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دليل التركيب

مكيف الهواء

يرجى قراءة دليل التركيب هذا بشكل كامل قبل تركيب المنتج.
يجب تنفيذ أعمال التركيب وفقا للمعايير الوطنية لتوصيل األسالك وبواسطة األفراد المصرح لهم فقط.
يرجى االحتفاظ بدليل التركيب هذا للرجوع إليه مستقبالً بعد قراءته بدقة.

مثبت على الحائط
التعليمات األصلية

P/NO : MFL69459940
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نصائح لتوفير استهالك الطاقة

نصائح لتوفير استهالك الطاقة
إليك بعض النصائح التي ستساعدك على تقليل استهالك الطاقة عند استخدام مكيف الهواء .ويمكنك استخدام مكيف الهواء بمزيد من
الفاعلية بالرجوع إلى التعليمات أدناه:
• •ال تقوم بالتبريد أو التسخين بشكل مفرط في الداخل .فقد يكون هذا ضار لصحتك وقد تستهلك المزيد من الكهرباء.
• •قم بحجب دخول أشعة الشمس باستخدام الستائر العادية أو الحاجبة للضوء أثناء تشغيل مكيف الهواء.
• •قم بإغالق األبواب والنوافذ بإحكام أثناء تشغيل مكيف الهواء.
• •قم بضبط اتجاه تدفق الهواء بشكل عمودي أو أفقي لتدوير الهواء داخل الغرفة.
• •ارفع سرعة المروحة لتبريد أو تدفئة الهواء داخل المكان بسرعة ،في فترة زمنية قصيرة.
• •افتح النوافذ بانتظام للتهوية ألن جودة الهواء الداخلي قد تقل إذا استخدام مكيف الهواء لعدة ساعات.
• •قم بتنظيف فلتر الهواء مرة كل أسبوعين .حيث إن األتربة والمواد الملوثة المتراكمة في فلتر الهواء قد تعيق تدفق الهواء أو
تضعف وظائف التبريد  /إزالة الرطوبة.

معلومات يجب تسجيلها
ثبت اإليصال الخاص بك بهذه الصفحة في حال احتجت إلى إثبات تاريخ الشراء أو ألغراض تتعلق بالضمان .واكتب رقم الطراز
والرقم المسلسل هنا:
رقم الطراز:
الرقم المسلسل:
يمكنك إيجاد هذه األرقام على الملصق الموجود على جانب كل وحدة.
اسم التاجر:
تاريخ الشراء:
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تعليمات السالمة المهمة
اقرأ كافة التعليمات قبل استخدام الجهاز.
التزم دائمًا باتخاذ االحتياطات التالية لتجنب المواقف الخطيرة وضمان أعلى مستويات األداء من المنتج الخاص بك

تحذير

تجاهل التعليمات يمكن أن يؤدي إلى وقوع إصابات خطيرة أو الوفاة

تنبيه

تجاهل التعليمات يمكن أن يؤدي إلى وقوع إصابات أو أضرار طفيفة بالمنتج.

تحذير

• •قد يؤدي التركيب أو اإلصالح بواسطة أشخاص غير مؤهلين إلى تعريضك أنت واآلخرين للخطر.
• •يجب أن تتوافق عملية التركيب مع قوانين البناء المحلية.
• •توجه المعلومات الواردة في دليل لالستخدام من قبل فني خدمة مؤهل على دراية بإجراءات السالمة ومجهز باألدوات المناسبة
وأدوات االختبار.
• •اإلخفاق في قراءة وإتباع كافة التعليمات الواردة في هذا الدليل يمكن أن يتسبب في تعطل المعدات وحدوث أضرار في الممتلكات
واإلصابة الشخصية و/أو الوفاة.

التركيب
• •ال تستخدم سلك توصيل الطاقة أو قابس أو مقبس غير محكم تالفين.
 وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.• •من أجل القيام بأي أعمال متعلقة بالكهرباء ،عليك االتصال بالتاجر أو البائع أو أحد الفنيين المؤهلين أو أحد مراكز الخدمة المعتمدة.
 ال تقم بفك أو إصالح المنتج .فهناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.• •احرص دائما على تأريض المنتج.
 هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.• •قم بتركيب لوحة وغطاء صندوق التحكم بإحكام.
 هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.• •احرص دائما على تركيب دائرة كهربائية ومصهر مخصصين.
 قد يتسبب تركيب األسالك أو التركيب بشكل خاطئ في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.• •استخدم قاطع أو مصهر من فئة مناسبة.
 هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.• •ال تقم بتعديل طول كابل الطاقة أو تمديده.
 هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.• •ال تدع مكيف الهواء في وضع التشغيل لفترة طويلة عندما تكون درجة الرطوبة عالية جداً مع ترك النافذة أو الباب مفتوحين.
 فقد تتكثف الرطوبة مما يؤدي إلى تعرض األثاث للتلف أو البلل.• •توخ الحذر عند إخراج المنتج من مواد تغليفه وعند تركيبه.
فالحواف الحادة قد تتسبب في حدوث إصابة .وتوخ الحذر تحدي ًدا فيما يتعلق بحواف الصندوق والريش الموجودة في المكثفوالمبخر.
• •للتركيب ،احرص دائما على االتصال بالتاجر أو بأحد مراكز الخدمة المعتمدة.
 -هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو انفجار أو إصابة.
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تعليمات السالمة المهمة

