NÁVOD NA INŠTALÁCIU

  SYSTÉM Klimatizácia
MODELY
〈Jednotka BS〉

BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1

BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

PRED INŠTALÁCIOU SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD.
TENTO NÁVOD ODLOŽTE NA VHODNÉ MIESTO PRE BUDÚCE POUŽITIE.
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Klimatizácia vzduchu systém VRVIV
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1. BEZPEČNOSTNÉ PREVENTÍVNE OPATRENIA
Bezpodmienečne dodržiavajte tieto "BEZPEČNOSTNÉ PREVENTÍVNE OPATRENIA".
Tento výrobok prichádza na trh s označením "spotrebiče, ktoré nie sú prístupné verejnosti".
Toto je výrobok triedy A. V domácom prostredí môže tento výrobok spôsobiť rušenie rozhlasového
vysielania. V tomto prípade musí užívateľ urobiť príslušné opatrenia.
V tomto návode sú preventívne opatrenia rozdelené na VAROVANIA a UPOZORNENIA.
Dodržujte všetky nižšie uvedené preventívne opatrenia. Všetky sú veľmi dôležité pre zabezpečenie bezpečnosti.
VAROVANIE���������� Označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorej ak sa nezabráni, môže mať
za následok usmrtenie alebo vážne zranenia.
UPOZORNENIE ��� Označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorej ak sa nezabráni, môže mať
za následok menej vážne zranenie alebo poranenie.
Môže sa tiež použiť ako upozornenie na nebezpečné praktiky.
VAROVANIE
• O vykonanie inštalačných prác požiadajte vášho miestneho predajcu alebo kvalifikovaných pracovníkov.
Nesprávne uskutočnená inštalácia môže spôsobiť únik vody, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik
požiaru.
• Inštalácia musí byť uskutočnená v súlade s týmto návodom na inštaláciu.
Nesprávne uskutočnená inštalácia môže spôsobiť únik vody, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
• Poraďte sa s vašim miestnym predajcom, čo máte robiť v prípade úniku chladiva.
Ak sa má klimatizácia nainštalovať v malej miestnosti, je nutné uskutočniť také opatrenia, aby ani
v prípade úniku chladiva neprekročilo jeho množstvo povolenú hranicu.
Inak by to mohlo viesť k vzniku nehody v dôsledku nedostatku kyslíka.
• Pri inštalácii používajte len špecifikované diely a príslušenstvo.
Použitie iných ako špecifikovaných dielov môže mať za následok pád klimatizácie, únik vody, zasiahnutie
elektrickým prúdom alebo vznik požiaru a pod.
• Nainštalujte klimatizačné zariadenie na základ, ktorý odolá jeho hmotnosti.
Nedostatočná pevnosť môže mať za následok pád klimatizačného zariadenia a spôsobenie zranení.
Okrem toho môže spôsobiť vibráciu vnútorných jednotiek a spôsobiť nepríjemnú hlučnosť.
• Špecifikované inštalačné práce realizujte so zreteľom na silný vietor, možné víchrice alebo zemetrasenia.
Nesprávne vykonané inštalačné práce môžu mať za následok úrazy v dôsledku pádu klimatizačného zariadenia.
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• Zabezpečte, aby elektrické zapojenie jednotky vykonal kvalifikovaný personál podľa miestnych platných
zákonov (poznámka 1) a tohto návodu na inštaláciu použitím samostatného obvodu.
Okrem toho, ak je vedenie skratované, nezabudnite použiť vedenie dostatočnej dĺžky a nikdy
nepripájajte dodatočné vedenie pre vytvorenie dostatočnej dĺžky.
Nedostatočný výkon obvodu elektrického napájania alebo nevyhovujúce elektrické zariadenia môžu
viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
(poznámka 1) použiteľná legislatíva znamená "Všetky medzinárodné, národné a miestne smernice, zákony,
predpisy a/alebo kódy, ktoré sú platné a použiteľné pre určitý výrobok alebo doménu".
• Klimatizačné zariadenie uzemnite.
Nepripájajte uzemňovací vodič k plynovému alebo vodovodnému potrubiu, bleskozvodom alebo
uzemňovacím vodičom telefónneho vedenia.
Nedokonalé uzemnenie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Intenzívny nárazový prúd blesku alebo iného zdroja môže spôsobiť poškodenie klimatizačného zariadenia.
• Zabezpečte inštaláciu ističa uzemnenia.
Zanedbanie tejto zásady môže spôsobiť úraz zasiahnutím elektrického prúdu alebo vznik požiaru.
