaţiilor anormale precum prea mult sau prea puţin lichid de răcire. În aceste cazuri, încărcaţi corespunzător unitatea.
Atunci când efectuaţi lucrări de întreţinere, verificaţi întotdeauna notele cu privire la lungimea conductei
şi cantitatea suplimentară de lichid de răcire.
10. Nu goliţi niciodată prin pompare. Acest lucru nu numai că va deteriora compresorul, dar va afecta şi performanţele.
11. Nu utilizaţi niciodată lichid de răcire pentru a aerisi instalaţia.
Evacuaţi întotdeauna folosind o pompă de vacuum.
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Unitate exterioară

Instalarea conductelor de răcire
12. Izolaţi întotdeauna conductele în mod corespunzător. Izolarea insuficientă poate duce la reducerea performanţelor de încălzire / răcire, scurgerea condensului şi alte probleme similare.
13. Atunci când conectaţi conductele de răcire, asiguraţi-vă că supapele de serviciu ale unităţii exterioare
sunt complet închise (setări din fabrică) ăi nu operaţi unitatea până când conductele de răcire ale unităţii exterioare şi cele ale unităţii interioare sunt conectate, un test de scurgere a lichidului de răcire a
fost efectuat şi procesul de evacuare finalizat.
14. Utilizaţi întotdeauna un material de sudură neoxidant pentru a suda piesele şi nu utilizaţi un flux.
În caz contrar, pelicula oxidată pate duce la colmatarea sau deteriorarea compresorului, iar fluxul poate
afecta conductele de cupru sau uleiul de răcire.

6
1

4

2

5

3
1
2
3

Ţevărie de răcire
Ţeavă ce urmează a fi lipită
Nitrogen

4
5
6

Izolare
Supapă
Supapă de reducere a presiunii

AVERTISMENT
Atunci când instalaţi şi mutaţi aparatul de aer condiţionat în alt loc, asiguraţi-vă că încărcaţi lichidul
de răcire după o golire completă.
- În cazul în care lichidul de răcire original este amestecat cu un alt lichid de tip diferit sau cu aer, ciclul lichidului de răcire se poate defecta, iar unitatea poate fi deteriorată.
- După selectarea diametrului potrivit pentru conducta de răcire astfel încât aceasta să se potrivească pentru capacitatea totală a unităţii interioare conectate după derivaţie, utilizaţi un set de conducte de derivaţie
potrivite conform diametrului conductelor unităţii interioare şi conform desenului de instalare a conductelor.
Nu utilizaţi anti-oxidanţi atunci când lipiţi îmbinările ţevilor. Reziduurile pot bloca ţevile şi avaria
echipamentele.

LIMBA ROMÂNĂ
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Instalarea conductelor de răcire

Selectarea ţevăriei de răcire

Unitatea de exterior

ţeavă de gaz

ţeavă pentru lichid
ţeavă de
ramificaţie

ţeavă principală

ţeavă de
ramificaţie

Nr.

Elemente de tubulatură

Nume

Unitate de exterior
①

↓

ţeavă principală

Prima secţiune de ramificaţie

Unitatea de interior

Selectarea mărimii ţevii
Mărimea ţevii principale
Tipul de capacitate a unităţii
de exterior
5HP
6, 8HP
10HP

ţeavă pentru lichide ţeavă pentru gaze
[mm(inch)]
[mm(inch)]
Ø9.52(3/8)
Ø15.88(5/8)
Ø9.52(3/8)
Ø19.05(3/4)
Ø9.52(3/8)
Ø22.2(7/8)

Mărimea ţevilor între secţiunile de ramificaţie
Secţiune de ramificaţie
②

ţeavă de ramificaţie

↓
Secţiune de ramificaţie

Capacitatea unităţii de interior
[kW(Btu/h)]
≤ 5.6(19,100)
< 16.0(54,600)
< 22.4(76,400)

ţeavă pentru lichide ţeavă pentru gaze
[mm(inch)]
[mm(inch)]
Ø6.35(1/4)
Ø12.7(1/2)
Ø9.52(3/8)
Ø15.88(5/8)
Ø9.52(3/8)
Ø19.05(3/4)

Mărimea ţevii de conectare a unităţii de interior
③

20

Secţiune de ramificaţie ţeavă de conectare a unităţii de
↓
interior
Unitate de interior

Unitate exterioară

Capacitatea unităţii de interior
[kW(Btu/h)]
≤ 5.6(19,100)
< 16.0(54,000)

ţeavă pentru lichide ţeavă pentru gaze
[mm(inch)]
[mm(inch)]
Ø6.35(1/4)
Ø12.7(1/2)
Ø9.52(3/8)
Ø15.88(5/8)

Instalarea conductelor de răcire

Sistem conducte de răcire
u Metoda derivaţiei în Y
Exemplu : 5 unităţi interioare conectate
Ⓐ : Unitate exterioară
Ⓑ : Prima derivaţie (derivaţie în Y)
Ⓒ : Unităţi interne

H 50m

L150m
l 40m

h 15m

Ú Lungime totală conductă = A+ B+ C+ D+ a+ b+ c+ d+ e ≤ 300 m
L
l
H
h

Cea mai lungă conductă
* Lungime echivalentă conductă
A+B+C+D+e ≤ 150m
A+B+C+D+e ≤ 175m
Cea mai lungă conductă după prima derivaţie
B+C+D+e ≤ 40m
Diferenţă de înălţime (unitate exterioară ÷ unitate interioară)
H ≤ 50m(40m: Unitatea de exterior este poziţionată mai jos decât Unităţile de interior)**
Diferenţa în înălţime (Unitate de interior ÷ Unitate de interior)
h ≤ 15m

• * : Se presupune lungimea echivalentă a piesei ramificaţie de tip Y de 0.5m, cea a distribuitor-colectorului
de 1m, în scopul calculării.
• ** : Unitatea de interior trebuie instalată într-o poziţie mai joasă decât distribuitor - colectorul.
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Instalarea conductelor de răcire

u Metoda piesei de capăt
Exemplu : 6 unităţi interioare conectate
Ⓐ : Unitate exterioară
Ⓑ : Prima derivaţie
Ⓒ : Unităţi interne
Ⓓ : Conducte etanşe
H 50m

L 150m
40m

h 15m

Conducta de derivaţie nu poate fi utilizată după piesa de capăt
Ú Lungime totală conductă = A+ a+ b+ c+ d+ e ≤ 300 m
L
l
H
h

Cea mai lungă conductă
* Lungime echivalentă conductă
A+f ≤ 150m
A+f ≤ 175m
Cea mai lungă conductă după prima derivaţie
f ≤ 40m
Diferenţă de înălţime (unitate exterioară ÷ unitate interioară)
H ≤ 50m(40m: Unitatea de exterior este poziţionată mai jos decât Unităţile de interior)**
Diferenţa în înălţime (Unitate de interior ÷ Unitate de interior)
h ≤ 15m

AVERTIZARE
Lungime conductă după derivaţie piesei de capăt (a~ f)
Se recomandă ca diferenţa de lungime a conductelor conectate la unităţile interioare să fie minimizată. Pot apărea diferenţe de performanţe între unităţile interioare.

• * : Se presupune lungimea echivalentă a piesei ramificaţie de tip Y de 0.5m, cea a distribuitor-colectorului
de 1m, în scopul calculării.
• ** : Unitatea de interior trebuie instalată într-o poziţie mai joasă decât distribuitor - colectorul.
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u Combinarea metodelor derivaţiei în Y / piesă de capăt

L150m
40m

h 15m

Ⓐ : Unitate exterioară
Ⓑ : Prima derivaţie (derivaţie în Y)
Ⓒ : Derivaţie Y
Ⓓ : Unitate interioară
Ⓔ : Piesă de capăt
Ⓕ : Conducte etanşe

H 50m

Exemplu : 5 unităţi interioare conectate

Conducta de derivaţie nu poate fi utilizată după piesa de capăt
Ú Diametru conductă de răcire de la derivaţie la derivaţie (B,C,D)
Capacitate totală unitate interioară
orientată în jos [kW(Btu/h)]

Conductă de lichid
[mm(inch)]

Conducta de gaz
[mm(inch)]

≤5.6(19,100)
<16(54,600)
<22.4(76,400)
< 33(112,600)

Ø6.35(1/4)
Ø9.52(3/8)
Ø9.52(3/8)
Ø9.52(3/8)

Ø12.7(1/2)
Ø15.88(5/8)
Ø19.05(3/4)
Ø22.2(7/8)

Ú Lungime totală conductă = A+ B+ C+ a+ b+ c+ d+ e ≤ 300 m
L
l
H
h

Cea mai lungă conductă
* Lungime echivalentă conductă
A+B+b ≤ 150m
A+B+b ≤ 175m
Cea mai lungă conductă după prima derivaţie
B+b ≤ 40m
Diferenţă de înălţime (unitate exterioară ÷ unitate interioară)
H ≤ 50m(40m: Unitatea de exterior este poziţionată mai jos decât Unităţile de interior)**
Diferenţa în înălţime (Unitate de interior ÷ Unitate de interior)
h ≤ 15m

• * : Se presupune lungimea echivalentă a piesei ramificaţie de tip Y de 0.5m, cea a distribuitor-colectorului de 1m, în scopul calculării.
• ** : Unitatea de interior trebuie instalată într-o poziţie mai joasă decât distribuitor - colectorul.
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u Cantitatea de lichid de răcire
Calcularea cantităţii suplimentare trebuie să ia în considerare lungimea conductei.
A

B

=

Product Charge
ARUN50LL2(R2) = 5.2kg
ARUN60LL2(R2) = 5.2kg
ARUN80LL2(R2) = 6.4 kg
ARUV80LL2(R2) = 4.5kg
ARUV100LL2(R2) = 5.1kg

Ex

Încărcare suplimentară (kg)

A
C

Conductă totală de lichid (m): Ø22.2mm

X

x 0.354(kg/m)

+

Conductă totală de lichid (m): Ø19.05mm x 0.266(kg/m)

+

Conductă totală de lichid (m): Ø15.88mm x 0.173(kg/m)

+

Conductă totală de lichid (m): Ø12.7mm

x 0.118(kg/m)

+

Conductă totală de lichid (m): Ø9.52mm

x 0.061(kg/m)