• •ال تقم بتركيب المنتج على حامل به خلل أو عيب.
 فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لإلصابة أو وقوع حادثة أو تلف للمنتج.• •تأكد من أن منطقة التركيب ال تتدهور بمرور الوقت.
في حالة تعرض قاعدة الجهاز للسقوط فقد يسقط معها مكيف الهواء مما يؤدي إلى حدوث ضرر للممتلكات وحدوث عطل بالمنتجوالتعرض إلصابة شخصية.
• •هناك مخاطر نشوب حريق ووقوع انفجار.
يجب استخدام غاز خامل (النيتروجين) عند التحقق من التسربات في المواسير ،أو تنظيف أو إصالح األنابيب...إلخ.إذا كنت تستخدم غازات قابلة لالشتعال بما في ذلك األكسجين ،يمكن أن يتعرض المنتج لخطر نشوب الحرائق واالنفجارات.
• •استخدم مضخة خوائية أو غاز خامل (النيتروجين) عند إجراء اختبار التسرب أو تنظيف الهواء .وال تضغط الهواء أو األكسجين وال
تستخدم غازات قابلة لالشتعال .وإال فقد يتسبب ذلم في نشوب حريق أو االنفجار.
 هناك خطر حدوث وفاة ،التعرض إلصابة ،نشوب حريق أو وقوع انفجار.• •ال تقم بتشغيل القاطع أو التيار الكهربائي في حال عدم وجود أو فتح اللوحة األمامية ،أو المقصورة ،أو الغطاء العلوي ،أو غطاء
صندوق التحكم.
 -وإال ،فقد تتسبب بنشوب حريق ،أو صدمة كهربائية ،أو انفجار أو الوفاة.

التشغيل
• •ال تقم بتخزين أو استخدام الغاز القابل لالشتعال أو المواد المشتعلة بالقرب من المنتج.
 -هناك خطر نشوب حريق أو حدوث عطل بالمنتج.

تنبيه

التركيب

• •تأكد دائما ً من عدم تسرب الغاز (غاز التبريد) بعد تركيب المنتج أو إصالحه.
 قد يؤدي انخفاض مستويات غاز التبريد إلى حدوث عطل بالمنتج.• •قم بتركيب خرطوم الصرف للتأكد من تصريف المياه بعيداً بشكل صحيح.
 قد يسبب التوصيل السيئ تسرب المياه.• •حافظ على استواء المستوى عند تركيب المنتج.
 لتجنب االهتزاز أو تسرب المياه.• •استعن بشخصين أو أكثر عند رفع ونقل المنتج.
 -تجنب اإلصابة الشخصية.
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أجزاء التركيب

أجزاء التركيب
االسم
الشاسيه

الشكل
SV

SB/SC

لوحة التركيب
يمكن تغيير الخاصية وف ًقا لنوع الطراز.
خرطوم التصريف
برغي من النوع ""A
-

برغي من النوع ""C
البراغي الخاصة بتثبيت اللوحات مزودة مع لوحة التزيين.

أدوات التركيب
الشكل
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االسم

الشكل

االسم

مفك مسامير لولبية

عداد متعدد

مثقاب كهربائي

مفتاح ربط سداسي

شريط قياس ،سكين

أميتر

مثقاب الحفر األساسي

أداة اكتشاف تسرب الغاز

مفتاح ربط

ترمومتر ،ميزان

مفتاح عزم الربط

مجموعة أدوات التفليج
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خريطة التركيب

لوحة التركيب
جلبة ( )
جلبة البطانة ( )
معجون (مادة مانعة للتسرب من الصمغ) ( )
قم بثني األنبوب في أقرب نقطة ممكنة على الحائط ،لكن
مع الحرص حتى ال ينكسر.

شريط من الفينيل (عريض) ( )
• •استخدمه بعد إجراء اختبار التصريف.
• •إلجراء اختبار التصريف ،قم بإزالة فالتر
الهواء وصب الماء في المبادل الحراري.

سناد ( )

* يمكن تغيير الخاصية وف ًقا لنوع الطراز.

مالحظة
• •ينبغي أن تشتري أجزاء التركيب.
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التركيب

التركيب
اختر أفضل موقع

لوحة التركيب

ينبغي أال يكون هناك أي مصادر حرارة أو بخار بالقرب منالوحدة.
 اختر مكا ًنا ال توجد به عوائق حول الوحدة.تأكد من أنه يمكن توجيه صرف التكثيف بعي ًدا عن الوحدة علىنحو مالئم.

براغي من النوع «»A

 ال تقم بالتركيب بالقرب من أحد المداخل.تأكد من أن الفجوة بين الحائط والجانب األيسر (أو األيمن)من الوحدة تزيد عن  100ملم .يجب تركيب الوحدة على أعلى
ارتفاع ممكن على الحائط ،مع ترك مسافة  200ملم على األقل
من السقف.

خطاف الشاسيه
 2قم بقياس الحائط ووضع عالمة على خط المنتصف.
من المهم أيضًا توخي الحذر بشأن موقع لوحة التركيب.

استخدم أداة الكتشاف المعادن لتحديد أماكن مسامير التثبيتلتجنب اإلضرار غير الضروري بالحائط.
أكثر من 100

أكثر من 200

شاسيه SB
ضع الميزان على عروة مرتفعة مخطط الوحدة

(الوحدة :ملم)
* يمكن تغيير الخاصية وف ًقا لنوع الطراز.

تنبيه
قم بتثبيت الوحدة الداخلية على الحائط بحيث يكون ارتفاعها
عن األرض أكثر من  2300مم.