• Predtým než sa dotknete elektrických komponentov, vytiahnite zástrčku elektrického napájania
zo zásuvky elektrickej siete.
V prípade dotyku dielov pod napätím môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom.
• Zabezpečte, aby celé zapojenie bolo bezpečné. Použite špecifikované vodiče a zabezpečte,
aby na svorkovnici alebo vedení nepôsobili žiadne vonkajšie sily.
Neúplné zapojenie alebo nedokonalé upevnenie môžu spôsobiť prehriatie alebo vznik požiaru.
• Pri prepojovaní vnútorných, vonkajších jednotiek a zapojení elektrického napájania veďte vodiče tak,
aby bolo možné bezpečne upevniť kryt rozvádzacej skrine tak, aby vedenie bolo stlačené konštrukčnými
dielmi, napr. krytom.
Ak kryt nie je správne upevnený, môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
• Ak plyn chladiva počas inštalačných prác uniká, priestory ihneď vyvetrajte.
Ak sa dostane plyn chladiva do styku s ohňom, môžu vznikať jedovaté plyny.
• Po skončení inštalačných prác celé zariadenie, či niekde neuniká plynné chladivo.
Pokiaľ by plynové chladivo unikalo do miestnosti a dostalo sa do styku so zdrojom požiaru, napr.
teplovzdušný ohrievač, sporák alebo varič, môže dôjsť k tvorbe jedovatých plynov.
• Nikdy sa priamo nedotýkajte žiadneho náhodne uniknutého chladiva. Mohlo by to spôsobiť silné omrzliny.
UPOZORNENIE
• Nainštalujte vypúšťacie potrubie v súlade s týmto návodom na inštaláciu. Tým sa zaistí dobrý odvod
a zaizolujte potrubie, aby sa zabránilo kondenzácii.
Nesprávne nainštalované vypúšťacie potrubie môže spôsobiť únik vody. Následkom toho môže zvlhnúť nábytok.
• Nainštalujte jednotky BS, napájaciu káblovú prípojku, vedenie diaľkového ovládača a prepojovacie vodiče
najmenej 1 meter od televízneho alebo rozhlasového prijímača. Tým sa predíde možnosti rušenia obrazu
alebo vzniku šumenia.
(V závislosti od dĺžky rozhlasových vĺn môže byť vzdialenosť 1 m pre odstránenie šumenia nedostatočná.)
• Jednotku BS nainštalujte čo možno najďalej od elektrických žiariviek.
Dosah vysielania diaľkového ovládača, ak je nainštalovaná bezdrôtová súprava, môže byť
v miestnostiach s elektrickými žiarivkami (typy s invertorom alebo rýchlym spúšťaním) kratší.
• Nezabudnite uskutočniť vhodné opatrenia, ktoré zabránia, aby vonkajšia jednotka slúžila ako úkryt pre
malé živočíchy.
Malé živočíchy, ktoré prídu do styku s elektrickými súčiastkami, môžu spôsobiť vznik poruchy, dymu
alebo požiaru. Poučte prosím zákazníka, aby udržiaval priestor okolo jednotky v čistom stave.
• Klimatizačnú jednotku neinštalujte na miesta s nasledujúcimi vlastnosťami:
1. Z vonkajšej budovy dažďová voda preniká do jednotky BS a stane sa príčinou zasiahnutia
elektrickým prúdom.
2. Na miestach s parami minerálnych olejov, aerosólom olejov alebo parami, napr. kuchyňa.
Plastové diely by sa mohli poškodiť, vypadnúť alebo spôsobiť únik vody.
3. Na miestach, kde vznikajú korozívne plyny (napríklad plyny kyseliny sírovej).
Korózia medených potrubí alebo spájkovaných dielov môže spôsobiť únik chladiva.
Slovenčina
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4. Na miestach, kde je nainštalované zariadenie, ktoré vyžaruje elektromagnetické vlny.
Elektromagnetické vlny by mohli rušiť riadiaci systém a spôsobiť poruchu funkcie zariadenia.
5. Na miestach s únikom horľavých plynov, alebo v miestach s uhlíkovými vláknami alebo horľavým
prachom rozptýleným vo vzduchu, ale na miestach, kde sa manipuluje s prchavými horľavinami
(napr. riedidlo alebo benzín).
V prípade úniku plynu a keď plyn zostane prítomný okolo klimatizačnej jednotky, môže dôjsť k vzniku
požiaru.
6. Jednotku neumiestňujte v blízkosti mora, kde sa vo vzduchu nachádza veľké množstvo soli,
v závodoch a na iných miestach, kde kolíše napätie, v automobiloch a na lodiach.
Ak by ste tak urobili, môže to mať za následok vznik poruchy.
7. Kde môže fúkať vietor, povrch telesa jednotky BS sa rosí a stane sa príčinou netesnosti.
• Jednotka BS nie je určená na používanie v prípadnom výbušnom prostredí.