+

Conductă totală de lichid (m): Ø6.35mm

x 0.022(kg/m)

c

B

3

B

d
4

e

B

5

B

2

B

b

CF(kg)
(factor de corecţie)

+

Cantitate totală (kg)

= A + B

a
1

B

Unitate exterioară
Unitate interioară
A : ø9.52, 40m
B : ø9.52, 20m
C : ø9.52, 20m

a
b
c
d
e

: ø6.35, 10m
: ø6.35, 10m
: ø6.35, 10m
: ø6.35, 10m
: ø6.35, 10m

Încărcare suplimentară = A x 0.061 + B x 0.061 + C x 0.061
+ (a+b+c+d+e) x 0.022 + CF
= 40 x 0.061 + 20 x 0.061 + 20 x 0.061
+ (10 x 5) x 0.022 + (0) (CF)
= 5.98(kg)

ATENŢIE În cazul în care calculul determină
un rezultat negativ, nu este necesară
adăugarea lichidului de răcire.

u Condiţie specială
În cazul în care nr. modelelor CST TQ/RAC SE/ARTCOOL SF depăşeşte 50% din numărul unităţilor
interioare conectate atunci când nr. total al unităţilor interioare conectate este de peste 50% din nr.
maxim de unităţi interioare care pot fi conectate.
Cantitate totală (kg)

= A + B + C

n Cantitate suplimentară de lichid de răcire (kg) : Ⓒ
= (A x α + B x ß) - (AVG x ß)

• A = Total nr. de unităţi interioare TQ,SE şi SF,
α = 0.5
• B = Total nr. de unităţi interioare cu excepţia TQ,SE şi SF,
ß = 0.3
• AVG = 50% din nr. maxim de unităţi interioare care pot fi conectate.

Exemplu)
1) Informaţii legate de instalare
- Unitate exterioară : 6HP
- Total unităţi interioare : 6 unităţi (TQ 3 unităţi, SE 2 unităţi, BH 1 unitate)
2) Informaţii de la PDB
- Nr. maxim de unităţi interioare care pot fi conectate: 10 unităţi
- Cantitate suplimentară de lichid de răcire calculată = 2 kg : Ⓑ
3) Cantitate lichid de răcire unitate interioară
= (5 unităţi x 0.5+1 unitate x 0.3) - (5 unităţi x 0.3) = 1.3 kg : Ⓒ
▶ Cantitate suplimentară revizuită = Ⓑ + Ⓒ = 2 kg +1.3 kg
= 3.3 kg
24
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AVERTISMENT
▶ Reglarea scurgerilor de lichid de răcire
: cantitatea scurgerilor de lichid de răcire trebuie să respecte următoarea formulă în scopul siguranţei.
Cantitate totală de lichid de răcire în sistem
3
Capacitatea camerei în care este instalată unitatea interioară cu capacitatea cea mai mică ≤ 0.44 ( kg / m )
p Dacă formula de mai sus nu poate fi respectată, urmaţi paşii de mai jos.
- Alegerea sistemului de aer condiţionat: alegeţi unul din următoarele
1. Instalarea piesei de deschidere eficiente
2. Re-confirmarea capacităţii unităţii exterioare şi a lungimii conductelor
3. Reducerea cantităţii de lichid de răcire
4. Instalarea a două sau mai multe dispozitive de siguranţă (alarmă pentru scurgeri de gaz)
- Schimbaţi tipul unităţii interioare
: : poziţia de instalare trebuie să fie de peste 2m deasupra podelei (tip montat pe perete ’ de tip casetă)
- Adoptarea sistemului de ventilare
: alegeţi un sistem de ventilare normal sau un sistem de ventilare la nivelul clădirii
- Limitarea lucrărilor la conducte
: pregătiţi pentru cutremur şi situaţii de presiune termică

LIMBA ROMÂNĂ
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Metodă de distribuţie
1. Distribuţie pe linie

Prima

A doua

Distribuţie a treia conducta principală

Prima

A doua A treia

Prima A doua A treia
Distribuţie prima
conducta principală
Distribuţie a doua
conducta principală

2. Distribuţie Verticală
Asiguraţi-vă că conductele de derivaţie sunt ataşate vertical.

3. Altele

Piesă de capăt

26
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Fixarea Conductei de Derivaţie
Derivaţie Y
A Către unitatea exterioară

B

B To Branch Piping or Indoor Unit

A

• Asiguraţi-vă că ţevile de derivaţie sunt ataşate orizontal sau vertical (consultaţi diagrama de mai jos).

Orientat în jos

Plan orizontal

Orientat în sus

Între +/- 10°

A
Vizualizat din punctul A în direcţia săgeţii

A
A La unitatea externă

Colector

B La unitatea interioară

• Unitatea interioară având o capacitate mai
mare trebuie să fie instalată mai aproape de Ⓐ
decât una mai mică.
B

C

• în cazul în care diametrul conductei răcitorului
selectat de către procedurile descrise este
diferit de mărimea racordului, secţiunea de
legătură ar trebui să fie tăiată cu un dispozitiv
de tăiat ţevi.
ⓒ Dispozitiv de tăiat ţevi
• În cazul în care numărul de ţevi care urmează
să fie conectate este mai mic decât numărul de
branşamente a colectorului, instalaţi un capac
la branşamentele neconectate.
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• În cazul în care numărul unităţilor interioare care urmează să fie conectate la ţevile branşamentului este mai
mic decât numărul ţevilor branşamentului disponibile pentru conectare atunci ţevile capac, ar trebui să fie
montate pe branşamentele excedentare.

B
Conductă îngustată

• Aşezaţi conducta de racord într-un plan orizontal.
Plan orizontal

Priviţi din punctul B în direcţia indicată de săgeată
• Colectorul trebuie să fie izolat cu izolatorul din fiecare kit.

Izolaţi colectorul folosind
materialul de izolaţie ataşat
la kitul conductei de racord
aşa cum se arată în imagine.

• îmbinările dintre racord şi conductă trebuie să fie sigilate cu banda inclusă în fiecare kit.
Bandă

Izolator
Izolator de conductă teren

• Orice conductă capac ar trebui să fie izolată folosind izolatorul furnizat cu fiecare kit si apoi legat aşa cum
este descris mai sus.
Izolator pentru
conductă capac

Conductă
capac
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Selectarea piesei ramificaţie de tip Y şi a distribuitor-colectorului.
1. Derivaţie Y
[Unitate:mm]

Modele

Conductă de gaz
I.D12.7
I.D15.88

Conductă de lichid

I.D12.7

I.D15.88

I.D6.35

I.D.6.35 I.D9.52

I.D9.52

1
I.D15.88
I.D12.7

ARBLN01621

74

281
292
I.D19.05

281
292
1

O.D15.88

O.D9.52

I.D12.7

70

I.D22.2

I.D19.05

I.D15.88

I.D19.05

70

I.D12.7
I.D12.7

2

1

I.D9.52

I.D9.52
I.D19.05

I.D25.4

I.D15.88

ARBLN03321

I.D12.7

390
413
O.D19.05 I.D22.2

I.D28.58 O.D25.4

O.D19.05
1

I.D12.7
I.D6.35
I.D9.52

I.D12.7

I.D22.2

110

I.D19.05

I.D19.05
I.D28.58

I.D22.2

I.D31.8

I.D15.88

I.D19.05

I.D12.7

376
404
I.D28.58 I.D31.8

I.D34.9 O.D31.8

O.D19.05 I.D22.2
1

120

I.D15.88

I.D15.88

I.D28.58

O.D12.7

I.D9.52

O.D12.7

I.D38.1

110

70

I.D34.9
I.D28.58
I.D15.88

2

I.D34.9

I.D19.05

I.D22.2

1
I.D28.58
I.D34.9
I.D22.2

I.D38.1
471
517

ARBLN14521
3

2

3
O.D15.88

90
O.D28.58
2

96

3

416
444

I.D38.1
I.D41.3

3

O.D22.2
I.D12.7

O.D34.9

I.D19.05
I.D15.88
2

I.D15.88
I.D19.05
I.D12.7

I.D22.2

3

I.D19.05 I.D15.88 O.D38.1 I.D41.3

120

125

I.D9.52

2

120

I.D41.3

I.D6.35

3

83

3

371
394

3

90

I.D12.7
2

I.D12.7
I.D15.88 I.D19.05

I.D19.05

96

3

2
O.D22.2

I.D12.7

I.D15.88
2

1

ARBLN07121

74

321
332

I.D25.4

2

80

I.D6.35

83

3

3
70

74

I.D.6.35
I.D.9.52

O.D15.88

130
I.D22.2

I.D12.7
I.D9.52

2

I.D9.52
O.D12.7
I.D6.35

O.D19.05
I.D22.2
3

3

I.D19.05
110

80

110

De exemplu. Ø9.52 indicat este diametrul exterior (OD.) al conductelor îmbinate
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2. Colector
[Unitate:mm]

Modele

Conductă de gaz

Conductă de lichid

320

320

60*3=180

4
branşament
ARBL054

75

60*3=180

ID12.7

ID15.88

ID12.7

OD19.05
ID15.88

ID6.35

75

ID6.35

ID9.52
OD12.7
ID9.52

150

120

ID15.88

ID12.7

ID9.52
120

80

ID19.05

ID12.7

500

500

7
ID12.7
branşament
ID15.88
ARBL057

150

120

75

60*6=360

ID15.88

ID12.7
OD19.05

ID15.88

75

60*6=360

OD12.7

150

120

ID9.52

ID6.35

ID12.7
ID9.52

150
120
80

120
ID12.7

ID19.05
320

4
branşament
ARBL104

320
75

60*3=180
ID15.88

60*3=180

ID25.4
OD28.58

ID12.7
ID19.05
ID15.88

120

ID22.2

ID6.35

75

ID6.35
ID9.52 OD12.7
ID9.52

150

ID9.52

120

120

80

ID28.58

ID12.7

500

500
75

60*6=360

ID6.35

ID6.35
ID19.05

ID15.88

150

ID9.52

120

150

ID9.52

120

ID12.7

ID28.58
OD28.58

ID25.4

ID9.52

ID22.2

OD12.7

80

120

680

680
75

60*9=540

ID15.88

75

60*9=540

ID12.7

10
branşament
ARBL1010

75

60*6=360

ID15.88

ID12.7

7
branşament
ARBL107

150

ID6.35

ID6.35
120 150

ID19.05

ID15.88

150
120

ID9.52

OD28.58

ID25.4

ID28.58

ID22.2

ID12.7

ID9.52 OD12.7
ID9.52

120

80
700

700
127

60*9=540

10
branşament
ARBL2010

ID15.88

ID12.7

ID6.35

ID6.35
ID19.05

ID15.88

OD38.1

ID34.9
ID28.58

120

30

127

60*9=540
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ID3.18

150
120

ID38.1

150

ID9.52

120

ID15.88 OD19.05

80

ID9.52

ID15.88

ID19.05
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Test de scurgere şi uscare în vid
(1) Test de scurgere

