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دليل التركيب

مكيف الھواء

ُيرجى قراءة دليل التركيب ھذا كامالً قبل تركيب المنتج .يجب أن يتم تنفيذ أعمال
التركيب وفقا ً للمعايير الوطنيةللتوصيالت الكھربائية وبمعرفة المصّرح لھم فقط.
ُيرجى االحتفاظ بھذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل بعد قراءته بعناية.
مثبت على الحائط
ُ
التعليمات األصلية

www.lg.com
حقوق النشر  2017إل جي لاللكترونيات .كل الحقوق محفوظة
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العربية

٢

نصائح لتوفير الطاقة

نصائح لتوفير الطاقة
إليك بعض النصائ التي سوف تساعدك على االقتصاد في استھالك الطاقة عند استخدام مكيف الھواء.
بالرجوع إلى التعليمات التالية ،ح ستتمكن من استخدام مكيف الھواء الخاص بك بشكل أكثر كفاءة:

• تجنب التبريد المفرط في الداخل .فقد يضر ذلك بصحتك وربما يستھلك المزيد من الكھرباء.
• ُينص بحجب أشعة الشمس باستخدام الستائر أثناء تشغيل مكيف الھواء.

• اغلق األبواب أو النوافذ بإحكام أثناء تشغيل مكيف الھواء.

• قم بضبط اتجاه تدفق الھواء رأسياً أو أفقياً لتوزيع الھواء الداخلي.
• قم بتسريع المروحة لتبريد أو تدفئة الھواء الداخلي بسرعة ،خالل فترة وجيزة.
• افت النوافذ بانتظام للتھوية ألن نوعية الھواء الداخلي قد تصب غير جيدة في حالة استخدام مكيف الھواء لعدة
ساعات.
• قم بتنظيف فلتر الھواء مرة كل أسبوعين .قد تؤدي األتربة والشوائب المتجمعة في فلتر الھواء إلى إضعاف تدفق
الھواء أو الحد من وظائف التبريد  /التجفيف.

لسجالتك
الصق اإليصال بھذه الصفحة فقد تحتاج إلى إثبات تاريخ الشراء ألغراض التأكد من سريان الضمان .اكتب رقم الطراز
والرقم التسلسلي ھنا:
رقم الطراز:
الرقم التسلسلي:
يمكنك العثور عليھما في الملصق الموجود على جانب كل وحدة.
اسم الوكيل:
تاريخ الشراء:
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إرشادات األمان المھمة
اقرأ كافة التعليمات قبل استخدام الجھاز.
احرص دائماً على االلتزام بھذه التحذيرات لتجنب األوضاع الخطرة وضمان أفضل
أداء لمنتجك.
! تحذير
قد يؤدي ذلك إلى إصابة بالغة أو حدوث وفاة في حال تجاھل التوجيھات
! تنبي ه
قد يؤدي ذلك إلى إصابة طفيفة أو إلحاق ضرر بالمنتج في حال تجاھل التوجيھات
! تحذير
• يمكن أن يعرضك التركيب أو اإلصالحات التي يقوم بھا أشخاص غير مؤھلين
وتعرض غيرك إلى مخاطر.
• يلزم أن يكون التركيب مطابقاً ألكواد البناء المحلية.
• الھدف من المعلومات الواردة في الدليل ھو االستخدام من قبل فني خدمة
مؤھل على دراية بإجراءات السالمة ومزود باألدوات وأجھزة االختبار المناسبة.
• قد يؤدي عدم قراءة جميع التعليمات الواردة في ھذا الدليل واتباعھا بدقة إلى
حدوث عطل في المعدات و/أو تلف في الممتلكات و/أو إصابة شخصية و/أو
وفاة.
التركيب
• تجنب استعمال سلك توصيل بالطاقة أو قابس أو مقبس غير ثابت إذا كان تالفاً.
 وإال قد يتسبب ذلك في اندالع حريق أو حدوث صدمة كھربائية.• بخصوص األعمال الكھربائية ،اتصل بالوكيل أو البائع أو الكھربائي المؤھل أو
مركز الخدمة المعتمد.
 احرص على عدم فك المنتج أو إصالحه بنفسك .فقد يؤدي ذلك إلى حدوثحريق أو صدمة كھربائية.
• احرص دائماً على تأريض المنتج.
 -يوجد خطر حدوث حريق أو اإلصابة بصدمة كھربائية.