2. PRED INŠTALÁCIOU
2-1 Predbežné opatrenia
• Nezabudnite vopred skontrolovať, či je chladivo použité pre inštaláciu R410A.
Jednotka nebude pracovať správne s iným typom chladiva.
• Pri presune jednotky počas vybaľovania alebo po vybaľovaní ju držte použitím 4 závesných konzol
a zabráňte nárazu iných dielov, hlavne potrubí chladiva a riadiacej skrine.
• Viac informácií o inštalácii vonkajších a vnútorných jednotiek nájdete v návode na inštaláciu,
ktorý je k dispozícii spolu s každou jednotkou.

2-2 Príslušenstvo
• Skontrolujte, či je v balení zahrnuté nasledovné príslušenstvo.
Dôležité
Príslušenstvo neodhadzujte, pokiaľ nie je inštalácia ukončená.
Názov
BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
Množstvo

BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

Potrubie príslušenstva (1)
Nasávaný
VT/NT plyn
Kvapalina
plyn
1 ks (ϕ19,1) 1 ks (ϕ15,9)
1 ks (ϕ22,2)
2 ks
1 ks (ϕ15,9)
(ϕ22,2, ϕ28,6)
1 ks (ϕ34,9)
(1)-1

Spony (2)

1 ks (ϕ19,1)
(1)-2

(1)-3

Izolačná rúrka (3)

23 ks
32 ks

4 ks
6 ks

4 ks
6 ks

40 ks

8 ks

8 ks

49 ks
57 ks
74 ks

10 ks
12 ks
16 ks
(3)-1

10 ks
12 ks
16 ks
(3)-2

(2)

Vypúšťacie hadice
(4)

1 ks

ϕ15,9
Tvar

ϕ19,1
ϕ22,2
ϕ34,9

ϕ15,9
ϕ19,1
(Tenká)

ϕ28,6
Názov

Množstvo

BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

Kovová
svorka (5)

Tesniaci
materiál (6)

1 ks

1 list

Uzatváracie potrubia (7)

(Hrubá)

Izolačná rúrka pre
uzatváracie potrubia (8)

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

3 ks
(7)-1

3 ks
(7)-2

3 ks
(8)-1

3 ks
(8)-2

1 kópia

Návod
na inštaláciu

Tvar
ϕ9,5
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Dokumentácia

ϕ15,9

(Tenká)

(Hrubá)
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POZNÁMKY
• Ak sa priemer potrubia na mieste inštalácie, ktorý je popísaný v návode na inštaláciu vonkajšej jednotky
alebo konštrukčných materiáloch k zariadeniu, nehodí k priemeru spojovacieho potrubia na vonkajšej
strane jednotky BS, budete potrebovať redukčný spoj (musí dodať zákazník).
• Tepelná izolácia pre spojovacie potrubia na strane vonkajšej jednotky musí byť dodaná zákazníkom.