Conductă de gaz

Cilindru azot gazos

Conductă de lichid

Testul de scurgere ar trebui să fie făcut prin presurizarea azotul până la 3,8 MPa (38.7kgf/cm2).
În cazul în care presiunea nu scade timp de 24 de ore, sistemul trece testul. În cazul în care presiunea
scade, verificaţi unde au loc scurgeri de azot.
Pentru metoda de testare, vedeţi figura de mai jos.
(Faceţi un test cu supapele închise. Asiguraţi-vă de asemenea că presurizaţi conducta de lichid, conducta
de gaz şi conducta comună de înaltă/joasă presiune )
Rezultatul testului poate fi interpretat ca fiind bun în cazul în care presiunea nu a fi redusă după aproximativ o zi după încheierea presurizării cu azot gazos .
În timpul acestei testări, setaţi butonul DIP pe Vacuum Mode (Mod de aspirare).

Notă:
În cazul în care temperatura ambientală diferă între momentul în care presiunea este aplicată şi momentul în
care căderea de presiune este verificată, se aplică următorul factor de corecţie
Există o schimbare de presiune de aproximativ 0,1 kg/cm2 (0,01 MPa), pentru fiecare 1°C al diferenţei de temperatură.
Corecţie = (temperatura la momentul presurizării -. Temperatura la momentul verificării) x 0,1
De exemplu: Temperatura la momentul presurizării (3,8 MPa) este de 27°C
24 ore mai târziu: 3.73 MPa, 20° C
În acest caz, căderea de presiune de 0,07 este cauzată de scăderea temperaturii
Şi, prin urmare, nu a avut loc nici o scurgere în conductă.

Atenţie
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Pentru a preveni ca azotul să intre în sistemul de refrigerare în stare lichidă, partea superioară a cilindrului
trebuie să fie într-o poziţia mai înaltă decât partea inferioară, atunci când se presurizează sistemul.
De obicei, cilindru este folosit în poziţie verticală.
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(2) Vid
Uscarea în vid ar trebui să fie făcută din orificiul garniturii furnizate pe valva setului unităţii exterioare la
pompa de vid utilizată în mod obişnuit pentru conducta de lichid, conducta de gaz şi conducta comună de
înaltă/joasă presiune. (Asiguraţi etanşarea de la conducta de lichid, conducta de gaz şi conducta comună
de înaltă/joasă presiune cu supapa închisă.)
* Nu efectuaţi niciodată curăţarea aerului cu ajutorul răcitorului.
• Uscare în vid: Utilizaţi o pompă de vid care poate evacua -100.7kPa (5 Torr,-755mmHg).
1. Eliminaţi lichidul şi gazul din sistem cu o pompă de vid folosită peste 2 ore şi aduceţi sistemul la100.7kPa.
După menţinerea sistemului în conformitate cu această condiţie pentru mai mult de 1 oră, confirmaţi
creşte gabaritul de vid. Sistemul poate conţine umezeală sau scurgeri.
2. FÎn continuare ar trebui să fie executat în cazul în care există urmă de umiditate în interiorul conductei.
(Apa de ploaie pot intra în conductă pe timpul funcţionării în sezonul ploios sau pe o perioada lungă de
timp) După evacuarea sistemului timp de 2 ore, daţi presiune sistemului cu până la 0.05MPa (deschidere
vid), cu azot şi apoi evacuaţi-l din nou cu pompa de vid pentru 1 oră la-100.7kPa (uscare în vid).
În cazul în care sistemul nu poate fi evacuat la-100.7kPa în termen de 2 ore, repetaţi paşii de pătrundere
în vid şi uscarea sa. În cele din urmă, verificaţi dacă gabaritul de vid se ridică sau nu, după menţinerea
sistemului în vid timp de 1 oră.

Conductă de gaz

onductă de lichid

Pompă de vid

AVERTIZARE
• În cazul în care încărcarea iniţială nu este efectuată după vidare, poate pătrunde aer umed în unitatea de exterior.
În cazul în care aerul este amestecat cu agent de răcire, ciclul refrigerent poate prezenta defecţiuni şi unitatea se
poate defecta.
• Încărcarea cu agent de răcire în timp ce compresorul funcţionează este interzisă. Altminteri, lichidul poate pătrunde în interiorul compresorului. Poate cauza defectarea compresorului.
• Folosiţi un gravimetru exact la 0.1kg.
• În cazul în care alţi agenţi de răcire sunt amestecaţi în agentul frigorific original, un ciclu de răcire poate cauza
defecţiuni sau avariere.
• Adăugaţi o cantitate adecvată de agent de răcire prin calculare. Prea mult sau prea puţin agent de răcire poate
cauza probleme.
• Închiderea şi pornirea repetată a unităţilor de interior fără încărcarea agentului de răcire poate cauza defecţiuni
ale EEV.
• Deoarece R410A este un agent de răcire amestecat, agentul de răcire necesar trebuie încărcat în stare lichidă. În
cazul în care agentul de răcire este încărcat în stare gazoasă, compoziţia sa se schimbă şi sistemul nu va funcţiona adecvat.
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Mod Vacuum
Această funcţie este utilizată pentru crearea vidului în sistem după înlocuirea compresorului, înlocuirea pieselor ODU sau adăugare/înlocuire IDU.

Metoda de setare a modului vacuum

Metodă anulare mod vacuum

PCB
principal
SW01S

Repornirea unităii exterioare

Comutare OFF (OPRIT) ( Nr.11,14) de la
PCB principal

PCB
principal
SW02B

Comutare ON (PORNIT) ( Nr.11,14) a PCB principal

PCB
principal
SW01V

Apăsai butonul negru al PCB principal (5 sec.)

Repornire

Anularea modului vacuum

Setare mod vacuum
V/V unitate exterioară deschis
EEV Principal, EEV compresor viteză deschis
EEV Unitate interioară deschis
Atenie
Funcionarea unităii exterioare este oprită în timpul modului vacuum. Compresorul nu poate funciona.
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Izolarea termică a conductelor agentului frigorific
Asiguraţi-vă că izolaţi conductele agentului frigorific prin acoperirea conductei de lichid şi conductei de gaze
separat, cu polietilenă destul de groasă şi rezistentă la căldură, astfel încât să nu se observe spaţii în îmbinarea dintre unitatea interioară şi materialul izolant, şi materialele izolante.
Atunci când lucrările de izolare sunt insuficiente, există posibilitatea de picurare din cauza condensului, etc.
Acordaţi o atenţie deosebită lucrării de izolare la plafonul colectorului.
B

A

C

A Material izolare termică
B Conductă

Material
izolare
termică

Adeziv + căldură - spumă de polietilenă rezistentă
+ Benzi adezive

Acoperire
exterioară

Intern
Bandă Vinyl
Expusă jos pânză de cânepă rezistentă la apă + asfalt din bronz
Exterior
pânză de cânepă rezistentă la apă + placă de zinc + vopsea ulei

Notă:
Când se utilizează strat de polietilenă ca material de acoperire,
acoperirea cu asfalt nu este necesară.

C Acoperire exterioară
(Depanaţi partea de conectare şi partea de
tăiere a materialului de izolare termică cu o
bandă de finisare.)

• Nu izolaţi conducta de gaz sau de joasă presiune şi
conducta de lichid sau înaltă presiune împreună.
Exemplu
incorect

B
F

A

• Asiguraţi-vă că izolaţi complet porţiunea de conectare.
A

A Conductă de lichid
B Conductă de gaz
C Linii electrice

C

D Bandă de finisare
E Materiale izolante

D

E

F Linii de comunicare
A Aceste piese nu sunt izolate.

C

Linii electrice

D

Linii de comunicare

D
A

B

E

Exemplu bun

A Conductă de lichid

Separare

B Conductă de gaz
C Linii electrice
D Materiale izolante
E Linii de comunicare

Penetrări
Perete exterior

Perete interior (ascuns)
C
A

Perete exterior (expus)

D
B

A

B

E

B

I

Podea (ignifugare)
D

Porţiune de penetrare privind
limita de incendiu şi peretele exterior

Ax conductă
acoperire

I

G
F

J
D
B

G

H
A

B

1m
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1m

Manşon
Material izolare termică
Strat izolant
Material ştemuire
Bandă
Strat hidroizolant
Mânecă cu margine
Material ştemuire
Mortar sau altă ştemuire neinflamabilă
Material iyolare tehmica ignifug
Atunci când se umple un gol cu mortar,
acoperiţi partea de penetrare cu placă de
oţel, astfel încât materialul izolant să nu
cedeze.
Pentru aceasta parte, utilizaţi materiale
neinflamabile, atât pentru izolare şi cât şi
pentru acoperire.(acoperirea cu Vinyl nu

Circuite electrice

Circuite electrice
Atenţie
1. Urmaţi ordonanţa organizaţiei dumneavoastră guvernamentale pentru standardul tehnic legat de echipamentele electrice, cablare şi ghidul fiecărei companii de energie electrică.

AVERTISMENT
Asiguraţi-vă că apelaţi la ingineri electrici autorizaţi pentru a face partea electrică care utilizează circuite speciale în conformitate cu reglementările şi cu acest manual de instalare. Dacă circuitul de alimentare are o insuficienţă de capacitate sau deficit electric, aceasta poate provoca un şoc electric sau un incendiu.
2. Instalaţi linia de comunicare a unităţii exterioare departe de sursa de curent a cablurilor, astfel încât aceasta
să nu fie afectată de zgomotul electric de la sursa de alimentare. (Nu o rulaţi prin acelaşi canal.)
3. Asiguraţi-vă că faceţi împământare la unitatea exterioară.