العربية

إرشادات األمان المھمة

٣
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العربية

٤

إرشادات األمان المھمة

• ركب اللوحة وغطاء صندوق التحكم بإحكام.
 يوجد خطر حدوث حريق أو اإلصابة بصدمة كھربائية.• احرص دائماً على تركيب دائرة وقاطع دائرة ُمخصصين.
 قد يؤدي سوء توصيل السلوك أو التركيب إلى اندالع حريق أو اإلصابة بصدمةكھربائية.
• استخدم قاطع دائرة أو مصھر ُمقنن بشكل صحيح.
 يوجد خطر حدوث حريق أو اإلصابة بصدمة كھربائية.• تجنب تعديل كابل توصيل الطاقة أو تمديده.
 يوجد خطر حدوث حريق أو اإلصابة بصدمة كھربائية.• تجنب ترك مكيف الھواء يعمل لمدة طويلة عندما تكون الرطوبة مرتفعة جدا ً
والنافذة مفتوحة.
ل األثاث أو إتالفه.
 قد تتكّثف الرطوبة وتؤدي إلى ب ّ• توخى الحذر عند إخراج المنتج من الغالف وعند تركيبه.
 الحواف الحادة قد تسبب إصابة .انتبه بشكل خاص إلى حواف العلبة والزعانفخر.
الموجودة على المكّثف والمب ّ
• للتركيب ،اتصل دائماً بالوكيل أو مركز خدمة معتمد.
 يوجد خطر حدوث حريق أو اإلصابة بصدمة كھربائية أو انفجار أو إصابة.• ال ترّكب المنتج على قاعدة تركيب بھا خلل أو عيب.
 قد يتسبب ذلك في اإلصابة أو حادث أو إلحاق ضرار بالمنتج.• تأكد من عدم تدھور منطقة التركيب مع الزمن.
 في حالة تعرض قاعدة الجھاز للسقوط فقد يسقط معھا جھاز تكييف الھواءمما يؤدي إلى تلف الممتلكات وحدوث عطل بالمنتج والتعرض إلصابة
شخصية.
• ھناك خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار.
 يجب استخدام الغاز الخامل )النيتروجين( عند فحص تسريبات الغاز ،وتنظيفوإصالح األنابيب ،إلخ .إذا كنت تستخدم غازات قابلة لالشتعال ،ومنھا
األكسجين ،قد يتسبب المنتج في خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار.
• استخدم مضخة تفريغ أو غاز )نيتروجين( خامل عند إجراء اختبار التسريب أو
تطھير الھواء .تجنب ضغط الھواء أو األكسجين وال تستخدم الغازات القابلة
لالشتعال .وإال قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو انفجار.
 -يوجد خطر حدوث وفاة أو إصابة أو حريق أو انفجار.
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• تجنب تشغيل قاطع التيار أو الطاقة عند إزالة أو فتح اللوحة األمامية أو الكبينة
أو الغطاء العلوي أو غطاء صندوق التحكم.
 وإال ،قد يتسبب ذلك في اندالع حريق أو التعرض لصدمة كھربائية أو انفجار أوالوفاة.
التشغيل
• ال تخزن أو تستخدم الغازات سريعة االشتعال أو المواد القابلة لالشتعال بالقرب
من المنتج.
 يوجد خطر حدوث حريق أو عطل المنتج.! تنبي ه
التركيب
• تأكد دائماً من عدم تسرب الغاز )سائل التبريد( بعد تركيب المنتج أو إصالحه.
 قد يؤدي انخفاض مستويات سائل التبريد إلى حدوث عطل بالمنتج.• ركب خرطوم التصريف للتأكد من تصريف الماء بعيًدا بشكل مالئم.
 قد يسبب التوصيل السيئ تسرب المياه.• حافظ على مستوى مناسب عند تركيب المنتج.
 لتجنب االھتزاز أو تسرب الماء.• استعن بشخصين أو أكثر عند رفع المنتج ونقله.
 -تجنب اإلصابة الجسدية.

العربية

إرشادات األمان المھمة

٥
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العربية

٦

قائمة المحتويات

قائمة المحتويات
٢

نصائح لتوفير الطاقة

٣

إرشادات األمان المھمة

٧

أجزاء التركيب

٧

أدوات التركيب

٨

خريطة التركيب

٨

التركيب

٩

حدد أفضل مكان

٩

تثبيت لوحة التركيب )(SJ/SK
احفر ثقباً في الحائط

١٠
١٠

أعمال التفليج

١١

توصيل المواسير

١٥

اختبار التصريف

١٧

التركيب والتفكيك اليدوي للغطاء وفلتر الھواء

١٧

توصيل األسالك

٢٠

إعداد مفتاح التبديل DIP

٢١

إعداد التحكم الجماعي

٢٦

معلومات الطراز

٢٦

االنبعاث للضوضاء الصوتية المنقولة في الھواء

٢٦

حد التركيز
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العربية

أجزاء التركيب

أجزاء التركيب
االسم

الكمية

لوحة التركيب

 ١لكل وحدة

z

 ١لكل وحدة

الشكل

SJ

SK

براغي من نوع “ ٥ ”Aلكل وحدة
براغي من نوع “ ٢ ”Cلكل وحدة
شريط ُقماشي

 ١لكل وحدة

الشريط القماشي غير ملحق بالمنتج.

أدوات التركيب
الشكل

٧

االسم

الشكل

االسم

مفك براغي

مقياس متعدد األغراض

مثقاب كھربائي

سداسي
مفتاح ربط ُ

شريط قياس ،مشرط

أميتر

مثقاب الفتحات الجوفاء

ساس تسّرب الغاز
ح ّ

مفتاح صامولة

ترمومتر ،ميزان مياه

مفتاح ربط يقيس عزم اللي

مجموعة أدوات التفليج
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العربية

٨

خريطة التركيب

خريطة التركيب

لوحة التركيب
جلبة )※(
جلبة البطانة المعدنية )※(
معجون )مانع تسرب من النوع الصمغي( )※(
اثني األنبوب في أقرب نقطة ممكنة على
الحائط ،لكن مع الحرص حتى ال ينكسر.

شريط فينيل )عريض( )※(
• استخدمه بعد إجراء اختبار التصريف.
• إلجراء اختبار التصريف ،قم بإزالة فالتر
الھواء وصب الماء في المبادل
الحراري.

* يمكن أن تتغير ھذه الخاصية حسب نوع الطراز.

!

مالحظة

• يجب عليك شراء أجزاء التركيب.

سناد )※(
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التركيب

العربية

٩

التركيب
حدد أفضل مكان
لوحة التركيب

 يجب أال يوجد بالقرب من الوحدة أي حرارة أو بخار. حدد مكاناً ال توجد فيه أي عوائق حول الوحدة. تأكد من إمكانية خروج تصريف مياه التكثيف بعيدا ً دونعناء.
 -تجنب التركيب بالقرب من مدخل الباب.