االهتزاز
 1ثبت لوحة التركيب على الحائط باستخدام براغي من النوع
« .»Aوفي حال تركيب الوحدة على حائط خرساني،
فاستخدم مسامير التثبيت.
قم بتثبيت لوحة التركيب أفقيًا عن طريق محاذاة خطالمنتصف باستخدام عداد أفقي.

لوحة التركيب

95
217

133
175

(الوحدة :ملم)

شاسيه SC
أنابيب الجانب األيمن الخلفي

يجب أن يتصف الحائط الذي تختاره بالقوة والصالبة الكافية لمنع

Ø65

ضع الميزان على عروة مرتفعة
570

460

لوحة التركيب
Ø65

207

Ø65

شريط القياس

56

(الوحدة :ملم)

مخطط الوحدة

عروة تعليق
شريط القياس

أنابيب الجانب األيسر الخلفي

تثبيت لوحة التركيب ()SB/SC

أنابيب الجانب األيمن الخلفي

أكثر من 2300

442

Ø65

442

أنابيب الجانب األيسر الخلفي

أكثر من 100
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يتم توجيه األسالك نحو مخارج الطاقة عاد ًة عبر الحوائط،
ويجب ثقب فتحة عبر الحائط لوصالت األنابيب على نحو
آمن.

69
105
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تثبيت لوحة التركيب ()SV

ثقب فتحة في الحائط

يجب أن يتصف الحائط الذي تختاره بالقوة والصالبة الكافية لمنع
االهتزاز.

اثقب فتحة األنابيب باستخدام مثقاب الحفر األساسي بقطر 65مم .واثقب فتحة األنابيب على أي من الجانبين األيمن أو األيسر
مع ميل الفتحة قليالً نحو الجانب الخارجي.

 1ثبت لوحة التركيب على الحائط باستخدام براغي من النوع
« .»Aوفي حال تركيب الوحدة على حائط خرساني،
فاستخدم مسامير التثبيت.
ثبت لوحة التركيب بشكل أفقي عن طريق مُحاذاة خطالمنتصف باستخدام ميزان.

برغي من النوع «»A
 2قم بقياس الحائط ووضع عالمة على خط المنتصف.
من الضروري أيضًا توخي الحذر فيما يتعلق بموقع لوحة
التركيب بحيث يتم توجيه األسالك عاد ًة نحو مخارج
الطاقة عبر الحائط .ويجب ثقب فتحة عبر الحائط لوصالت
األنابيب على نحو آمن.
مخطط الوحدة

167

167

D

لوحة التركيب

B

أنابيب الجانب األيمن الخلفي
الشاسيه
SV

A
150

C
A

أنابيب الجانب األيسر الخلفي
المسافة (ملم)
C
D
43
140

D
43

الوحدة الداخلية

5-7mm

خطاف
الشاسيه

الوحدة الخارجية

)"(3/16"~5/16

لوحة التركيب

الحائط

أعمال التفليج
يرجع السبب الرئيسي في تسرب الغاز إلى وجود عيب في أعمال
التفليج .فقم بتنفيذ أعمال التفليج الصحيحة باتباع اإلجراء التالي.

اقطع األنابيب والكابل
 1استخدم ملحقات مجموعة األنابيب أو األنابيب المشتراة
محلياً.
 2قم بقياس المسافة بين الوحدتين الداخلية والخارجية.
 3اقطع األنابيب بطول يزيد قليال عن المسافة التي تم قياسها.
 4اقطع الكابل بطول يزيد عن طول األنبوب بـ 1.5م.
خشن غير مستو مائل

90°

أنبوب
نحاسي

 3قم بالتركيب بعد إزالة أحد جوانب القطع المُشار إليها وف ًقا
لموقع تركيب أنابيب الوحدة الداخلية.

جانب القطع
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إزالة الحواف الخشنة
 1قم بإزالة جميع الحواف الخشنة تمامًا من الجزء المقطوع
عرضيا لألنبوب/القناة.
 2أثناء إزالة الحواف الخشنة ،ضع طرف القناة النحاسية/
األنبوب النحاسي متجهًا إلى األسفل مع تغيير موقع إزالة
الحواف الخشنة أيضًا لتجنب سقوط الحواف الخشنة داخل
القنوات.
األنبوب

A

المقبض
قضيب

مقرن

قضيب

مخروط
أنبوب نحاسي
مقبض الملزم

عالمة السهم األحمر

تحقق

مخرطة

 1قارن أعمال التفليج مع الشكل المقابل.
متجه ألسفل

 2إذا كان المقطع المفلج معيب ،اقطعه وقم بأعمال التفليج
مرة أخرى.
ناعم تمامًا
مصقول من الداخل بدون خدوش

تركيب الصامولة

= أعمال تفليج غير مالئمة =

قم بإزالة صواميل التفليج الملحقة بالوحدات الداخليةوالخارجية ،ثم قم بتركيبها على األنبوب/القناة الذي تمت إزالة
حوافه/حوافها الخشنة تمامًا.
(ال يمكن وضعها بعد إنهاء أعمال التفليج)

سمك غير
متساوي

متشقق

سطح تالف

منحدر

طول متساوي من
جميع الجهات

صامولة تفليج

صمام نحاسي

توصيل األنابيب ()SB/SC
 1اسحب الغطاء اللولبي في الجزء السفلي للوحدة الداخلية
 2قم بإزالة غطاء الشاسيه من الوحدة عن طريق فك البرغيين

أعمال التفليج
 1أمسك أنبوب النحاس بقوة بقضيب حسب األبعاد الظاهرة
في الجدول أدناه.
 2قم بتنفيذ أعمال التفليج باستخدام أدوات التفليج.
القطر الخارجي
مم
 6.35رطق
 9.52رطق
 12.7رطق
 15.88رطق
 19.05رطق

2016-10-17 오전 11:43:05

بوصة
1/4
3/8
1/2
5/8
3/7

A
مم
1.1~1.3
1.5~1.7
1.6~1.8
1.6~1.8
1.9~2.1

غطاء الشاسيه

MFL69459940_AR_161017.indd 10

التركيب 11

 3اسحب حامل األنابيب للخلف.