ATENŢIE
Asiguraţi-vă că veţi conecta unitatea exterioară la pământ. Nu conectaţi linia de pământ la orice conducta de gaz, conductă de
apă, paratrăsnet sau linie telefonică terestră . Dacă nu este suficient pământ , aceasta poate provoca un şoc electric.
4. Daţi toleranţă pentru cablarea cutiei electrice din unităţile interioare şi exterioare , deoarece cutia este uneori îndepărtată în momentul lucrărilor de service.
5. Nu conectaţi niciodată sursa principală de curent la terminalul blocului liniei de comunicare. Daca sunt conectate, componentele si piesele electrice vor fi arse.
6. UUtilizaţi un cablu de protecţie cu 2 fire pentru linia de comunicare (semnul O în figura de mai jos) În cazul în care
liniile de comunicare ale diferitelor sisteme sunt conectate cu acelaşi cablu de bază multiplu, transmiterea şi
recepţionarea proastă va cauza operaţiuni eronate. Semnul ((
), din figura de mai jos)
7. Numai linia de comunicare menţionată ar trebui să fie conectată la blocul terminal pentru comunicarea unităţii
exterioare.
Unitate exterioară

Unitate exterioară

Unitatea
interioară

Unitatea
interioară

control la
distanta

Unitatea
interioară

control la
distanta

Unitate exterioară

Unitatea
interioară

control la
distanta

control la
distanta

Unitate exterioară
Unitatea
interioară

control la
distanta

Cablu cu 2 fire

Unitatea
interioară

control la
distanta

Unitatea
interioară

Unitatea
interioară

control la
distanta

control la
distanta

Cablu cu fire multiple

ATENŢIE
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• Utilizaţi Cabluri ecranate cu două fire pentru liniile de comunicare. Niciodată nu le folosiţi, împreună cu
cablurile de alimentare.
• Nu folosiţi niciodată cablu ecranat
• Deoarece acest aparat este echipat cu un invertor, instalarea unui condensator de conducere a fazei nu
numai că va deteriora efectul de îmbunătăţire a factorului de putere, dar, de asemenea, poate provoca
încălzirea anormală a condensatorului. Prin urmare nu, instalaţi un condensator de conducere fază .
• Păstraţi instabilitatea electrică până la 2% din valoarea nominală de alimentare. Instabilitatea ridicată va
scurta perioada de viaţă a condensatorului electric de aplatizare a oscilaţiilor.

Circuite electrice

Cutia de control şi poziţia de conectare a cablurilor
- Eliminaţi toate şuruburile de la panoul frontal şi scoateţi panoul trăgându-l înainte.
- Conectaţi linia de comunicare între unitatea exterioară principală şi secundară prin blocul de borne.
- Conectaţi liniile de comunicare între unitate exterioară şi unităţile interioare
prin blocul de borne.
- Atunci când sistemul de control central este conectat la unitatea exterioară,
un PCB trebuie să fie conectate între ele.
- Când conectaţi linia de comunicare între unitate exterioară şi unităţile interioare, cu sârmă ecranată, conectaţi solul scut la şurubul de conectare la
pământ.

Panou frontal

DIRECŢIA INSTALAŢIEI DE ŢEVI /
INSTALAŢIEI ELECTRICE

AVERTIZARE
Senzorul de temperatură pentru aerul exterior nu ar trebui să fie expus la lumina directă a soarelui.
- Oferiţi o acoperire corespunzătoare pentru a intercepta lumina directă a soarelui.

Dioda
Invertor PCB

IFAN PCB
Reactor
PCB principal

Filtru de zgomot
Cutia de borne
(sistem electric trifazic cu 4 conductori)

ATENŢIE
The Power cord connected to the unit should be selected according to the following specifications.
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Circuite electrice

Comunicare şi linii electrice
1) Cablu comunicare
•
•
•
•

Tipuri: sârmă protecţie
Folosiţi fire de mărimea : peste 1.25mm2
Temperatura maximă admisibilă: 60˚C
Lungimea maximă admisibilă a liniei: sub 300m

2) Control de la distanta prin cablu
• Tipuri: cablu 3 fire

3) Cablu central de control simplu
• Tipuri: cablu 4 fire (cablu de apărare)
• Folosiţi fire de mărimea: peste 0.75mm2

4) Separarea liniilor de comunicare şi de energie
• Dacă liniile de comunicare şi de energie sunt rulate în paralel, atunci există o probabilitate mare de a apărea defecte operaţionale din cauza interferenţelor în cabluri de semnal cauzate de cuplarea electrostatică
şi electromagnetică.
Tabelele de mai jos indică recomandarea noastră cu privire la distanţa corespunzătoare a liniilor de comunicare şi electrice în cazul în care acestea urmează să fie rulate alături

Capacitatea curentă a liniei electrice
10A
100V sau mai
mult

Spaţiere
300mm

50A

500mm

100A

1000mm

Depăşirea a 100A

1500mm

Observaţie:
1. Cifrele se bazează pe o lungime asumată de cablare paralelă de până la 100m. Pentru o lungime mai mare
de 100m cifrele vor trebui să fie recalculate direct proporţional cu lungimea suplimentară a liniei implicate.
2. În cazul în care alimentarea electrică sub formă de undă continuă să prezinte unele distorsiuni distanţa recomandată în tabel ar trebui să fie majorată.
• În cazul în care liniile sunt aşezate în interiorul conductelor atunci următorul punct trebuie să fie, de asemenea, luat în considerare atunci când se grupează diverse linii împreună pentru introducerea în conducte
• Linii de înaltă tensiune (inclusiv alimentarea cu energie la instalaţia de aer condiţionat) şi liniile de semnal nu
trebuie să fie aşezate în interiorul aceleiaşi
• În acelaşi fel, atunci când se grupează liniile electrice şi liniile de semnal nu ar trebui să fie legate împreună.

ATENŢIE
n Dacă aparatul nu este împământat corect, atunci există întotdeauna un risc de şocuri electrice, împământarea aparatului trebuie să fie efectuată de către o persoană calificată.

LIMBA ROMÂNĂ
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Circuite electrice

u Cablarea alimentării principale şi Capacitatea Echipamentului
1. Utilizaţi o sursă de alimentare separată pentru unitatea exterioară şi unitatea interioară.
2. Ţineţi cont de condiţiile ambientale (temperatura mediului, lumina directă a soarelui, apa de ploaie,
etc.), atunci când continuaţi procesul de cablare şi conexiuni.
3. Dimensiunea sârmei este valoarea minimă pentru cablarea conductelor metalice. Dimensiunea
cablul de alimentare ar trebui să fie cu 0 măsură mai groasă luând în considerare căderile de tensiune. Asiguraţi-vă că tensiunea de alimentare cu energie nu scade mai mult de 10%.
4. Cerinţele specifice de cablare ar trebui să adere la reglementările de cablare din regiune.
5. Cablurile de alimentare electrică a părţilor aparatelor pentru utilizare exterioră nu ar trebui să fie mai
uşoare decât cablul flexibil de protecţie din policloropren.
6. Nu instalaţi un comutator individual sau priză electrică pentru a deconecta fiecare unitate interioară
separat de sursa de alimentare.

AVERTIZARE
• Urmaţi ordonanţa organizaţiei dumneavoastră guvernamentale pentru standardul tehnic legate de echipamentele
electrice, reglementări privind cablarea şi ghidul fiecărei companii de energie electrică.
• Asiguraţi-vă că folosiţi firele specificate pentru conexiuni, astfel încât nici o forţă externă să nu comunice cu conexiunile terminale. În cazul în care conexiunile nu sunt fixe ferm, aceasta poate provoca incendiu sau încălzire.
• Asiguraţi-vă că folosiţi tipul de comutator corespunzător pentru protecţie la curent. Reţineţi- curentul generat poate
include o anumită cantitate de curent direct.

ATENŢIE
• Unele locuri de instalare pot necesita fixarea unui întrerupător de pământ. Dacă nu este instalat nici un întrerupător de
pământ, acest lucru poate provoca un şoc electric.
• Nu utilizaţi altceva decât întrerupător şi siguranţă, cu o capacitate corectă. Utilizarea siguranţei şi cablului sau sârmei de
cupru cu o capacitate prea mare poate provoca o defecţiune a unităţii sau un incendiu.

ATENŢIE
Atunci când alimentarea cu electricitate de 400 volţi este pusă pe faza "N" din greşeală, înlocuiţi invertorul PCB
şi transformatorul din cutia din tabloul de control.
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Circuite electrice

u Precauţii la aşezarea cablurilor de alimentare
Utilizaţi terminale de presiune rotunde pentru conexiunile la blocul de terminale de alimentare.
Terminal de presiune rotund

Cablu de alimentare

Dacă nu este disponibil niciunul, urmaţi instrucţiunile de mai jos.
• Nu conectaţi cabluri de altă grosime la blocul de terminale de alimentare. (Jocul din cablajul electric
poate provoca încălzire anormală.)
• Când conectaţi cabluri de aceeaşi grosime, faceţi acest lucru ca în figura de mai jos.

• Pentru instalaţia electrică folosiţi conductorii electrici indicaţi şi conectaţi cu fermitate, apoi securizaţi
pentru a preveni ca presiunea exterioară să exercite asupra blocului de borne.
• Folosiţi o şurubelniţă adecvată pentru strângerea şuruburilor bornelor. O şurubelniţă cu cap mic va
toci capul şi va face strângerea adecvată imposibilă.
• Strângerea excesivă a şuruburilor bornelor poate duce la ruperea acestora.
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u Exemplu de Conectare a cablului de comunicare
1. 50Hz
Faza 3, 4 fire linie de tensiune (R, S, T, N)
Linia de comunicare (3 linii): telecomanda cu fir
Faza unică a liniei de alimentare (L, N)

Întrerupătorul de alimentare
(comutator siguranţa: ELCB)

Linia de comunicarea (linie 2 fire): Intre Unitatea interioară şi unitatea exterio

Faza 3, 4 fire de
alimentare 50 Hz
380 ~ 415V

(întrerupător principal)

Cutia de tragere (opţiunea Reglor)

Întrerupătorul de alimentare
(Comutare)
Sursa de
alimentare Faza 1
50Hz 220 ~ 240V

AVERTIZARE
• Liniile de împământare a unităţii interioare sunt necesare pentru prevenirea electrocutărilor în cazul scurgerilor de curent, a deteriorării comunicării din cauza efectului zgomotului şi a scurgerilor de curent motor (fără
conectare la ţeavă).
• Nu instalaţi un comutator individual sau priză electrică pentru a deconecta fiecare unitate interioară separat
de sursa de alimentare.
• Instalaţi comutatorul principal care poate întrerupe toate sursele de alimentare într-o manieră integrată, deoarece acest sistem este alcătuit din echipamente care utilizează mai multe surse de energie.