براغي من النوع “”A

 تأكد من أن المسافة بين الحائط والجانب األيسر )أواأليمن( للوحدة تزيد على  ١٠٠مم .ويجب تركيب الوحدة
على أعلى مستوى ممكن من الحائط ،مع ترك ما ال
يقل عن  ٢٠٠مم أسفل السقف.
 استخدم جھاز الكشف عن المعادن لتحديد مكاناألعمدة وتجنب الضرر غير الضروري بالجدار.
أكثر من ١٠٠

أكثر من ١٠٠

خطاف الھيكل
 ٢قم بقياس الحائط وضع عالمة عند خط الوسط .من
المھم جدا ً توخي الحذر عند تحديد موقع لوحة
التركيب .من الطبيعي أن يتم تمديد األسالك الموصلة
إلى منافذ الطاقة من خالل الحائط .يجب أن يتم
إحداث الثقوب في الحائط لتوصيل المواسير بشكل
آمن.

أكثر من ١٠٠
أكثر من ٢٣٠٠

!

تنبي ه

ركب الوحدة الداخلية على الجدار بحيث يكون االرتفاع
عن األرض أكثر من  ٢٣٠٠مم

أنابيب الجانب األيمن الخلفي

* يمكن أن تتغير ھذه الخاصية حسب نوع الطراز.

418

418

Ø65

Ø65

لوحة التركيب

194

98

134

)الوحدة :ملم(
ضع أداة ضبط مستوى على اللسان المرفوع

 ١قم بتثبيت لوحة التركيب على الجدار باستخدام
البراغي من النوع “ .”Aعند تركيب الوحدة على جدار
من الخرسانة ،استخدم مسمار تثبيت.
 قم بتركيب لوحة التركيب بشكل أفقي بعد ضبطھامع خط الوسط باستخدام مقياس أفقي.

أنابيب الجانب األيمن الخلفي

يجب أن تختار جدارا ً قوياً ومتيناً بما يكفي لمنع االھتزاز

504

Ø65

494

Ø65
شريط القياس

83
150

المخطط
التفصيلي للوحدة

83
عالقة شريط القياس

134

أنابيب الجانب األيسر الخلفي

تثبيت لوحة التركيب

152

أنابيب الجانب األيسر الخلفي

)الوحدة :ملم(

المخطط
ضع أداة ضبط مستوى على اللسان المرفوع التفصيلي للوحدة

)الوحدة :ملم(
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العربية

 ١٠التركيب

احفر ثقباً في الحائط

نزع النتوءات

 احفر فتحة تمديد األنابيب بمثقاب الفتحات الجوفاء بقطر ٦٥مم .قم بثقب فتحة تمديد األنابيب على الجانب
األيمن أو الجانب األيسر ،مع ميل الفتحة قلي ً
ال نحو
الجانب الخارجي من الوحدة.
الحائط
الوحدة الخارجية

الوحدة الداخلية

 ١تخلص من جميع النتوءات الموجودة في مقطع
األنبوب/الماسورة.
 ٢أثناء نزع النتوءات ،ضع طرف األنبوب/الماسورة
النحاسية باتجاه األسفل ،مع تغيير مكان نزع النتوءات
كذلك لتجنب سقوط رقائق النتوءات في األنبوب.
األنبوب
موسع ثقوب

)"(3/16"~5/16

5-7mm

متجه ألسفل

أعمال التفليج

تركيب الصامولة

يرجع السبب الرئيسي في تسرب الغاز إلى عيب في
أعمال التفليج .لذلك يجب القيام بأعمال التفليج الصحيحة
وفقاً لإلجراء التالي.

 قم بإزالة الصواميل المفلجة الملحقة بالوحدة الداخليةوالخارجية ،ثم ضعھا على الماسورة/األنبوب بعد االنتھاء
من إزالة النتوءات التي كانت موجدة فيه) .لن يكون من
الممكن وضعھا بعد االنتھاء من أعمال التفليج(
صامولة توصيل

قم بقطع المواسير والكابل
 ١استخدم طقم المواسير المزود ضمن كماليات المنتج
أو المواسير التي قمت بشرائھا محلياً.

صمام نحاسي

 ٢قم بقياس المسافة بين الوحدة الداخلية والوحدة
الخارجية.
 ٣اقطع المواسير بطول أطول قلي ً
ال من المسافة التي
قمت بقياسھا.
 ٤اقطع الكابل بطول أطول بمقدار ١.٥م من طول
الماسورة.

مستوي

وتري

مائل

90°

أعمال التفليج
أنبوب
نحاسي

 ١ضع أنبوب النحاس وأربط عليه بإحكام في قضيب،
وفق األبعاد الموضحة في الجدول التالي.

٢

قم بأعمال التفليج باستخدام عدة التفليج.
القطر الخارجي
مم
قطر ٦.٣٥
قطر ٩.٥٢
قطر ١٢.٧
قطر ١٥.٨٨
قطر ١٩.٠٥

بوصة
٤/١
٨/٣
٢/١
٨/٥
٤/٣

A
مم
١.٣~١.١
١.٧~١.٥
١.٨~١.٦
١.٨~١.٦
٢.١~١.٩
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""A

المقبض
قضيب

وصلة

 ٣اسحب حامل األنابيب إلى الخلف.
قضيب

مخروط

 ٤قم بإزالة غطاء األنبوب وضع األنبوب في الموضع
المخصص
منظر خلفي للوحدة الداخلية

حامل األنبوب
أنبوب نحاسي

عالمة السھم األحمر

مقبض الربط
اليمين

اليسار
الخلف

الفحص

لألسفل

 ١قارن التفليج بالشكل.
 ٢إذا كان مقطع التفليج معيباً ،قم بقطعه ثم حاول
تفليج األنبوب مرة ثانية.
ناعم تماما
مصقول من الداخل بدون خدوش

سمك غير متشقق سطح
متساوي
تالف

تركيب غطاء الشاسيه
 ١تأكد من دخول الخطاطيف الثالثة الموجودة في غطاء
الشاسيه داخل فتحات الشاسيه.