منظر خلفي

 4قم بإزالة غطاء منفذ األنابيب وتحديد مواقع القنوات
منظر خلفي للوحدة الداخلية

حامل القنوات

منفذ األنبوب
اليسار

اليسار

حامل القنوات

اليمين
نحو األسفل

نحو الخلف

اليمين

نحو الخلف

* يمكن تغيير الخاصية وف ًقا لنوع الطراز.

حالة جيدة

توصيل األنابيب ()SV
 1افتح لوحة الوحدة الداخلية.

اضغط على غطاء القنوات وافتح القنوان نحو األسفل ببطء .ثمقم بالثني نحو الجانب األيسر ببطء.

 2قم بإزالة غطاء الشاسيه من الوحدة عن طريق فك البراغي
الخمسة.

غطاء الشاسيه

 3اسحب حامل األنابيب للخلف.
 4قم بإزالة غطاء منفذ األنبوب وتحديد أماكن األنابيب.
* يمكن تغيير الخاصية وف ًقا لنوع الطراز.

2016-10-17 오전 11:43:06
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 12التركيب

حالة سيئة
يمكن أن تسبب متابعة ثني العبوة من اليمين إلى اليسارمباشرة في حدوث ضرر القنوات.

تركيب الوحدة الداخلية
 1قم بتعليق الوحدة الداخلية على الجزء العلوي من لوحة
التركيب( .اربط الثالثة خاطفات بالجزء العلوي للوحدة
الداخلية بالحافة العلوية للوحة التركيب) وتأكد من تثبيت
الخطافات بشكل مالئم على لوحة التركيب عن طريق
تحريكها يسارً ا ويمي ًنا.
1

2

لوحة التركيب

 2حرر قفل حامل القنوات من الشاسيه وقم بالتثبيت بين
الشاسيه ولوحة التركيب من أجل فصل الجانب السفلي
للوحدة الداخلية عن الحائط.

حامل القنوات

* يمكن تغيير الخاصية وف ًقا لنوع الطراز.
* يمكن تغيير الخاصية وف ًقا لنوع الطراز.

تنبيه
معلومات التركيب .بالنسبة لألنابيب على اليمين.
اتبع التعليمات أعاله.

األنابيب
 1أدخل كابل التوصيل من خالل الجزء السفلي للوحدة
الداخلية وقم بتوصيل الكابل (يمكنك التعرف على
المحتويات بالتفصيل في قسم «توصيل الكابالت»)
<أنابيب الجانب األيسر>

منظر

كتلة الوصالت الطرفية للوحدة الداخلية
)L(L1) N(L2
)3(A) 4(B

2016-10-17 오전 11:43:07

كتلة الوصالت الطرفية للوحدة الداخلية
)1(L) 2(N
)3(A) 4(B

الوحدة الخارجية مدخل طاقة الوحدة الداخلية

الوحدة الخارجية مدخل طاقة الوحدة الداخلية

SV

SB/SC

MFL69459940_AR_161017.indd 12

التركيب 13
<أنابيب الجانب األيمن>

تنبيه
في حال توجيه خرطوم الصرف داخل الغرفة ،قم بعزل
الخرطوم باستخدام مادة عزل* حتى ال يتسبب التقطر من
التعرق (التكثيف) في تلف األثاث أو األرضيات.
* يوصى باستعمال البولي ايثيلين الرغوي أو ما يقابله.

منظر

توصيل أنبوب التركيب وخرطوم الصرف بالوحدة الداخلية.
كتلة الوصالت الطرفية للوحدة الداخلية

)4(B

)L(L1) N(L2

)3(A

الوحدة الخارجية مدخل طاقة الوحدة الداخلية

SV

كتلة الوصالت الطرفية للوحدة الداخلية

)4(B

)2(N

)3(A

)1(L

 1قم بمحاذاة منتصف األنابيب وأحكم ربط صامولة التفليج
يدويًا

الوحدة الخارجية مدخل طاقة الوحدة الداخلية

SB/SC

 1ثبت الكابل على لوحة التحكم باستخدام أداة تثبيت الكابل.
 2الصق أنبوب القنوات وخرطوم الصرف وكابل التوصيل
معًا بشريط .وتأكد من وجود خرطوم الصرف في الجانب
األسفل من الحزمة .فقد يتسبب وجوده في الجانب العلوي
في الفيضان من حوض الصرف إلى داخل الوحدة.
<أنابيب الجانب األيسر>

األنابيب صامولة التفليج

قنوات الوحدة الداخلية

 2أحكم ربط صامولة التفليج باستخدام مفتاح الربط
القطر الخارجي

مم
 6.35رطق
 9.52رطق
 12.7رطق
 15.88رطق
 19.05رطق

عزم الربط
كجم قوة.م
1.8~2.5
3.4~4.2
5.5~6.5
6.3~8.2
9.9~12.1

بوصة
1/4
3/8
1/2
5/8
3/7

شريط
كابل التوصيل

مفتاح ربط ذو نهاية مفتوحة (ثابت)
خرطوم الصرف
خرطوم الصرف

أنبوب التوصيل

صامولة التفليج
أنبوب توصيل

<أنابيب الجانب األيمن>

مفتاح عزم الربط
قنوات الوحدة الداخلية

 3عند الحاجة لتمديد خرطوم الصرف الخاص بالوحدة
الداخلية ،قم بتجميع أنبوب الصرف كما هو موضح في
الرسومات

شريط
كابل التوصيل

أنبوب الصرف

خرطوم الصرف
أنبوب التوصيل

* يمكن تغيير الخاصية وف ًقا لنوع الطراز.