SODU
B

A

IDU

INTERNET DRY1 DRY2 GND 12V
B

A

3

Terminalul GND este un '–' terminal
pentru controlul central, nu Linia solului ""
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4

3

4

3

4

Circuite electrice

2. 60Hz
Faza 3, 4 fire linie de tensiune (R, S, T, N)
Linia de comunicare (3 linii): telecomanda cu fir
Faza unică a liniei de alimentare (L, N)

Întrerupătorul de alimentare
(comutator siguranţa: ELCB)

Linia de comunicarea (linie 2 fire): Intre Unitatea interioară şi unitatea exterio

3 Phase 4 Wires
Power supply
60Hz 380

(întrerupător principal)

Cutia de tragere (opţiunea Reglor)

Întrerupătorul de alimentare
(Comutare)
Sursa de
alimentare Faza 1
50Hz 220 ~ 240V

AVERTIZARE
• Liniile de împământare a unităţii interioare sunt necesare pentru prevenirea electrocutărilor în cazul scurgerilor de curent, a deteriorării comunicării din cauza efectului zgomotului şi a scurgerilor de curent motor (fără
conectare la ţeavă).
• Nu instalaţi un comutator individual sau priză electrică pentru a deconecta fiecare unitate interioară separat
de sursa de alimentare.
• Instalaţi comutatorul principal care poate întrerupe toate sursele de alimentare într-o manieră integrată, deoarece acest sistem este alcătuit din echipamente care utilizează mai multe surse de energie.

SODU
B

A

IDU

INTERNET DRY1 DRY2 GND 12V
B

A

Terminalul GND este un '–' terminal
pentru controlul central, nu Linia solului ""

3

4

3

4

3

4
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Locatia Comutatorului de reglare
n Locatia Comutatorului de reglare

PCB principal
SW01B
(DIP S/W)

SW02B
(DIP S/W)

7 - Segment
Adresare automată
SW02V
Confirmare date
SW01V

n Verificarea în conformitate cu setarea săgeţii de comutare
1. Puteţi verifica valorile de reglare ale unităţii de exterior de la LED-ul cu 7 segmente.
Comutatorul de fază acţionat de picior ar trebui să fie schimbat în cazul în care energia este oprită.
2. Verifică dacă intrarea este executată corespunzător sau nu, fără legatura proastă a comutatorul de
fază acţionat de picior
n Verificarea reglării unităţii
Numărul este secvenţial apare la segmentul 7 în 5 secunde după aplicarea energiei. Acest număr
reprezintă condiţia de setarea. Model de Cod ➔ capacitatea totală ➔ 2➔ 25 ➔ tip model
1⃞ 1 ~255 : cod model
2⃞ 6~10HP : HP numere
3⃞ Nu este afisat nimic: numai racire
4⃞ 25 : normal
5⃞ Seria ARUV: 70, seria ARUN: 170
Model de Cod Capacitate [kW]
82
8
83
10
84
5
85
6
86
8

2: pompă de căldură

Observaţii
Doar răcire

Pompa de încălzire

Exemplu) ARUN60LL2(R2)
85 ‘ 6 ‘ 2 ‘ 25 ‘ 170
1⃞ 2⃞ 3⃞ 4⃞
5⃞

ATENŢIE
Produsul nu poate funcţiona în mod corespunzător în cazul în care comutatorul de fază acţionat de picior nu este
setat corespunzător.
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n Setarea comutatorului DIP (SW01B/SW02B)
• Dacă setaţi comutatorul de fază acţionat de picior atunci când este pornit, schimbarea setarea nu va fi
aplicată imediat. Setarea schimbată va fi activată numai atunci când energia este resetată sau prin apăsarea butonului Resetare.
1. Setări ale unităţii exterioare principale
Funcţie

Setarea SW01B

Setarea SW02B

ON

Observaţii

ON

Standard
1

2

3

4

5

6

7

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

ON

3

4

5

6

7

ON

Lungime
conductă lungă

Compensarea
ESP-ului unităţii
de exterior
(pasul 1)

Compensarea
ESP-ului unităţii
de exterior
(pasul 2)

Compensarea
ESP-ului unităţii
de exterior
(pasul 3)

Compensarea
ESP-ului unităţii
de exterior
(pasul 4)

1

2

3

4

5

6

7

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

ON

4

5

6

7

ON

1

2

3

4

5

6

7

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

ON

3

4

5

6

7

ON

1

2

3

4

5

6

7

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

ON

3

4

5

6

7

ON

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

7

ON

3

4

5

6

Este necesară
reconectarea la sursa
de curent
40 ≤ ESP<60Pa

Este necesară
reconectarea la sursa
de curent
80 ≤ ESP<100Pa

1
ON

3

Este necesară reconectarea
la sursa de curent
Presiunea ţintă de
răcire: Standard +39
Presiunea ţintă de
încălzire: Standard-131

Este necesară
reconectarea la sursa
de curent
60 ≤ ESP<80Pa

1

Este necesară
reconectarea la sursa
de curent
100 ≤ ESP ≤ 120Pa

1

2

3

4

5

6

7

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

ON

Zgomot redus la
refularea jetului
de aer

3

Pentru resetarea
energiei este necesară
setarea din fabrică

7

ON

1

2

3

4

5

6

7

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

ON

3

4

5

6

Este necesară
reconectarea la
sursa de curent

7

ON

1

2

3

4

5

6

7

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

3

4

5

6

7

* În modul de conductă lungă, consumul de energie va fi majorat.
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Seria ARUN doar
dispozitivul Opţional

Selector de
racire/încălzire

Circuite electrice

Funcţie

Setarea SW01B

Setarea SW02B

ON

Funcţionare
silenţioasă
pe timp de noapte

ON

1

2

3

4

5

6

7

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

ON
Evacuare
refrigenent

3

4

5

6

7

ON

1

2

3

4

5

6

7

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

ON
Recirculare forţată
a Uleiului

Observaţii

3

4

5

6

7

Este necesară
reconectarea la sursa
de curent Toate
refrigerentul curge
înapoi în ODU

ON

1

2

3

4

5

6

7

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

ON

3

4

5

6

7

Comutator de fază
acţionat de picior + butonul
Negru (SW01V)

ON

Mod de vacuum
1

2

3

4

5

6

7

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

ON

Evacuare
prin pompare

Este necesară
reconectarea la sursa
de curent RPM Ventilator
închis pe timp de noapte

3

4

5

6

7

În timpul etanşării,
Supapele & EEV ar
trebui să fie deschise

ON

Doar seria ARUN
1

2

3

4

5

6

7

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

ON

3

4

5

6

7

ON

Zăpadă
1

2

3

4

5

6

7

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

ON

3

4

5

6

7

Utilizat atunci când
ninsoarea apare pe
ODU Fan.
Ventilatorul
operează periodic.

ON

Dezgheţare forţată
1

2

3

4

5

6

7

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

3

4

5

6

7

Doar seria ARUN
Accelerează modul
de dezgheţare

Observaţie: operaţiunea de colectare a uleiului este funcţia implicită care funcţionează după fiecare şase ore.
- Pentru a permite funcţionarea forţată a acestei funcţii schimbaţi setarea comutatorul de fază acţionat de picior.
Şi după utilizare, asiguraţi-vă că restabiliţi setarea comutatorului de fază acţionat de picior.
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Unitate exterioară

Circuite electrice

Adresare automată
• Adresarea unităţilor interioare va fi stabilită prin
PCB principal
auto adresare
SW01B
SW02B
(DIP S/W) (DIP S/W)
1) Aşteptaţi timp de 3 minute după aplicarea sursei
de alimentare (unitatea principală şi secundară,
7 - Segment
unitatea de interior).
2) Apăsaţi comutatorul unităţii exterioare (SW02V)
Adresare automată
SW02V
timp de 5 secunde.
Confirmare date
3) Un "88" este indicat pe segmentul cu 7 LED-uri a
SW01V
unităţii exterioare PCB.
4) Pentru completarea adresării, 2 ~ 7 minute sunt
necesare în funcţie de numărul de seturi de conectare a unităţii interioare.
5) Numerele de seturi de conectare a unităţii interioare a căror adresare este completată sunt indicate
pentru 30 secunde pe segmentul cu 7 LED-uri a
unităţii exterioare PCB.
6) După terminarea adresării, adresarea fiecărei unităţi interioare este indicată pe ecranul cu control la
distanţă. (CH01, CH02, CH03, CH06 ....: indicate ca numere ale setului de conectare a unităţii interioare.)

ATENTIE
- În înlocuirea unităţii interioare PCB, efectuaţi întotdeauna setarea automată a adresării.
În cazul în care alimentarea cu energie nu se aplică la unitatea interioară, apare eroare
de funcţionare. Adresarea automată este posibilă numai pe principalul PCB Adresarea
automată trebuie să fie efectuată după 3 minute de îmbunătăţire a comunicării.

u Procedura de adresare automată
Conectare
Aşteptaţi 3 minute
Apăsaţi SW02V timp de 5 sec.
LED cu 7 segmente

Auto adresarea începe

= 88

Nu apăsaţi SW02V

Aşteptaţi aproximativ 2 ~ 7 minute

LED cu 7 segmente
= 88

OK

Verificaţi conexiunile liniei
de comunicare
Numărul adresării interioare este afişat pe telecomanda cu fir sau pe
ecranul unităţii interioare. Acesta nu este un mesaj de eroare, va dispare
când butonul de pornire/oprire este apăsat pe telecomandă
Ex) Afişarea a 01, 02, ..., 15 reprezintă conectarea a 15 unităţi interioare şi
auto adresarea este completată în mod normal.
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• Numerele finale privind adresarea automată a setului de
conectare a unităţii interioare a cărei adresare este
completă,sunt indicate pentru 30 secunde pe segmentul
7-LED-uri după terminarea setării

Circuite electrice

Setarea Numărului de Grup
Setarea Numărului de Grup pentru Unităţi interioare
① Confirmaţi puterea întregului sistem (Unitatea interioară, unitatea exterioară) este OFF, în caz contrar închideţi.
② Liniile de comunicare conectate la terminalul de internet ar trebui să fie conectate la controlul central al unităţii exterioare cu grijă pentru polaritatea lor ( A ’ A, B ’ B )
③ Deschideţi întregul sistem.
④ Setaţi grupul şi numărul Unităţii interioare cu o telecomandă cu fir.
⑤ Pentru a controla mai multe seturi de unităţi interioare într-un grup, setaţi ID-ul grupului de la 0 la F în acest
scop.