= تفليج غير مالئم =

منحدر

* يمكن أن تتغير ھذه الخاصية حسب نوع الطراز.

طول متساوي من
جميع الجھات

توصيل األنابيب
 ١اسحب الغطاء الموجود أسفل الوحدة الداخلية.
اسحب الغطاء ① ← ②.
 ٢قم بإزالة الغطاء من الوحدة الداخلية.

ڹ

ڸ

ڸ

ڸ

ڹ

 ٢ادفع الخطاطيف لتركيب غطاء الشاسيه .ادفع غطاء
الشاسيه ① ← ②.

ڹ
ڹ
ڸ

ڸ

ڸ

ڸ

العربية

التركيب ١١
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العربية

 ١٢التركيب

تغليف جيد

تغليف رديء

 اضغط على غطاء األنبوب ثم فك التغليف لسحبه نحواألسفل ببطء .ثم قم بطيه نحو الجانب األيسر برفق

 ثني الغالف من اليمين إلى اليسار مباشرة قد يؤديإلى تلف غالف األنبوب.

* يمكن أن تتغير ھذه الخاصية حسب نوع الطراز.

* يمكن أن تتغير ھذه الخاصية حسب نوع الطراز.

!

تنبي ه

معلومات التركيب .للتركيب الصحيح لألنابيب احرص
على اتباع التعليمات المذكورة أعاله.
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تركيب الوحدة الداخلية
١

رّكب الوحدة الداخلية بالجزء العلوي من لوحة
التركيب) .ثّبت الخطاطيف الثالثة الموجودة في أعلى
الوحدة الداخلية بالحافة العلوية من لوحة التركيب(
تأكد من تثبيت الخطاطيف بالشكل الصحيح في لوحة
التركيب عن طريق تحريكھا نحو اليمين واليسار.

>تمديد األنابيب من الجانب األيمن<

عرض

اسحب غطاء اللوحة
المعدني ألعلى

مجموعة الوصالت الطرفية للوحدة الداخلية
)4(B

)3(A

الوحدة الخارجية

لوحة التركيب

 ٢فك حامل األنابيب من الشاسيه ثم قم بتثبيته بين
الشاسيه ولوحة التركيب حتى تفصل بين الجزء
األسفل من الوحدة الداخلية والجدار.

)2(N

)1(L

إدخال الطاقة
للوحدة الداخلية

 ٢وّصل الكابل بإحكام في لوحة التحكم باستخدام مثبت
الكابل.
 ٣قم بلصق أنبوب التوصيل ،وخرطوم التصريف ،وكابل
التوصيل معاً .احرص على أن يكون خرطوم التصريف
في الجانب األسفل من المجموعة .ألن وضعه على
الجانب األعلى قد يؤدي إلى فيضان وعاء التصريف في
جانب الوحدة.
>تمديد األنابيب من الجانب األيسر<

حامل األنبوب
* يمكن أن تتغير ھذه الخاصية حسب نوع الطراز.

شريط

تمديد األنابيب
١

أدخل كابل التوصيل من خالل الجزء السفلي من
الوحدة الداخلية ثم قم بتوصيل الكابل )يمكنك
االطالع على التفاصيل في قسم “توصيل الكابالت”(

>تمديد األنابيب من الجانب األيمن<

اسحب غطاء اللوحة
المعدني ألعلى

أنبوب التوصيل

خرطوم
التصريف

>أنابيب الجانب األيمن<

عرض

شريط
كابل
التوصيل

مجموعة الوصالت الطرفية للوحدة الداخلية
)4(B

كابل
التوصيل

)3(A

الوحدة الخارجية

)2(N

أنبوب التوصيل

خرطوم
التصريف

)1(L

إدخال الطاقة
للوحدة الداخلية

* يمكن أن تتغير ھذه الخاصية حسب نوع الطراز.

العربية

التركيب ١٣
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العربية

 ١٤التركيب

!

تنبي ه

إذا كان خرطوم التصريف ممدودا ً داخل الغرفة ،قم
بعزله بمادة عازلة* حتى ال يؤدي التقطير الناتج عن
رشح التكثيف إلى إتالف األثاث أو األرضيات.
* ُيوصى باستخدام البولي ايثيلين الرغوي أو مادة
مماثلة له.

ف مادة العزل حول الجزء
ل ّ
المستخدم في التوصيل.
 ١قم بلف عازل أنبوب التوصيل مع عازل أنبوب الوحدة
الداخلية .ثم قم بربطھما معاً باستخدام شريط الفينيل
بحيث ال تبقى أي فجوات.خط القطع
المادة العازلة

توصيل أنبوب التركيب وخرطوم
التصريف بالوحدة الداخلية.
 ١قم بمحاذاة مركز األنابيب ثم اربط الصامولة المفلجة
بيدك بإحكام

ف المنطقة
 ٢ضع خط قطع األنبوب باتجاه األعلى .ول ّ
التي تحتوي على مقطع تغليف األنابيب الخلفية
بشريط الفينيل.
خط القطع

األنابيب صامولة توصيل أنابيب الوحدة الداخلية

٢

قم بربط الصامولة المفلجة بمفتاح صامولة
القطر الخارجي
مم
قطر ٦.٣٥
قطر ٩.٥٢
قطر ١٢.٧
قطر ١٥.٨٨
قطر ١٩.٠٥

بوصة
٤/١
٨/٣
٢/١
٨/٥
٤/٣

عزم اللي
قوة كيلوغرام متر
٢.٥~١.٨
٤.٢~٣.٤
٦.٥~٥.٥
٨.٢~٦.٣
١٢.١~٩.٩

مفتاح ربط ذو نھاية
مفتوحة )ثابت(
صامولة توصيل
أنبوب توصيل

مفتاح ربط
أنابيب الوحدة
الداخلية

 ٢عند الحاجة إلى تمديد خرطوم تصريف الوحدة
الداخلية ،قم تجميع خرطوم التصريف كما ھو موضح
في الشكل.