2-3 Kombinácia
• Táto jednotka BS je len pre systémy modelov REYQ-T. Nemôže sa pripojiť k systémom pre modely REYQ-P.
• O sérii použiteľných vnútorných jednotiek sa viac dozviete v katalógu alebo inej literatúre.
• Jednotku BS zvoľte tak, aby sa hodila pre celkový výkon (súčet výkonov jednotiek) vnútorných
jednotiek pripojených smerom ďalej. Pozri tabuľku 1. O výkone vnútorných jednotiek sa dozviete
viac v tabuľke 2.
Tabuľka 1
Model
BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

Celkový výkon všetkých vnútorných jednotiek
zapojených za sebou
A ≤ 400
(*)
A ≤ 600
(*)
A ≤ 750

(*)

* Celkový výkon a počet vnútorných jednotiek pripojiteľných na každý konektor vetvenia je do 140 a 5.
* Ak je celkový výkon vnútorných jednotiek, ktoré sa majú pripojiť za sebou, väčší ako 140 (MAX.
250), použite súpravu spojovacích potrubí (KHRP26A250T, predávaná samostatne) na pripojenie
dvoch prípojok za jednotkou BS.
Tabuľka 2
Výkon vyjadrený ako č. modelu vnútornej jednotky
Výkon vnútornej jednotky (použitie pri výpočte)

20
20

25
25

32
31,25

40
40

50
50

63
62,5

80
80

100
100

125
125

* Viac informácií o výkone vnútorných jednotiek typu HRV (VKM) nájdete v príručke technických údajov.
<Výber príkladov>
V prípade jednotky BS s pripojenými dvomi FXCQ32M a dvomi FXSQ40M.
   Celkový výkon = 31,25+40 = 71,25

2-4 Kontrolný zoznam
U nasledovných položiek je nutné dávať špeciálny pozor počas konštrukcie a kontroly po ukončení
inštalácie:
Kontrolný zoznam po inštalácii
Kontrolný zoznam
Bola jednotka BS nainštalovaná bezpečne?
Uskutočnili ste skúšku unikania plynu?
Bola jednotka úplne izolovaná? (Potrubie chladiva a
vypúšťacie potrubie)
Odteká voda z odpadu hladko?
Je napájacie napätie totožné s tým, ktoré je uvedené
na výrobnom štítku?
Sú nejaké chyby v zapojení alebo chybné zapojenie alebo
chybné pripojenia potrubí?
Bola jednotka uzemnená?
Je hrúbka elektrického zapojenia taká istá, aká je popísaná
v špecifikáciách?

V prípade chyby
Jednotka by mohla spadnúť, vibrovať alebo robiť hluk.
Jednotka by mohla mať poruchu počas vykurovania
alebo klimatizácie.

Tu skontrolujte.

Z jednotky môže unikať voda.
Z jednotky môže unikať voda.
Jednotka by mohla mať počas prevádzky poruchu
alebo by mohla zhorieť.
Jednotka by mohla mať počas prevádzky poruchu
alebo by mohla zhorieť alebo vytvárať nenormálny
hluk.
Jednotka by mohla v prípade elektrického skratu
predstavovať nebezpečenstvo.
Jednotka by mohla mať počas prevádzky poruchu
alebo by mohla zhorieť.

Kontrolný zoznam po dodaní
Kontrolný zoznam
Bol na riadiacu skriňu nainštalovaný kryt?
Poskytli ste zákazníkovi návod na inštaláciu?

Slovenčina

Tu skontrolujte.

4

3. VOĽBA MIESTA INŠTALÁCIE
Pri výbere miesta inštalácie zvážte nasledovné požiadavky a získajte súhlas zákazníka:
• Miesto musí byť schopné odolať hmotnosti jednotky BS.
• Miesto musí umožniť spoľahlivé vypúšťanie.
• Miesto musí umožniť nainštalovať na strane riadiacej skrine kontrolné otvory. (Pri spustení výrobku
je potrebný samostatný otvor.)
• Na vykonávanie inštalačných a servisných prác musí byť vhodný priestor (pozri obr. 1).
• Dĺžka potrubia vnútornej a vonkajšej jednotky musí byť menšia alebo rovná povolenej dĺžke potrubia
(ako je uvedená v návode na inštaláciu, ktorý sa dodáva s vonkajšou jednotkou).
• Hluk chladiva tečúceho cez potrubie nemusí byť problém. (Nikdy neinštalujte nad strop miestnosti,
ktorá je obývaná.)