Unităţi exterioare
Blocul terminal de pe principalul PCB
SODU
B

B

IDU

INTERNET

A

B

A

B(D)

DRY1

DRY2

A

A(C)

Grupul recunoscând controlerul simplu central
No.0 grup (00~0F)
No.1 grup (10~1F)
No.2 grup (20~2F)
No.3 grup (30~3F)
No.4 grup (40~4F)
No.5 grup (50~5F)
No.6 grup (60~6F)
No.7 grup (70~7F)
No.8 grup (80~8F)
No.9 grup (90~9F)
No. A grup (A0~AF)
No. B grup (B0~BF)
No. C grup (C0~CF)
No. D grup (D0~DF)
No. E grup (E0~EF)
No. F grup (F0~FF)
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Unitate exterioară

GND

12V

Circuite electrice

Instalarea şi conectarea selectorului de răcire/ încălzire
n Folosirea instalaţiei şi conexiunii selectorului de răcire/ încălzire
• Conectaţi firele conform imaginii de mai jos la orificiul de pe partea posterioară a contactului uscat a
Unităţii exterioare.
• Introduceţi firul în orificiul de conectare apăsând butonul "Push".
• Lungimea maximă a liniei de comunicare pentru Selectorul de Răcire/ Încălzire: 200m.
• Setarea principalului PCB DIP S/W, a unităţii principale exterioare.

Schimbare mod
Ventilator

Unitate exterioară
Încălzire

Răcire

Buton Push

n Fără instalarea şi conectarea selectorului de răcire/ încălzire
In acest caz, încercaţi să setaţi modul fără Selectorul de Răcire/ Încălzire şi încercaţi să folosiţi un alt comutator cu excepţia Selectorului de Răcire/Încălzire din câmp.
Conectaţi blocul de borne de semnal aşa cum este prezentat în figura de mai jos şi conform descrierii.
- Cum să setaţi modul fără Selectorul de Răcire/Încălzire
• Setarea modului de răcire
¿ ‘ Conectarea GND
¡ ‘ Închis (Deschis)

GND

• Setarea modului de încălzire
¿ ‘ Conectarea GND
¡ ‘ Conectarea GND
GND

• Setarea modului de ventilaţie
¿ ‘ Închis (Deschis)
¡ ‘ Conectarea GND
GND
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Test Run

Test de acţionare
Controale Înainte de test
1

Verificaţi pentru a vedea dacă există vreo scurgere de refrigerent, scăderi de energie sau cablu de
comunicare.

2

Confirmaţi că 500 V a aparatului de măsurare a rezistenţei de izolare prezinta 2 MΩ sau mai mult
între bornele de alimentare şi sol. Nu folosiţi în cazul de 2 MΩ sau mai puţin.
NOTĂ: Nu efectuaţi niciodată verificarea ohm mega asupra panoului de control a terminalului.
În caz contrar, panoul de control ar fi rupt.
Imediat după montarea unităţii sau după lăsarea acesteia inchise, pentru o perioadă mai mare
de timp, rezistenţa izolaţiei între panoul de borne de alimentare şisol poate scadea la aprox.
2 MΩ ca rezultat al acumulătii agentului frigorific în compresorul intern.
În cazul în care rezistenţa izolaţiei este mai mică de 2 MΩ, pornirea sursei principale de alimentare şi energizare a radiatorului carterului pentru mai mult de 6 ore va face ca refrigerentul
să se evapore, crescând rezistenţa de izolaţie.

3

Verificaţi dacă conducta comună de înaltă/joasă presiune, conducta de lichid şi supapele conductei
de gaz sunt pe deplin deschise.
NOTĂ: Asiguraţi-vă că sunt strânse capacele.

4

Verificaţi dacă există probleme în adresarea automată sau nu:
Verificaţi şi asiguraţi-vă că nu există mesaje de eroare în afişajul unitaţilor interioare sau la controalele
de la distanţă şi LED-urile în unităţile exterioare

ATENŢIE
atunci când tăiaţi alimentarea principală al Multi V
• Aplicaţi întotdeauna puterea principală a unităţii exterioare în timpul utilizării produsului (sezon
răcire/ sezonul încălzire).
• Aplicaţi întotdeauna alimentarea 6 ore în avans pentru a încălzi radiatorul carterului când efectuaţi
verificarea testarea după instalarea produsului.
Aceasta poate duce la arderea compresorului, dacă nu se preincălzeşte carterul cu radiatorul
electric mai mult de 6 ore. (În caz de temperatura exterioara sub 10°C)

ATENŢIE
Preîncălzirea compresorului
- Începeţi operaţiunea de preîncălzire timp de 3 ore după cuplarea la reţeaua principală de electricitate.
- În cazul în care temperatura exterioară este scăzută, asiguraţi-vă că alimentarea cu electricitate se
face cu 6 ore înainte de operare astfel încât radiatorul să fie încălzit (o încălzire insuficientă poate
cauza deteriorarea compresorului.)
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Unitate exterioară

Test de acţionare

Cum să se facă faţă cu anomalia testului
Fenomenele de la avaria componentelor principale
Component

Fenomen

Verificaţi rezistenţa între terminale şi şasiu

Filtru înfundat

Schimbarea filtru

Scurgere de ulei

Verificaţi cantitatea de ulei după deschiderea
găurii de ulei

Oprire în timpul
funcţionării

Avarie izolaţie motor

Verificaţi rezistenţa între terminale şi şasiu

Zgomot anormal în
timpul funcţionării

RST conectare greşită

Verificaţi conexiunea compresorului RST

Eroare la răcire a
înaltei presiuni

Avarie motor, ventilatie
proastă în jurul schimbătorului exterior de
căldură

Verificaţi funcţionarea ventilatorului exterior
după închiderea unităţilor exterioare pentru o
perioadă de timp.
Înlăturarea obstacolelor din jurul unităţilor
exterioare

Compresor

Insuficienţă de incal- Contact conector slab
zire, dezghetare
frecventă
Nici un sunet de
funţionare la aplicarea de energie
EEV exterior

Verificaţi metoda de fotografiere şi Probleme

Izolaţia motor stricată

Nu funcţionează

Ventilator exterior

Cauza

Avarie bobină

Insuficienţă de încăl- EEV înfundate
zire, parte congelată
a schimbătorului
exterior de încălzire
Eroare de joasă presiune sau eroare de EEV înfundate
descărcare a temperaturii

Verificaţi conectorul

Verificaţi rezistenţa între terminalele

Service necesar

Service necesar

Când apare eroare de sistem, codul de eroare este afişat pe ecranul unităţii interioare sau pe controlul
de la distanţă, ghidul de probleme de fotografiere este in manualul de service
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Test de acţionare

Operarea silenţioasă pe timp de noapte
n Seria ARUV
În modul de răcire, această funcţie face ca ventilatorul ODU să funcţioneze la RPM (rotaţii pe minut) scăzute
pentru a reduce zgomotul ventilatorului unităţii exterioare centrale pe timp de noapte, ceea ce duce la un
randament scăzut de răcire.

Metoda de setare a RPM (rotaţii pe minut) maxime
Comutatorul Dip Nr.12+14 ON (PORNIT)

Unitatea exterioară
centrală SW01S

Resetarea PCB principal.

Unitatea exterioară
centrală SW01S

Note 1)

Setarea ventilatorului la număr maxim RPM

SW01V
SW02V

Setare terminată

ATENŢIE
1. Solicitai instalatorilor unităii să regleze această funcie la instalare.
2. În cazul în care funcţia nu este folosită, comutai OFF (închis) şi repornii unitatea.
3. În cazul în care valoare RPM a unităii exterioare centrale se schimbă, capacitatea de
răcire poate scădea.

[Notă]
1. Selectaţi valoarea RPM potrivită, conform tabelului de zgomot.

Fază

50

Setare
Butonul negru Butonul roşu

RPM maxime
ventilator

Depistare Funcţionare
(hr)
(hr)

1

1 dată

1 dată

450+ESP

8

9

2

de 2 ori

1 dată

400+ESP

8

9

3

de 3 ori

1 dată

350+ESP

8

9

Unitate exterioară

Test de acţionare

n Seria ARUN
În modul de răcire, această funcţie face ca ventilatorul ODU să funcţioneze la RPM (rotaţii pe minut) scăzute
pentru a reduce zgomotul ventilatorului ODU pe timp de noapte, ceea ce are un randament scăzut de răcire.

Metoda de setare a RPM (rotaţii pe minut) maxime
Săgeata S/W Nr.12+14 ON (PORNIT)

Unitatea exterioară
centrală SW01B

Resetarea randamentului PCB

Unitatea exterioară
centrală SW01S

Observaţie 1)

SW01V
SW02V

Setarea Ventilatorului la RPM maxim

Setare terminată

ATENŢIE
1. Solicitați instalatorilor unității să regleze această funcție la instalare.
2. În cazul în care funcţia nu este folosită, comutați OFF (închis) şi reporniți unitatea.
3. În cazul în care valoare RPM a unității exterioare centrale se schimbă, capacitatea de
răcire poate scădea.

[Observaţie]
1. Selectaţi valoarea RPM potrivită, conform tabelului de zgomot.