خط القطع

أنبوب السائل أنبوب الغاز

حالة سيئة

حالة جيدة

* يجب أن يكون اتجاه خط قطع غالف األنابيب ألعلى.
أنبوب الوحدة
الداخلية
لفھا بشريط فينيل

أنبوب توصيل
شريط فينيل
)عريض(
كبل التوصيل

األنبوب
الصق )ضيق(
 ٣اربط األنابيب وخرطوم التصريف مًعا عن طريق لفھا
بشريط من الفينيل كاف لتغطية منطقة تثبيتھا في
قسم الغالف الخارجي لألنابيب الخلفية.
لفھا بشريط فينيل
األنبوب

ماسورة التصريف
شريط فينيل )عريض(
خرطوم التصريف للوحدة
الداخلية
(
ق
ي
ض
)
الصق
شريط فينيل

خرطوم التصريف
* غّلف مواسير الوحدة الداخلية الظاھرة من الخارج
بشريط من الفينيل.
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االنتھاء من تركيب الوحدة
الداخلية
 ١رّكب حامل األنابيب في الوضع األصلي له.
 ٢تأكد من تثبيت الخطاطيف بالشكل الصحيح في لوحة
التركيب عن طريق تحريكھا نحو اليمين واليسار.
 ٢اضغط على الجانب األيمن والجانب األيسر من أسفل
الوحدة نحو لوحة التركيب إلى أن تتعشق الخطاطيف
في مجراھا )وتسمع صوت طقطة(.
 ٤استكمل التركيب بربط الوحدة في لوحة التركيب
باستخدام اثنين من البراغي من النوع » .«Cثم قم
بتركيب غطاء الشاسيه.

اختبار التصريف
اختبار التصريف
خر
 ١اسكب كوباً من الماء على المب ّ
 ٢تأكد من تدفق المياه من خرطوم تصريف الوحدة
الداخلية دون أي تسّرب وخروجھا من مخرج التصريف.

خرطوم التصريف
لمنطقة التوصيل
التحقق من
التسرب
علبة التصريف

خرطوم
التصريف
التحقق من
التسرب

تمديد خرطوم التصريف

برغي من النوع “C

ُ ١يراعى أن يكون اتجاه خرطوم التصريف ألسفل حتى
تتدفق مياه التصريف بسھولة.

منحدر إلى األسفل

العربية

التركيب ٥١
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العربية

 ١٦التركيب
 ٢تجنب أن يكون خرطوم التصريف على الشكل التالي.

ال ترفع

تسرب الماء
مياه تصريف متراكمة
ھواء

تمويج

تسرب الماء

طرف خرطوم التصريف
مغمور في الماء

قناة تصريف

تسرب الماء

فجوة أقل من
 50ملم

* يمكن أن تتغير ھذه الخاصية حسب نوع الطراز.
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التركيب والتفكيك اليدوي للغطاء وفلتر الھواء
إخراج فلتر الھواء

إخراج فلتر الھواء

 ١قم بفصل الطاقة ونزع سلك الكھرباء.

 ١قم بفصل الطاقة ونزع سلك الكھرباء.

 ٢اسحب الغطاء الموجود أسفل الوحدة الداخلية.

 ٢قم بمسك مقبض فلتر الھواء ،واسحبه برفق إلى
أعلى ،وقم بإزالته من الوحدة.

 ٣قم بإزالة الغطاء من الوحدة الداخلية.

 ٣قم بمسك مقبض فلتر الھواء ،واسحبه برفق إلى
أعلى ،وقم بإزالته من الوحدة.

تركيب فلتر الھواء
تركيب الغطاء
 ١قم بفصل الطاقة ونزع سلك الكھرباء.

 ١قم بفصل الطاقة ونزع سلك الكھرباء.
 ٢أدخل خطاف فلتر الھواء في الشبكة األمامية.

 ٢تأكد من دخول الخطاطيف الثالثة الموجودة في الغطاء
داخل فتحات الوحدة الداخلية بإحكام.

 ٣ادفع الخطاف ألسفل لتركيب فلتر الھواء.

 ٣ادفع الخطاطيف لتركيب الغطاء.

 ٤تحقق من جانب الشبكة األمامية للتأكد من تركيب
فلتر الھواء بشكل صحيح.

!
!

مالحظة

قد ينكسر فلتر الھواء عند ثنيه.

مالحظة

في حال عدم تركيب فلتر الھواء بشكل صحيح ،سوف
تدخل األتربة والمواد األخرى إلى الوحدة الداخلية.
يمكن تركيب الفلتر العلوي بسھولة عند النظر إلى
الوحدة الداخلية من مكان أعلى منھا.

العربية

التركيب ١٧
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العربية

 ١٨التركيب

توصيل األسالك
 وّصل األسالك باألطراف الموجودة في لوحة التحكم ،كل سلك بالطرف الخاص به ،وفقاً لتوصيالت الوحدة الخارجية. -تأكد من أن لون أسالك الوحدة الخارجية ورقم الطرف مطابق للون األسالك وأرقام األطراف في الوحدة الداخلية.