2016-10-17 오전 11:43:08

خرطوم صرف الوحدة الداخلية
شريط فينيل (ضيق)

الصق
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 14التركيب

إنهاء تركيب الوحدة الداخلية ()SB/SC

لف مادة العزل حول جزء التوصيل.
 1اجعل مادة عزل أنبوب التوصيل تتداخل مع مادة عزل
أنبوب الوحدة الداخلية .واربطهم معًا باستخدام شريط
الفينيل بحيث ال توجد فجوات.
المادة العازلة

 1ثبت حامل القنوات في الموقع األصلي.
 2تأكد من تثبيت الخطافات بشكل مالئم على لوحة التركيب
عن طريق تحريكها يسارا ويمينا.
 3اضغط الجوانب السفلية اليسرى واليمنى للوحدة على لوحة
التركيب حتى تثبت الخطافات في األخاديد الخاصة بها
(صوت طقطقة).

 2اضبط خط قطع القنوات نحو األعلى.
لف المنطقة الحاوية لقسم الغالف الخارجي لألنابيب الخلفية
بشريط الفينيل.

 4قم بإنهاء التجميع عن طريق تثبيت الوحدة في لوحة
التركيب باستخدام برغيين من النوع "ج" .وقم بتجميع
غطاء الشاسيه.

خط القطع

خط القطع

أنبوب السائل
حالة سيئة

أنبوب الغاز

حالة جيدة

* يجب أن يكون خط القطع لألنابيب متجهًا نحو األعلى.
أنبوب توصيل

أنبوب الوحدة الداخلية

شريط فينيل (عريض)

لفها بشريط فينيل

برغي من النوع «»C

كابل التوصيل

إنهاء تركيب الوحدة الداخلية ()SV

األنبوب

 1ثبت حامل القنوات في الموقع األصلي.

شريط فينيل
(ضيق)

 3اربط األنابيب وخرطوم الصرف معا ً من خالل لفها بشريط
فينيل كافي لتغطية المكان الذي تدخل فيه في قسم مبيت
األنابيب الخلفية.
لفها بشريط فينيل
األنبوب

 2تأكد من تثبيت الخطافات بشكل مالئم على لوحة التركيب
عن طريق تحريكها يسارا ويمينا.
 3اضغط الجوانب السفلية اليسرى واليمنى للوحدة على لوحة
التركيب حتى تثبت الخطافات في األخاديد الخاصة بها
(صوت طقطقة).
 4أعد غطاء الشاسيه إلى مكانه األصلي.

شريط فينيل (عريض)
خرطوم الصرف

2016-10-17 오전 11:43:08
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التركيب 15

فحص الصرف
للتحقق من الصرف.
 1قم بصب كوب ماء على المبخر.

 2ال تقم بتمديد أنابيب الصرف كما يلي.
ال ترفع

 2تأكد من أن الماء يتدفق عبر خرطوم الصرف الخاص
بالوحدة الداخلية بدون أي تسرب ويتجه إلى مخرج
الصرف.

تسرب الماء

مياه صرف متراكمة
هواء

خرطوم صرف
منطقة التوصيل
فحص التسرب

تمويج

حوض الصرف

خرطوم الصرف
فحص التسرب

تسرب
الماء

طرف خرطوم الصرف
مغمور في الماء
تسرب
الماء

قناة صرف

أنبوب الصرف
 1يجب أن يتجه خرطوم الصرف ألسفل لتدفق الصرف
بسهولة.

فجوة أقل
من  50ملم

منحدر إلى األسفل

* يمكن تغيير الخاصية وف ًقا لنوع الطراز.

2016-10-17 오전 11:43:08
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 16التركيب

تركيب الفالتر
 1اسحب [الفلتر الحر المضاد للمواد المسببة للحساسية +الفلتر الثالثي] من العبوة البالستيكية المضغوطة بشكل منفصل.
 2افصل شريطي  nittoعن الفلتر.
 3أدخل الفلتر في عبوة الفلتر.
 4افصل شريطي  nittoعن فلتر البالزما.

فلتر البالزما

الفلتر المضاد للمواد المسببة للحساسية والفلتر الثالثي

* يمكن تغيير الخاصية وف ًقا لنوع الطراز.