450 (*2)

70

Riadiaca skriňa

≤100

≥500 (*1)
≥100 (*3)

Jednotka BS
Vrchná časť jednotky

≤300

Kontrolný otvor
450 × 450

Vypúšťacia nádoba
Voľný priestor pre údržbu
Riadiaca skriňa a cievka
ventilu s pohonom motorom
Voľný priestor pre údržbu

Bočné
potrubie
vnútornej
jednotky
(*1)

Jednotka: mm

Obr. 1
(*1) Na pripojenie potrubí k miestu inštalácie nechajte dostatočný priestor.
(*2) Pri vykonávaní údržby cievky ventilu motora je na umiestnenie hornej dosky potrebný priestor.
(*3) Pri vykonávaní údržby cievky ventilu motora je na odstránenie hornej dosky potrebný priestor.
VAROVANIE
Bezpečne nainštalujte jednotku na miesto, ktoré odolá jej hmotnosti.
Ak pevnosť nie je dostatočná, vnútorná jednotka môže spadnúť a spôsobiť úraz.
UPOZORNENIE
• Na vykonanie údržby na vypúšťacej nádobe a riadiacej skrini ponechajte dostatočný priestor.
• Aby sa zabránilo rušeniu videa a audia, nainštalujte jednotku BS ako aj príslušné zapojenie elektrického
napájania a signalizačných prenosových vedení najmenej 1 m od TV a rozhlasových prijímačov.
Napriek tomu v závislosti od príjmu môže dôjsť k rušeniu aj, keď je udržiavaná minimálna vzdialenosť 1 m.

5

Slovenčina

4. PRÍPRAVY PRED INŠTALÁCIOU
Nainštalujte závesné skrutky a konzoly tak, ako je zobrazené na obrázku nižšie.
• Použite závesnú skrutku veľkosti M8 až M10.
• Na inštaláciu spôsobom, ktorý odolá hmotnosti jednotky, použite pre nové inštalácie zaliate vložky
a dodané základové skrutky alebo kotviace skrutky do otvorov alebo podobné zariadenia pre existujúce
inštalácie.
<Vzdialenosť závesných skrutiek>

Jednotka: mm
Jednotka BS
BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

A
415

A

308

625
865
1105

• Na podopretie spojovacích potrubí v prednej a zadnej časti jednotky 1 m od boku jednotky použite
závesné konzoly.
Zavesenie veľkej hmotnosti na závesné konzoly jednotky BS môže spôsobiť pád jednotky a niekoho
zranenie.
Stena

Kotviaca skrutka

Dlhá matica alebo
otočné puzdro
Jednotka

Závesná skrutka
Spojovacie potrubie
Do 1 m

Všetky vyššie uvedené diely musí dodať zákazník
<Príklad inštalácie>

5. INŠTALÁCIA JEDNOTKY BS
Pri inštalácii jednotky používajte len príslušenstvo a diely skonštruované podľa špecifikácií.
1. Jednotku BS dočasne umiestnite a zaistite na svojej miesto.
Na závesné skrutky podľa návodu na obrázku vpravo nasaďte závesné konzoly.
Nezabudnite použiť matice (M8 alebo M10, 3 kusy na 4 miestach) a podložky (pre M8, vonkajší priemer
24 až 28 mm alebo pre M10, vonkajší priemer 30 až 34 mm: 2 ks na 4 miestach) (dodáva zákazník) od
hornej a spodnej strany závesných konzol na oboch stranách jednotky pre zaistenie na svoje miesto.
2. Nastavte výšku jednotky podľa potreby.
3. Použitím vodováhy skontrolujte, či bola jednotka nainštalovaná do vodováhy.
(Jednotka by mala byť umiestnená vodorovne alebo so sklonom 1° k vypúšťacej prípojke.)
Podložka (dodáva zákazník)

Matica (dodáva zákazník)

Závesná konzola
10 - 15 mm

Jednotka BS

Matica (dvojitá matica)
(dodáva zákazník)
Závesná skrutka (dodáva zákazník)

Slovenčina
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VAROVANIE
• Jednotku BS nainštalujte vo vodorovnej polohe.
Ak sa jednotka nainštaluje so sklonom tak, že je strana vypúšťacieho potrubia vyššie, čo môže mať
za následok únik vody.
• Nasaďte matice na hornú a spodnú stranu závesných konzol.
Prílišne dotiahnutie spodnej matice bez umiestnenia hornej matice na svoje miesto môže spôsobiť
deformáciu závesnej konzoly a hornej dosky, čím jednotka vytvára nenormálny hluk.