مجموعة الوصالت الطرفية للوحدة الخارجية
جھاز التحكم المركزي

DRY1 DRY2 GND 12V

اإلنترنت

الوحدة الداخلية الوحدة الخارجية

مجموعة الوصالت الطرفية للوحدة الداخلية

SODU SODU IDU IDU

)1(L

)4(B

)2(N

)3(A

إدخال الطاقة للوحدة الداخلية
* وضع قياس المقاومة للتوصيل الخاطئ لألسالك.

!

تنبي ه
 ٣±١٠مم

يجب أن يكون كابل التوصيل المتصل بالوحدة الداخلية والوحدة الخارجية مطابقاً
للمواصفات التالية )يجب تزويد ھذه العدة بطقم كابالت مطابق للوائح المحلية(.

٥
±٣
٥م

م

في حالة تلف سلك اإلمداد بالتيار الكھربائي ،يجب استبداله بسلك أو
مجموعة أخرى خاصة من الجھة المصنعة أو من وكيل الخدمة التابع لھا.

GN
/ YL
٢٠

!

تحذير

تأكد من أن براغي مجموعة الكابالت ليس بھا أي ارتخاء.

!

تنبي ه

يجب اختيار سلك الطاقة المتصل بالوحدة وفقاً للمواصفات التالية.

مم

مساحة مقطع
عرضي عادية
٢
 ٠.٧٥مم
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!

تنبي ه

تأكد من اختبار خط الطاقة وخط االتصال الكتشاف أي خطأ في توصيل األسالك قبل تشغيل الكھرباء.
 (١إذا كان خط الطاقة وخط االتصال كل منھما في مكان اآلخر ،سيتعرض المنتج إلى التلف.
 (٢طريقة اختبار تأكيد التوصيل غير الصحيح لألسالك
 :قم بقياس المقاومة عبر أطراف الطاقة ) (L, Nباستخدام متر متعدد.
 قيمة مقاومة التوصيل الطبيعي١ :ميغا أوم فأكثر -قيمة مقاومة التوصل غير الصحيح لألسالك ٥٠٠ :ميغا أوم أو أقل

!

تنبي ه

بعد تأكد الشروط السابقة ،قم بإعداد األسالك على النحو التالي:
 (١احرص دائماً على أن يتوفر لديك مزود طاقة منفصل ،خاصة لمكيف الھواء .للتعرف على طريقة التوصيل ،اتبع
مخطط الدائرة المطبوع على أحد جانبي غطاء صندوق التحكم.
 (٢وّفر مفتاح قاطع دائرة بين مصدر الطاقة والوحدة.
 (٣البراغي المستخدمة في ربط األسالك داخل غطاء مجموعة األسالك الكھربائية قد تتعرض لالرتخاء بسبب االھتزاز
الذي تتعرض له الوحدة أثناء عملية النقل .تفحصھا وتأكد من أنھا ُمحكمة الربط) .فإذا كانت غير ُمحكمة ،فقد تؤدي
إلى تلف األسالك(.
 (٤تأكد من مواصفات مصدر الطاقة
 (٥تأكد من أن القدرة الكھربائية كافية.
 (٦تأكد من أن جھد بدء التشغيل أكثر من  %٩٠من الجھد المقنن الموجود على لوحة االسم.
 (٧تأكد من أن سماكة الكبل تتطابق مع مواصفات مصادر الطاقة) .الحظ على األخص العالقة بين طول الكابل
وسماكته(.
 (٨تجنب تركيب قاطع الدائرة عند التسرب في مكان ُمبتل أو به رطوبة .الماء أو الرطوبة قد تسبب قصر الدائرة.

 (٩قد ينتج عن انخفاض الدائرة المشاكل التالية.
 اھتزاز مفتاح التبديل المغناطيسي ،إتالف نقطة التماس فيه ،كسر المنصھر ،خلل في التشغيل العادي لجھازحماية الحمل الزائد.
 -عدم وصول طاقة بدء التشغيل الكافية إلى المكثف.

 (١٠قبل توصيل الطاقة بالوحدة الداخلية ،تفحص األسالك الكتشاف أي خطأ في تمديد خطوط الطاقة وخطوط
االتصال.

العربية

التركيب ١٩
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العربية

 ٢٠التركيب

إعداد مفتاح التبديل DIP
الوحدة الداخلية
الوصف
غير متوفر )االفتراضي(
غير متوفر )االفتراضي(
اختيار الوحدة الرئيسية أو
التابعة

الوظيفة
 SW1االتصال
 SW2الدورة
 SW3التحكم الجماعي
 SW4وضع االتصال الجاف

التشغيل المستمر
للمروحة
غير متوافر

 SW5التركيب
 SW6ارتباط الدفاية
ارتباط جھاز التھوية
اختيار الريشة
SW7
)وحدة تحكم(
تحديد المنطقة
 SW8إلخ.

!