توصيل األسالك
 صل األسالك بالوصالت الطرفية في لوحة التحكم كل على حدة وف ًقا لتوصيل الوحدة الخارجية. تأكد من تطابق ألوان أسالك الوحدة الخارجية ورقم طرف التوصيل مع تلك الخاصة بالوحدة الداخلية على التوالي.SB/SC
كتلة الوصالت الطرفية للوحدة الخارجية
جهاز التحكم المركزي

 12ف أرضي DRY1 DRY2

الوحدة الداخلية الوحدة الخارجية
اإلنترنت

SODU SODU IDU IDU

كتلة الوصالت الطرفية للوحدة الداخلية

)4(B

)3(A

)2(N

)1(L

مدخل طاقة الوحدة الداخلية

SV
كتلة الوصالت الطرفية للوحدة الخارجية
جهاز التحكم المركزي

 12ف أرضي DRY1 DRY2

الوحدة الداخلية الوحدة الخارجية
اإلنترنت

SODU SODU IDU IDU

كتلة الوصالت الطرفية للوحدة الداخلية

)4(B

)3(A

)L(L1) N(L2

مدخل طاقة الوحدة الداخلية

تنبيه

 3±10مم

يجب أن يتفق كابل التوصيل المتصل بالوحدة الداخلية والخارجية مع المواصفات التالية
(يجب أن يتم تزويد هذا الجهاز بمجموعة أسالك تتفق مع اللوائح المحلية).

35

5±

صفر
منطقة تقاطع
ر /أ
خض
عادية  0.75مم2
أ

في حال تعرض السلك الكهربائي للتلف ،يجب استبداله بكابل من نوع خاص أو بمجموعة
متاحة من جهة التصنيع أو وكيل الخدمة التابع لها.
20

2016-10-17 오전 11:43:09

مم

مم
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التركيب 17

تحذير
تأكد من إحكام ربط براغي الوصلة الطرفية.

تنبيه
يجب اختيار سلك الطاقة المتصل بالوحدة وفقا للمواصفات التالية.

تنبيه
بعد التأكد من الشروط السابقة ،قم بإعداد األسالك على النحو التالي:
)1ال تتوانى عن توفير مصدر طاقة منفصل خاصة لمكيف الهواء.
وفيما يتعلق بطريقة توصيل األسالك ،اتبع الرسم البياني للدائرة الكهربائية المطبوع على السطح الداخلي لغطاء علبة التحكم.
 )2قم بتوفير مفتاح قاطع دائرة كهربائية بين مصدر الطاقة والوحدة.
)3البرغي المستخدم في تثبيت األسالك الموجودة في علبة اللوازم الكهربائية يمكن أن ينفك بسبب االهتزازات التي تتعرض لها
الوحدة خالل عملية النقل.
قم بفحص تلك البراغي وتأكد من إحكام تثبيتها جميعاً( .إذا لم تكن مثبتة بإحكام ،فقد أن تتسبب في احتراق األسالك).
 )4تأكد من مواصفات مصدر الطاقة
 )5تأكد من أن القدرة الكهربية كافية.
 )6تأكد من فولتية بدء التشغيل عند أكثر من  90في المائة من الفولتية المقدرة الموضحة على لوحة االسم.
)7تأكد من أن سمك الكابل كما هو مُحدد في مواصفات مصادر الطاقة.
(الحظ على وجه الخصوص العالقة بين طول الكابل وسمكه).
)8ال تقم بتركيب قاطع التسرب في مكان مبتل أو رطب.
قد يتسبب الماء أو الرطوبة في حدوث ماس كهربائى.
)9ستحدث المشكالت التالية في حال انخفاض الفولتية.
 اهتزاز المفتاح المغناطيسي وتلف نقطة التالمس وانقطاع المصهر واضطراب التشغيل العادي لجهاز الحماية من الحمل الزائد. -عدم إمداد الضاغط بطاقة بدء التشغيل المالئمة.

2016-10-17 오전 11:43:09
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 18التركيب

إعداد المفتاح ثنائي الجوانب ()DIP Switch
الوحدة الداخلية
تشغيل اإلعدادات
-

إيقاف تشغيل اإلعدادات
الوصف
الوظيفة
SW1
ال ينطبق (افتراضي)
االتصال
SW2
ال ينطبق (افتراضي)
الدورة
تحديد الوحدة الرئيسية
SW3
تابعة
رئيسية
التحكم الجماعي
أو التابعة
وحدة تحكم عن بعد
سلكية/السلكية
تحديد وضع االتصال
تلقائي
 SW4وضع االتصال الجاف
تحديد وضع التشغيل
الجاف
اليدوي أو التلقائي
التشغيل المستمر
SW5
إيقاف التشغيل المستمر
التركيب
للمروحة
SW6
ال ينطبق
وصلة السخان
اختيار وصلة جهاز
العمل
إزالة الوصلة
وصلة جهاز التهوية
التهوية
اختيار الريشة (الوحدة اختيار ريشة التوجيه ريشة التوجيه ألعلى ريشة التوجيه ألعلى
SW7
فقط
وألسفل
ألعلى /ألسفل
المركزية)
اختيار المنطقة
الطراز االستوائي
الطراز العام
اختيار المنطقة
االستوائية
SW8
احتياطية
إلخ.

االفتراضي
إيقاف التشغيل
إيقاف التشغيل
إيقاف التشغيل
إيقاف التشغيل
إيقاف التشغيل
إيقاف التشغيل

إيقاف التشغيل

إيقاف التشغيل

تنبيه
بالنسبة للطرازات ذات جهاز التهوية المتعدد ،يجب ضبط المفتاح ثنائي الجوانب ( )DIPرقم  1و 2و 6و 8على وضع إيقاف
التشغيل.