• ARUN50/60LL2(R2)
Fază

Setare
Butonul negru Butonul roşu
1dată
1dată

Fan Max
RPM

Depistare Funcţionare
(hr)
(hr)

380+ESP

8

9

2

de 2 ori

1dată

380+ESP

6.5

10.5

3

de 3 ori

1dată

380+ESP

5

12

4

de 4 ori

1dată

340+ESP

8

9

5

de 5 ori

1dată

340+ESP

6.5

10.5

6

de 6 ori

1dată

340+ESP

5

12

7

de 7 ori

1dată

300+ESP

8

9

8

de 8 ori

1dată

300+ESP

6.5

10.5

9

de 9 ori

1dată

300+ESP

5

12

1

• ARUN80LL2(R2)
Fază

Setare
Butonul negru Butonul roşu
1dată
1dată

Fan Max
RPM

Depistare Funcţionare
(hr)
(hr)
8

9

de 2 ori

1dată

480+ESP

6.5

10.5

3

de 3 ori

1dată

480+ESP

5

12

4

de 4 ori

1dată

440+ESP

8

9

5

de 5 ori

1dată

440+ESP

6.5

10.5

6

de 6 ori

1dată

440+ESP

5

12

7

de 7 ori

1dată

400+ESP

8

9

8

de 8 ori

1dată

400+ESP

6.5

10.5

9

de 9 ori

1dată

400+ESP

5

12
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480+ESP

2

1
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Test de acţionare

Modul vacuum
Această funcie este folosită pentru a crea vid în sistem după înlocuirea compresorului, schimbarea pieselor
unităii exterioare ori schimbarea sau înlocuirea pieselor unităii interioare.

Metoda de setare a modului vacuum

Metodă anulare mod vacuum

PCB
principal
SW01S

Repornirea unităii exterioare

Comutare OFF (OPRIT) ( Nr.11,14) de la
PCB principal

PCB
principal
SW02B

Comutare ON (PORNIT) ( Nr.11,14) a PCB principal

PCB
principal
SW01V

Apăsai butonul negru al PCB principal (5 sec.)

Repornire

Anularea modului vacuum

Setare mod vacuum
V/V unitate exterioară deschis
EEV Principal, EEV compresor viteză deschis
EEV Unitate interioară deschis
Atenie
Funcionarea unităii exterioare este oprită în timpul modului vacuum. Compresorul nu poate funciona.

Mod compensare presiune statică
Această funcie asigură fluxul de aer al unităii exterioare, în cazul în care a fost aplicat un mod de presiune
statică precum folosirea unui ventilator la golirea unităii exterioare.

n Metodă de setare a modului de compensare a presiunii statice folosind comutatorul DIP
Metodă de setare a modului compensare
presiune statică
Comutare DIP
Presiune statică ridicată: Nr. 13
Presiune statică scăzută: Nr.12

Metodă de anulare a modului de compensare a
presiunii statice

Comutai OFF (OPRIT)

Repornii
Repornii
Modul de compensare presiune statică este anulat
Modul de compensare presiune statică este setat

n Fiecare pas al setării condiţiei ESP
Pas

52

Oscilaţii/ interval/categorie [Pa]

Max. RPM

Pas0

0 ≤ ESP < 40

-

Pas1

40 ≤ ESP < 60

+ 30 RPM

Pas2

60 ≤ ESP < 80

+ 60 RPM

Pas3

80 ≤ ESP < 100

+ 100 RPM

Pas4

100 ≤ ESP ≤ 120

+ 150 RPM

Unitate exterioară

Test de acţionare

Funcţia de auto-diagnoză
Indicator erori
• Această funcţie indică tipurile de defecţiuni în cadrul diagnosticului automat şi defecţiunile unităii de aer condiţionat.
• Semnul de eroare este afiat pe ecranul unităilor interioare i a dispozitivului de comandă la distană cu cablu, i pe afișajul LED
pe 7 segmente al tabelei unităii exterioare după cum se arată în tabel.
• În cazul în care au loc mai mult de două defecţiuni în acelaşi timp, codul de eroare cu numărul mai mic este afişat mai întâi.
• După apariţia erorilor, dacă este emis un semnal de eroare, becul de semnalizare a erorii este activat simultan.

Afiaj erori
Primul i al doilea LED din cel pe 7 segmente indică numărul erorii, al treilea LED indică numărul unităii.
Ex) 211 : Nr.21 eroare a unităţii
011 ’ 051 : Nr.105 eroare a unităţii

Eroare Unitate exterioară

Eroare Unitate interioară

Afişajul

Cauza erorii

1

-

Senzor temperatură aer Unitate interioară

Senzorul de temperatură a aerului al unităţii interioare este deschis
sau scurtcircuitat

0

2

-

Senzor de temperatură conductă de
admisie unitate interioară

Senzorul de temperatură al conductei de admisie a unităţii interioare
este deschis sau scurtcircuitat

0

3

-

Eroare de comunicare: dispozitiv de
Semnalul dispozitivului de comandă la distanţă cu cablu nu este pricomunicare la distanţă cu cablu÷ Unitate
mit de PCB Unitate interioară
interioară

0

4

-

Pompă de scurgere

Funcţionare defectuoasă pompă de scurgere

0

5

-

Eroare de comunicare : Unitate exterioară ÷ Unitate interioară

PCB unitate interioară nu primește semnal de la unitatea exterioară

0

6

-

Senzor de temperatură conductă de eva- Senzorul de temperatură conductei de evacuare a unităţii interioare
cuare Unitate interioară
este deschis sau scurtcircuitat

0

7

-

Alt mod de operare

Mod de operare diferit între unitatea interioară și cea exterioară este
diferit

0

9

-

Eroare EEPROM unitate interioară

În cazul în care seria de pe EEPROM-ul unităţii interioare este 0
sau FFFFFF

1

0

-

Funcţionare defectuoasă a ventilatorului
motorului

Deconectarea conectorului ventilatorului motorului / defecţiune blocare motor ventilator unitate interioară

1

1

-

Eroare de comunicare: unitate interioară’ PCB principal al unităţii exterioare.

Atunci când semnalul de adresare nu răspunde deodată timp de 3
minute, în timp ce unitatea de interior primeşte semnalul de apel de
la unitatea de exterior,

2

1

1

Avarie IPM a compresorului invertor al
unităţii de exterior

Defectare IPM a circuitului compresorului invertor al unităţii de exterior

2

2

1

Consumul tabloului invertor peste curent
(RMS) al Unităţii de exterior

Exces de curent la tabloul invertor al unităţii de exterior (RMS)

2

3

1

Voltaj scăzut al legăturii DC a compresoru- Încărcarea DC nu este efectuată la unitatea de exterior după ce se
lui invertor al unităţii de exterior
conectează releul de pornire.

2

4

1

Comutatorul de presiune ridicată al unităţii Sistemul este închis de comutatorul de presiune ridicată al unităţii
de exterior
de exterior.

2

5

1

Voltajul ridicat / scăzut consumat la unita- Voltajul de intrare al unităţii de exterior este peste 487V sau sub
tea de exterior
270V.

2

6

1

Eroare de pornire a compresorului invertor al unităţii de exterior

Prima defectare de pornire prin funcţionarea anormală a compresorului invertor al unităţii de exterior
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Titlu

0

Test de acţionare

Eroare Unitate exterioară

Afişajul

54

Titlu

Cauza erorii

2

8

1

Voltaj ridicat al legăturii DC a compresorului invertor al unităţii de exterior

2

9

1

Curent în plus la compresorul invertor al
unităţii de exterior

3

2

1

Temperatură ridicată de descărcare la
Sistemul este oprit de temperatura de descărcare ridicată a comprecompresorul invertor al unităţii de exterior sorului invertor al unităţii de exterior

3

3

1

Temperatură ridicată de descărcare la
compresorul cu viteză constantă al
unităţii de exterior

Sistemul este oprit de temperatura de descărcare ridicată a vitezei
constante a unităţii de exterior

3

4

1

Presiune ridicată a unităţii de exterior

Sistemul este oprit de creşterea excesivă a presiunii unităţii de
exterior

3

5

1

Presiune scăzută a unităţii de exterior

Sistemul este oprit de scăderea excesivă a presiunii unităţii de exterior

4

0

1

Defectare a senzorului CT al compresorului invertor al unităţii de exterior

Senzorul CT deschis sau scurt al compresorului invertor al unităţii
de exterior

4

1

1

Defectare a senzorului de descărcare a
temperaturii la compresorul invertor al
unităţii de exterior

Senzorul de temperatură de descărcare deschis sau scurt al compresorului invertor al unităţii de exterior

4

2

1

Defectare a senzorului de presiune
scăzută al unităţii de exterior

Senzorul de presiune scăzută deschis sau scurt la unitatea de exterior

4

3

1

Defectare a senzorului de presiune ridicată al unităţii de exterior

Senzorul de presiune ridicată deschis sau scurt la unitatea de exterior

4

4

1

Defectare a senzorului de temperatură a
aerului al unităţii de exterior

Senzorul de temperatură a aerului deschis sau scurt la unitatea de
exterior

4

5

1

Defectare a senzorului de temperatură de Senzorul de temperatură a schimbătorului de căldură deschis sau
schimbare a căldurii al unităţii de exterior scurt la unitatea de exterior

4

6

1

Defectare a senzorului de temperatură de Senzorul de temperatură de absorbţie deschis sau scurt la unitatea
absorbire al unităţii de exterior
de exterior

5

0

1

Omiterea conectării alimentării R, S, T a
unităţii de exterior

Omiterea conectării unităţii de exterior

5

1

1

Capacitate excesivă a unităţilor interioare

Conectare excesivă unităţi interioare faţă de capacitatea unităţilor
exterioare

5

2

1

Eroare de comunicare: PCB invertor ’
PCB principal

Absenţa primirii semnalului invertor la PCB-ul principal al unităţii de
exterior

5

3

1

Eroare de comunicare: unitate
interioară ’ PCB principal unitate exterioară centrală

Nu primeşte semnal de la unitatea interioară la principalul PCB al
Unităţii Exterioare.