اختيار وضع االتصال الجاف

إيقاف
-

تشغيل
-

افتراضي
إيقاف
إيقاف

رئيسية

تابعة

إيقاف

جھاز التحكم عن ُبعد
السلكي/الالسلكي اختيار
وضع التشغيل اليدوي أو
التلقائي
وقف التشغيل المستمر
للمروحة
-

تلقائي

إيقاف

-

إيقاف

-

إيقاف

إزالة االرتباط

يعمل

إيقاف

ريشة الجانب األعلى +
الجانب األسفل

ريشة الجانب
األعلى فقط

إيقاف

الطراز العام

الطراز االستوائي

إيقاف

-

-

إيقاف

اختيار ارتباط جھاز التھوية
اختيار ريشة الجانب
ألعلى/ألسفل
اختيار المنطقة االستوائية
احتياطي

تنبي ه

بالنسبة لطرز  ،Multi Vيجب إيقاف مفتاح تبديل  DIPرقم  ١و ٢و ٦و.٨

الوحدة الخارجية
سنة عن
في حال كانت المنتجات مستوفية لشروط معينة ،يمكن أن تبدأ تلقائياً وظيفة »العنونة التلقائية« بسرعة ُمح ّ
طريق تشغيل مفتاح التبديل  DIPرقم  ٣في الوحدة الخارجية وإعادة ضبط الطاقة.
* شروط معينة:
 جميع أسماء الوحدات الداخلية ھي ARNU****٤ الرقم التسلسلي لطراز ) Multi V super IVالوحدة الخارجية( ھو بعد أكتوبر ،٢٠١٣المقطع ٧

مفتاح تبديل  DIPللوحدة الخارجية

مفتاح التبديل DIP

لوحدة الدائرة المطبوعة
) (PCBللوحدة الخارجية
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العربية

التركيب ٢١

إعداد التحكم الجماعي
التحكم الجماعي ١
 nجھاز التحكم عن ُبعد السلكي  + ١الوحدة الداخلية المعيارية
نظام شبكة LGAP

GND
إشارة
12V

تابعة

أو

تابعة

تابعة

رئيسية

عرض رسالة الخطأ

فقط وصل اإلشارة التسلسلية
وخطوط  GNDبين الوحدات الداخلية

رئيسية
 nمفتاح التبديل  DIPفي لوحة الدائرة المطبوعة )(PCB
② إعداد الوحدة التابعة
 -تشغيل رقم ٣

① إعداد الوحدة الرئيسية
 -إيقاف رقم ٣

مفتاح تبديل  DIPللوحدة الداخلية
بعض المنتجات ليس بھا مفتاح تبديل  DIPفي لوحة الدائرة المطبوعة ) .(PCBمن الممكن تحديد الوحدات الرئيسية
والتابعة من بين الوحدات الداخلية باستخدام جھاز التحكم عن بُعد الالسلكي ،بدالً من مفتاح التبديل .DIP
للحصول على تفاصيل اإلعداد ،راجع دليل جھاز التحكم عن ُبعد الالسلكي.
 .١من الممكن توصيل  ١٦وحدة داخلية )بحد أقصى( بجھاز تحكم عن ُبعد سلكي واحد .قم بتعيين وحدة داخلية واحدة
كوحدة رئيسية ،ثم عّين الباقين كوحدات تابعة.

 .٢من الممكن الربط بكل نوع من أنواع الوحدات الداخلية.

 .٣من الممكن استخدام جھاز التحكم عن ُبعد الالسلكي في ذات الوقت.

 .٤من الممكن االتصال عن طريق االتصال الجاف وجھاز التحكم المركزي في وقت واحد.
 -يمكن للوحدة الداخلية الرئيسية التعّرف على االتصال الجاف وجھاز التحكم المركزي فقط.

 .٥في حال حدوث أي خطأ في الوحدة الداخلية ،يظھر كود الخطأ على جھاز التحكم عن ُبعد السلكي.
من الممكن التحكم في الوحدات الداخلية األخرى باستثناء الوحدات التي بھا خطأ.
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العربية

 ٢٢التركيب
* من الممكن الربط بالوحدات الداخلية منذ .٢٠٠٩
* قد يؤدي األمر إلى خلل في الوظائف عند عدم تعيين وحدة داخلية وأخرى خارجية.
* في حال التحكم الجماعي ،من الممكن استخدام الوظائف التالية.
 اختيار التشغيل أو اإليقاف أو الوضع تعيين درجة الحرارة والتحقق من درجة حرارة الغرفة تغيير التوقيت الحالي التحكم في معدل التدفق )مرتفع/متوسط/منخفض( إعدادات الحجز -ليس ذلك ممكناً في بعض الوظائف.

التحكم الجماعي ٢
 nأجھزة التحكم عن ُبعد السلكية  +الوحدات الداخلية المعيارية

نظام شبكة LGAP

GND
إشارة
12V

تابعة

أو

تابعة

رئيسية

تابعة

ال توصل خط 12
فولت متسلسل
عرض رسالة خطأ

تابعة
* من الممكن التحكم في  ١٦وحدة داخلية )كحد أقصى( بجھاز تحكم عن ُبعد سلكي رئيسي.

* خالف ذلك ،ينطبق التحكم الجماعي .١

رئيسية
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العربية

التركيب ٢٣

التحكم الجماعي ٣
 nاالتصال المختلط مع الوحدات الداخلية ووحدة دخول الھواء النقي )(FAU
نظام شبكة LGAP

أرضي
اإلشارة
 12فولت

تابعة

أو

FAU
تابعة

رئيسية

FAU
الرئيسية

N

M

عرض رسالة الخطأ

عرض رسالة الخطأ

رئيسية

رئيسية

* في حال االتصال بالوحدة الداخلية المعيارية ووحدة دخول الھواء النقي ،قم بفصل وحدة دخول الھواء النقي مع الوحدات
المعيارية) (١٦ ≤ M,N) .ألن إعدادات درجة الحرارة مختلفة(
* خالف ذلك ،ينطبق التحكم الجماعي .١

معياري

معياري

FAU

FAU

معياري

معياري

FAU

FAU

*  :FAUوحدة دخول الھواء النقي
معياري :الوحدة الداخلية المعيارية
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العربية

 ٢٤التركيب

 ٢جھاز التحكم عن بعد
 nجھاز التحكم عن ُبعد السلكي  + ٢الوحدة الداخلية ١

نظام شبكة LGAP

أرضي
اإلشارة
 12فولت

تابعة

أو

تابعة

رئيسية

رئيسية

عرض رسالة خطأ

تابعة

رئيسية

 .١من الممكن الربط بين اثنين من أجھزة التحكم عن ُبعد السلكية )كحد أقصى( ووحدة داخلية واحدة .قم بتعيين وحدة
داخلية واحدة كوحدة رئيسية ،ثم عّين الباقين كوحدات تابعة.
قم بتعيين جھاز تحكم عن ُبعد سلكي واحد وربطه بوحدة رئيسية ،ثم اربطه بالباقين كوحدات تابعة.
 .٢يمكن لكل نوع من أنواع الوحدات الداخلية االتصال باثنين من أجھزة التحكم عن بُعد.