الوحدة الخارجية
إذا كانت المنتجات تلبي شروط محددة ،يمكن أن يبدأ تشغيل وظيفة «التعامل التلقائي» تلقائيًا مع زيادة السرعة عن طريق إدارة المفتاح
ثنائي الجوانب ( )DIPرقم  3للوحدة الخارجية وإعادة ضبط الطاقة.
* الشروط الخاصة:
 كل أسماء الوحدات الداخلية تكون 4****ARNU رقم المسلسل لـ( Multi V super IVالوحدات الخارجية) يكون بعد أكتوبر ،2013 7أقسام

المفتاح ثنائي االتجاه ( )DIPللوحدة الخارجية

2016-10-17 오전 11:43:09

المفتاح ثنائي
الجوانب ()DIP

لوحة الدائرة المطبوعة للوحدة الخارجية
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التركيب 19

إعداد التحكم الجماعي
التحكم الجماعي 1
■ جهاز التحكم عن بعد السلكي  + 1الوحدات الداخلية القياسية
نظام شبكة LGAP
أو

أرضي
اإلشارة
 12فولت

تابعة

تابعة

تابعة

صل خطوط اإلشارة والخطوط األرضية
المتسلسلة بين الوحدات الداخلية فقط.

رئيسية

عرض رسالة الخطأ

رئيسية

■ المفتاح ثنائي الجواني ( )DIPللوحة الدائرة المطبوعة
إعدادات الرئيسية
إيقاف تشغيل رقم 3

إعدادات التابعة
تشغيل رقم 3

المفتاح ثنائي الجوانب ( )DIPللوحدة الداخلية

بعض المنتجات ال تشتمل على المفتاح ثنائي الجوانب ( )DIPفي لوحة الدائرة المطبوعة.
يمكن ضبط الوحدات الداخلية على وضع الوحدة الرئيسية أو التابعة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الالسلكي بدالً من المفتاح ثنائي
الجواني (.)DIP
للتعرف على تفاصيل اإلعداد ،يرجى الرجوع إلى الدليل الخاص بجهاز التحكم عن بعد الالسلكي.
.1يمكن توصيل  16وحدة داخلية (كحد أقصى) بجهاز تحكم عن بعد سلكي واحد.
اضبط وحدة داخلية واحدة فقط على اإلعدادات الرئيسية واألخرى على اإلعدادات التابعة.
 .2يمكن التوصيل بكل أنواع الوحدات الداخلية.
 .3يمكن استخدام جهاز تحكم عن بعد السلكي في نفس الوقت.
.4يمكن التوصيل بوحدة تالمس جاف وجهاز تحكم مركزي في نفس الوقت.
 يمكن للوحدة الداخلية الرئيسية أن تتعرف على وحدة التالمس الجاف وجهاز التحكم المركزي فقط.-5في حالة حدوث أي أخطاء في الوحدة الداخلية ،يتم عرض كود الخطأ على شاشة جهاز التحكم عن بعد السلكي.
يمكن التحكم بالوحدات الداخلية األخرى باستثناء وحدات الخطأ.
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* يمكن توصيل الوحدات الداخلية المصنعة منذ فبراير .2009
* يمكن أن يسبب ذلك األعطال في حال عدم وجود اإلعدادات الرئيسية والتابعة.
*في حالة التحكم الجماعي ،يمكن استخدام الوظائف التالية.
 اختيار التشغيل أو اإليقاف أو الوضع إعداد درجة الحرارة والتحقق من درجة الغرفة تغيير الوقت الحالي التحكم في معدل التدفق (عالي  /متوسط  /منخفض) إعدادات الحفظ -ال يمكن القيام بذلك في بعض الوظائف.

التحكم الجماعي 2
■ أجهزة التحكم عن بعد السلكية  +الوحدات الداخلية القياسية
نظام شبكة LGAP

أرضي
اإلشارة
 12فولت

تابعة

أو

تابعة

رئيسية

رئيسية

ال تقم بتوصيل الخط
التسلسلي  12فولت
عرض رسالة الخطأ
تابعة

رئيسية

* يمكن التحكم في  16وحدة داخلية (كحد أقصى) باستخدام جهاز التحكم عن بعد السلكي الرئيسي.
* بخالف ذلك ،تنطبق نفس الحالة على التحكم الجماعي .1
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التحكم الجماعي 3
■ التوصيل المختلط مع الوحدات الداخلية ووحدة دخول الهواء المنعش
نظام شبكة LGAP

أرضي
اإلشارة
 12فولت

تابعة

أو

رئيسية

اإلعدادات الرئيسية لوحدة
سحب الهواء المنعش

اإلعدادات التابعة لوحدة
سحب الهواء المنعش

عرض رسالة الخطأ

عرض رسالة الخطأ

رئيسية

رئيسية

*في حال التوصيل بوحدة داخلية قياسية ووحدة لدخول الهواء المنعش ،افصل وحدة دخول الهواء المنعش ذات الوحدات القياسيةN,( .
( )16 ≤ Mألن إعدادات درجة الحرارة تختلف).
* وخالف ذلك ،تطبق نفس اإلجراءات المتبعة في التحكم الجماعي .1

قياسي

قياسي

وحدة سحب
الهواء المنعش

وحدة سحب
الهواء المنعش

قياسي

قياسي

وحدة سحب
الهواء المنعش

وحدة سحب
الهواء المنعش

* :FAUوحدة سحب الهواء المنعش
قياسية :الوحدة الداخلية القياسية
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 2جهاز التحكم عن بعد
■ جهاز التحكم عن بعد  + 2الوحدة الداخلية 1
نظام شبكة LGAP