5

4

1

Inversarea conectării alimentării R, S, T a Conectare inversă sau omiterea conectării alimentării R, S, T la uniunităţii de exterior
tatea de exterior

5

6

1

Eroare a invertorului PCB EEPROM al
unităţii de exterior

Eroare de acces al invertorului PCB al unităţii de exterior

5

7

1

Eroare de comunicare: invertor PCB ’
PCB principal

Restricţia unităţii de exterior (Invertor PCB)

6

7

1

Blocarea ventilatorului unităţii de exterior

Restricţia unităţii de exterior

Unitate exterioară

Sistemul este închis de supraîncărcarea voltajului DC al unităţii de
exterior
Defectare a compresorului invertor al unităţii de exterior SAU Defectare a transmisiei

Test de acţionare

Eroare Unitate exterioară

Afişajul

Titlu

Cauza erorii

7

4

1

Unitatea de exterior – instabilitatea alimentării cu curent trifazic

7

5

1

Unitatea de exterior – Eroare la senzorul
ventilatorului CT

Ventilatorul unităţii de exterior – Senzorul CT este deschis sau scurt

7

6

1

Unitatea de exterior – Eroare de voltaj
ridicat la legătura DC a ventilatorului

Ventilatorul unităţii de exterior – Eroare a voltajului ridicat al legăturii
DC

7

7

1

Unitatea de exterior – eroare de supraalimentare cu curent a ventilatorului

Ventilatorul unităţii de exterior – Curentul este peste 5A

7

9

1

Unitatea de exterior – Eroare de avarie a Ventilatorul unităţii de exterior – Defectare a senzorului de primă
pornirii ventilatorului
poziţie

8

6

1

Unitatea de exterior – Eroare la PCB
EEPROM principal

Lipsa comunicării dintre MICOM principal al unităţii exterioare şi
EEPROM sau omiterea EEPROM

8

7

1

Ventilatorul unităţii de exterior – Eroare
PCB EEPROM

Lipsa comunicării dintre ventilatorul MICOM principal al unităţii exterioare şi EEPROM sau omiterea EEPROM

1

0

5

Ventilatorul unităţii de exterior – Eroare
de comunicare PCB

Incapacitate de primire de semnal de la ventilator la PCB principal al
unităţii.

1

0

6

Ventilatorul unităţii de exterior – Eroare
defectare IPM

Supraalimentare de curent instant la ventilatorul IPM al unităţii de
exterior

1

0

7

Ventilatorul unităţii de exterior – Eroare
de voltaj scăzut la DC Link

Voltajul de admisie la ventilatorul de tip DC Link al unităţii de exterior este peste 380V

1

1

3

Conducta de lichid a unităţii de exterior – Senzorul de temperatură la conducta de lichid a unităţii de exterior
Eroare la senzorul de temperatură
este deschis sau scurt

1

1

4

Gura de intrare secundară de răcire a
unităţii de exterior – Eroare a senzorului
de temperatură

Senzorul de temperatură la Gura de intrare secundară de răcire a
unităţii de exterior este deschis sau scurt

1

1

5

Gura de ieşire secundară de răcire a
unităţii de exterior – Eroare a senzorului
de temperatură

Senzorul de temperatură la Gura de ieşire secundară de răcire a
unităţii de exterior este deschis sau scurt

1

5

1

Defecţiune a conversiei modului de operare la unitatea de exterior

Presiune instabilă în unităţile de exterior

1

9

3

Creştere excesivă a temperaturii radiatoTemperatura invertorului PCB al ventilatorului unităţii de exterior
rului ventilatorului PCB la unitatea de
este peste 95°C
exterior

1

9

4

Eroare a senzorului de temperatură a
Senzorul de temperatură al radiatorului PCB al ventilatorului unităţii
radiatorului ventilatorului PCB la unitatea
de exterior este deschis sau scurt
de exterior

Unitatea de exterior – Diferenţa de fază R-T este peste 5A

LIMBA ROMÂNĂ
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Atenţie la scurgerile de agent de răcire

Atenţie la scurgerile de agent de răcire
Instalatorul sau specialistul de sistem trebuie să asigure protecia împotriva pierderilor, conform standardelor i a
reglementărilor locale.
Dacă nu sunt disponibile alte reglementări, se pot aplica următoarele standarde.

Introducere
Conform R410A freonul este nevătămător i neinflamabil, dar camera unde este instalat aerul condiionat trebuie să fie suficient de spaioasă astfel încât, dacă se produc pierderi de freon, acestea să nu poată depăși concentraia maximă admisă.

n Concentraia maximă admisă
Concentraia maximă admisă este aceea la care se poate interveni împotriva pierderilor de freon imediat, fără ca sănătatea oamenilor să fie pusă în pericol atunci când se produc pierderi de freon în aer.
Concentraia maximă este exprimată în kg/m3 (greutate gaz freon per unitate de volum de aer) pentru a face calculul mai uor.
Concentraia maximă admisă: 0,3kg/m3(R410A)
Unitatea exterioară

Circularea
freonului

(Sistem 1)

Unitatea
interioară

Camera în care au loc pierderi de freon
(Freonul întregului sistem 1 se scurge.)

Verificarea procesurii concentraiei maxime admise
Verificai concentraia maximă urmând paii de mai jos i luai măsurile care se impun, în funcie de situaie.

n Calculai cantitatea de freon completată (kg) per fiecare sistem de freonizare.
Cantitatea de freon completată
în fiecare unitate exterioară

Cantitatea de freon
completată din fabrică

Cantitatea suplimentară de

=

+ freon

Cantitatea totală de freon
completată în instalaia de
freonizare (kg)
Notă: În cazul în care instalaia de freon este
împărită în unul sau mai multe sisteme
de freonizare, iar acestea sunt
interdependente, trebuie calculată
cantitatea de freon completată pentru
fiecare sistem.

Cantitatea de freon
suplimentară, in funcie de
lungimea i diametrul evilor
clientului

n Calculai capacitatea minimă a camerei
Calculai capacitatea camerei considerând o porţiune o cameră sau camera cea mai mică .
(1) Fără partiii

(2) Cu partiii sau cu deschideri care folosesc la circularea aerului în camere vecine.
Unitatea exterioară

Unitatea exterioară

Unitatea interioară

Unitatea interioară
Deschiderea
Partiia
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Unitate exterioară

În cazul deschiderii fără ui ,
sau a unei deschideri de
0,15% sau mai mare (faă de
podea) atât deasupra cât i
dedesubtul uii

Atenţie la scurgerile de agent de răcire
(3) Cu partiie i fără deschidere pentru circularea aerului în camera vechină
Unitatea exterioară

Unitate interioară
Cea mai mică
cameră

n Calcularea concentraiei de freon
Cantitatea totală de freon schimbat
în instalaia de freon (kg)

Concentraia agentului

Capacitatea celei mai mici camere
unde unitatea interioară este instalată (m3)

= de răcire (kg/m3)
(R410A)

În cazul în care rezultatul calculelor depăete
concentraia maximă admisă, efectuai aceleai
calcule prin schimbarea între ele a camerelor
a doua cu a treia cele mai mici până când vei
obine în cele din urmă un rezultat inferior
limitei maxime de concentraie.

n În cazul în care concentraia depăete valoarea maximă
Atunci când concentraia depăete valoarea maximă, schimbai planul iniial sau luai una din măsurile de
mai jos.
• Măsura 1
Pornii ventilaia.
Deschidere cu 0,15% sau mai mult către podea, atât deasupra cât i sub uă, sau deschidei fără uă.
• Măsura 2
Activai alarma de pierderi de gaz care este legată la ventilatorul mecanic.
Reducerea cantităii de freon de exterior.

Alarmă pierdere gaz

Măsura 2
Ventilare mecanică

Unitatea interioară

Măsura 1

Deschiderea eficientă a ventilaiei
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Atenie la spaiile în care este depozitat freonul, cum ar fi subsolul casei, etc., întrucât acesta este mai greu
decât aerul.

Ghid de instalare pentru mediul marin

Ghid de instalare pentru mediul marin
ATENŢIE
1. Este interzisă instalarea aparatelor de aer condiţionat în zone în care se produc gaze corozive, precum gaz acid sau alcalin.
2. Nu instalaţi produsul în zone unde ar fi expus direct la aerul de mare (sărat). Produsul se poate coroda. Coroziunea, mai
ales dacă se produce pe lamelele condensatorului sau ale vaporizatorului, ar putea duce la defectarea sau funcţionarea ineficientă a produsului.
3. Dacă o unitate exterioară este instalată aproape de mare, ar trebui evitată expunerea directă la briză. În caz contrar va fi
necesară tratarea schimbătorului de căldură împotriva coroziunii.

2.1 Alegerea locaţiei (Unitatea exterioară)
1) Dacă o unitate exterioară este instalată aproape de mare, ar trebui evitată expunerea directă la briză. Instalaţi unitatea exterioară în
direcţia opusă a brizei.

Briza

Briza

2) Alegeţi un loc bine uscat.
h 1. Dacă nu puteţi respecta indicaţiile de mai sus pentru instalarea în mediu marin, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii LG Electronics
pentru a efectua tratamente anticorozive suplimentare.
2. Curăţaţi periodic (de mai multe ori /an) , cu apă, particulele de nisip sau sare prinse în schimbătorul de căldură.

ATENŢIE: Multi V Space trebuie instalat în camera specială exterioară cu pereţi cu izolare fonică.

Denumirea modelului
Informaţii despre produs
• Nume produs : Aparat de aer condiţionat
• Nume model : Numele Produsului pentru Vânzare

Numele Modulului de Fabrică

ARUx**Ly2
x = N. B (Pompă de încălzire), V (Doar răcire)
y = R (Right discharge)
L (Left discharge)
*** = Numeric; (Capacitate de răcire)
• Informaţii suplimentare : Numărul serial se referă la codul de bare al produsului.

Emisie de zgomot aeriană
Presiunea sonora ponderată A emisă de acest produs este sub 70 dB.
** Nivelul de zgomot poate varia în funcţie de locaţie.
Cifrele prevăzute reprezintă nivelul de emisie şi nu sunt neapărat nivelurile de lucru în siguranţă.
Deşi există o corelaţie între nivelurile de emisie şi de expunere, acestea nu pot fi folosite în mod eficient pentru a determina dacă sunt sau
nu necesare măsuri de precauţie suplimentare. Factorul care influenţează nivelul actual de expunere a forţei de muncă include caracteristicile spaţiului de lucru şi a altor surse de zgomot, şi anume, numărul de echipamente şi alte procese apropiate şi intervalul de timp în care un
operator este expus la zgomot. De asemenea, nivelul de expunere admis poate varia de la o ţară la alta.
Însă, aceste informaţii vor permite ca utilizatorul echipamentului să efectueze o mai bună evaluare a pericolului şi a riscului.
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[Representative] LG Electronics Inc. EU Representative
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
[Manufacturer] LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory
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