 .٣من الممكن استخدام جھاز التحكم عن ُبعد الالسلكي في ذات الوقت.
 .٤من الممكن االتصال عن طريق االتصال الجاف وجھاز التحكم المركزي في وقت واحد.

 .٥في حال حدوث أي خطأ في الوحدة الداخلية ،يظھر كود الخطأ على جھاز التحكم عن ُبعد السلكي.
 .٦ليس ھناك حدود لوظيفة الوحدة الداخلية.
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العربية

التركيب ٢٥

ملحقات إعداد التحكم الجماعي
يسھل إعداد التحكم الجماعي باستخدام الملحقات التالية.
 ٢وحدة داخلية  +جھاز تحكم عن ُبعد سلكي
* كابل ُ PZCWRCG٣يستخدم في التوصيل

تابعة

 ١وحدة داخلية  ٢ +جھاز تحكم عن ُبعد سلكي
* كابل ُ ٢PZCWRCيستخدم في التوصيل

رئيسية
PZCWRC2

PZCWRCG3

رئيسية

!

تابعة

رئيسية

تنبي ه

إذا كان كود البناء المحلي يشترط استخدام كابالت مضادة للضغط المرتفعُ ،يراعى توفير مجرى غير قابل لالحتراق
ومعزول تماماً.
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العربية

 ٢٦التركيب

معلومات الطراز
4

N

SJ

G

15

U

ARN

الرقم المسلسل
 :Lنيو بالزما )مثبت على الحائط(
 :Aوظيفة أساسية
 :Cبالزما )علبة مثبتة بالسقف(
 :Gمنخفض ثابت
 :Kإحساس شديد بالحرارة
 :Uأرضي بدون علبة
 :SE/S8 – Rمرآة  :Vفضي  :Bأزرق )نوع أرت كول بلوحة ملونة(
 :SF – Eأحمر  :Vفضي  :Gذھبي ) Kiss :1صورة قابلة للتغيير(
 :Zالوحدة المزودة بفتحة دخول للھواء المنعش
 :Qلوحة التحكم
اسم الھيكل
التقديرات الكھربية
1:1Ø, 115V, 60Hz 2:1Ø, 220V, 60Hz
6:1Ø, 220 - 240V, 50Hz 7:1Ø, 100V, 50/60Hz
3:1Ø, 208/230V, 60Hz G:1Ø, 220 - 240V, 50Hz/1Ø, 220V, 60Hz
إجمالي قدرة التبريد بالوحدة الحرارية البريطانية/الساعة
'EX) 5,000 Btu/h → '05
مثال( '18,000 Btu/h → '18
مزيج من النوع المحول والتبريد فقط أو مضخة التدفئة
 :Nمحول التيار المتردد ومضخة التدفئة
 :Vمحول التيار المتردد والتبريد فقط
 :Uمحول التيار المستمر ومضخة التدفئة والتبريد فقط
نظام مزود بوحدة داخلية باستخدام R410A
LGETA:U Ex) URN h

االنبعاث للضوضاء الصوتية المنقولة في الھواء
يبلغ مستوى ضغط الصوت المقاس بمقياس  Aلھذا المنتج أقل من  ٧٠ديسيبل.
** قد يختلف مستوى الضوضاء حسب الموقع.
األرقام المذكورة تدل على مستوى االنبعاث ،وال تدل بالضرورة على مستويات العمل اآلمن .في حين أن ھناك ارتباط بين
مستويات االنبعاث والتعرض ،ال يمكن استخدام ھذا بشكل موثوق لتحديد ما إذا كانت ھناك حاجة لمزيد من االحتياطات
أم ال .ويشتمل العامل الذي يؤثر على المستوى الفعلي لتعرض القوة العاملة على خصائص غرفة العمل والمصادر األخرى
للضوضاء ،أي عدد المعدات والعمليات المتجاورة األخرى وطول الفترة الزمنية التي يتعرض فيھا المشغل للضوضاء .كما
يمكن أن يتفاوت مستوى التعرض المسموح به من بلد إلى آخر .بيد أن ھذه المعلومات ستمكن مستعمل المعدات من
إجراء تقييم أفضل لألخطار والمخاطر.

حد التركيز
حد التركيز ھو حد تركيز غاز الفريون الذي يمكن معه اتخاذ تدابير فورية دون إيذاء جسم اإلنسان عند تسرب سائل التبريد
في الھواء .ويجب وصف حد التركيز بوحدة كلغ/م) ٣وزن غاز الفريون لكل حجم ھواء الوحدة( لتسھيل الحساب
حد التركيز ٠.٤٤:كلغ/م(R410A)٣
 nحساب تركيز سائل التبريد

تركيز سائل التبريد =

إجمالي كمية سائل التبريد المتجدد في مرفق سائل التبريد )كلغ(
سعة أصغر غرفة يمكن تركيب الوحدات الداخلية فيھا )م (٣