أرضي
اإلشارة
 12فولت

تابعة

أو

تابعة

تابعة

رئيسية

عرض رسالة الخطأ
تابعة

رئيسية

.1يمكن توصيل جهازي تحكم سلكيين عن بعد (كحد أقصى) بوحدة داخلية واحدة.
اضبط وحدة داخلية واحدة فقط على اإلعدادات الرئيسية واألخرى على اإلعدادات التابعة.
اضبط جهاز تحكم سلكي واحد عن بعد على اإلعدادات الرئيسية ،واضبط األجهزة األخرى على اإلعدادات التابعة.
 .2كل أنواع الوحدات الداخلية يمكن توصيلها بجهازين للتحكم عن بعد.
 .3يمكن استخدام جهاز تحكم عن بعد السلكي في نفس الوقت.
 .4يمكن التوصيل بوحدة تالمس جاف وجهاز تحكم مركزي في نفس الوقت.
 .5في حالة حدوث أي أخطاء في الوحدة الداخلية ،يتم عرض كود الخطأ على شاشة جهاز التحكم عن بعد السلكي.
 .6ليست هناك حدود لوظائف الوحدة الداخلية.
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ملحقات إعداد التحكم الجماعي
يمكن ضبط التحكم الجماعي باستخدام الملحقات التالية.
الوحدة الداخلية  2لكل جهاز  +جهاز التحكم عن بعد السلكي
* الكابل  PZCWRCG3المستخدم في التوصيل

تابعة

الوحدة الداخلية  1لكل جهاز  +جهاز التحكم عن بعد السلكي 2
لكل جهاز
* الكابل  PZCWRC2المستخدم في التوصيل

رئيسية
PZCWRC2

PZCWRCG3

رئيسية
تابعة

رئيسية

تنبيه
استخدم أنبوب مغلق تمامًا غير قابل لالشتعال إذا كان قانون البناء المحلي يتطلب استخدام كابل مكتمل.
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تعيين الطراز
ARN

U

24

G

SC

L

4
الرقم المسلسل
مجموعات الوظائف
 :Aوظيفة أساسية
 :Cبالزما (علبة مثبتة بالسقف)
 :Kإحساس شديد بالحرارة
 :Gمنخفض ثابت
 :Uحامل أرضي بدون علبة
 :SE/S8 – Rعاكس  :Vفضي  :Bأزرق (نوع  ART COOLبلوحة ملونة)
أحمر  :Vفضي  :Gذهبي ( Kiss:1صورة قابلة للتغيير)
:E – SF
 :Zوحدة دخول الهواء المنعش
 :Qلوحة التحكم
 :Lنيو بالزما (مثبت على الحائط)

اسم الشاسيه
التقديرات الكهربية
قطر  240-220 ،6:1فولت 50 ،هرتز
قطر  115 ،1:1فولت 60 ،هرتز
قطر  230/208 ،3:1فولت 60 ،هرتز قطر  220 ،2:1فولت 60 ،هرتز
قطر  100 ،7:1فولت 60/50 ،هرتز

قطر  240-220 ،1 :Gفولت 50 ،هرتز /قطر  220 ،1فولت 60 ،هرتز

إجمالي قدرة التبريد بالوحدة الحرارية البريطانية/الساعة
مثال)  5000وحدة حرارية بريطانية/الساعة ←››5

 18,000وحدة حرارية بريطانية/الساعة←››18

مزيج من النوع المحول والتبريد فقط أو مضخة التدفئة
 :Vمحول التيار المتردد والتبريد فقط
 :Nمحول التيار المتردد ومضخة التدفئة
 :Uمحول التيار المستمر ومضخة التدفئة والتبريد فقط
نظام MULTI VTMمع وحدة داخلية باستخدام R410A
* LGETA:U

مثال) URN

انبعاثات الضوضاء المنقولة جواً
ضغط الصوت الموزون – أ المنبعث من هذا المنتج أقل من  70ديسبل.
** يمكن أن يتفاوت مستوى الضوضاء بنا ًء على الموقع.
األرقام المقتبسة هس مستوى االنبعاث وليست بالضرورية مستويات العمل اآلمنة .وبالرغم من وجود ارتباط بين مستويات االنبعاث
والتعرض ،إال أنه ال يمكن استخدامها بموثوقية لتحديد إذا ما كان يلزم المزيد من االحتياطات أم ال .ويتضمن العامل الذي يؤثر على
المستوى الفعلي لتعرض القوة العاملة خصائص غرفة العمل ومصادر الضوضاء األخرى ،مثل عدد المعدات وغيرها من العمليات
المجاورة وطول الوقت الذي يتعرض فيه المشغل للضوضاء .أضف إلى ذلك أن مستوى التعرض المسموح به قد يختلف من بلد آلخر.
ومع ذلك ،ستمكن هذه المعلومات مستخدم الجهاز من تقييم المخاطر واألخطار على نحو أفضل.

تحديد التركيز
حد التركيز هو حد تركيز غاز الفريون حيث يمكن اتخاذ بعض اإلجراءات الفورية بدون اإلضرار بأجسام البشر عند تسربه في الهواء.
سيتم وصف حد التركيز بوحدة كجم/م( 3وزن غاز الفريون لكل حجم وحدة هواء) لتيسير الحساب.
حد التركيز 0.44 :كغ /م)R410A(3
■ حساب تركيز غاز التبريد
تركيز غاز التبريد =
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الحجم الكلي لغاز التبريد المعبأ في مرفق التبريد (كجم)
سعة أصغر غرفة حيثما يتم تركيب الوحدة الداخلية (م)3
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