Dobré

Do 1°

Nesprávne

Vypúšťací otvor

Vypúšťací otvor

<Pohľad na jednotku z čelnej strany riadiacej skrine>

6. PRÁCE NA POTRUBÍ CHLADIVA
• Prečítajte si pokyny uvedené v návode na inštaláciu dodaný spolu s vonkajšou jednotkou o inštalácii
potrubia medzi vonkajšou jednotkou a jednotkou BS, výbere súpravy vetvenia chladiva a inštalácii
potrubia medzi súpravou vetvenia chladiva a vonkajšími jednotkami.
• Pred začatím prác vždy skontrolujte, či je používaný typ chladiva R410A.
(Jednotka nebude pracovať správne s iným typom chladiva.)
• Izolujte všetky potrubia, vrátane kvapalinových potrubí, VT/NT plynových potrubí, sacích plynových
potrubí, plynových potrubí a všetky prípojky týchto potrubí.
Ak tieto potrubia nezaizolujete, môže unikať voda alebo vzniknúť požiar.
Hlavne počas režimu prevádzky úplnej klimatizácie prúdi plyn s nízkou teplotou v VT/NT plynovom potrubí
tak, že je potrebné také isté množstvo izolácie, aké bolo používané pre nasávacie plynové potrubie.
Okrem toho plyn s vysokou teplotou prúdi do VT/NT plynového potrubia, takže použite izoláciu,
ktorá odolá viac ako 120°C.
• V prípade potreby prostredia inštalácie vyberte izolačný materiál.
Podrobnosti nájdete v príručke technických údajov.
Ak tak neurobíte, na povrchu izolácie sa môže vytvárať kondenzácia.
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6-1 Voľba priemeru potrubia
Na základe príkladu prípojky 1 a 2 nižšie a tabuliek 3 až 5 zvoľte veľkosť potrubia medzi vonkajšou
jednotkou (súpravou vetvenia chladiva), jednotkou BS a medzi jednotkou BS a vnútornými jednotkami
(súpravy vetvenia chladiva).
Príklad pripojenia 1: Ak je 1 vnútorná jednotka pripojená za jednotkou BS
Z tabuľky 3 vyberte veľkosť na základe
celkového výkonu vnútorných jednotiek
zapojených za sebou.
Smerom dozadu
K vonkajšej
jednotke
alebo súprave
vetvenia chladiva

Z tabuľky 4 vyberte veľkosť na výkonového
typu vnútornej jednotky.
Smerom ďalej

Jednotka BS
Tabuľka 5

Sacie plynové
potrubie
Vysokotlakové alebo
nízkotlakové plynové potrubie
Kvapalinové
potrubie

Plynové potrubie

Vnútorná jednotka

Kvapalinové potrubie

Smerom ďalej

Príklad pripojenia 2: Ak je ďalej za jednotkou BS vetvenie
Prečítajte si pokyny uvedené v návode
na inštaláciu dodanom spolu s vonkajšou
jednotkou alebo konštrukčné materiály
zariadenia pre určenie veľkosti potrubí
medzi jednotkou BS a súpravami vetvenia
chladiva a medzi súpravami vetvenia
chladiva a vnútornými jednotkami.

Z tabuľky 3 vyberte veľkosť
na základe celkového
výkonu vnútorných jednotiek
zapojených za sebou.
Smerom ďalej

Smerom dozadu

Súprava vetvenia chladiva

Tabuľka 5
K vonkajšej
jednotke
alebo súprave
vetvenia chladiva

Sacie plynové potrubie

Jednotka BS

Vysokotlakové alebo nízkotlakové plynové potrubie
Kvapalinové
potrubie

Plynové potrubie

Vnútorná jednotka

Vnútorná jednotka

Kvapalinové potrubie
Vnútorná jednotka

Tabuľka 3 Celkový výkon a veľkosť potrubia vnútornej jednotky
Celkový výkon
vnútornej jednotky
(Q)
Q < 150
150 ≤ Q < 200
200 ≤ Q < 290
290 ≤ Q < 420
420 ≤ Q < 640
640 ≤ Q ≤ 750

Sacie potrubie
ϕ15,9 × 1,0
ϕ19,1 × 1,0
ϕ22,2 × 1,0
ϕ28,6 × 1,0
ϕ34,9 × 1,2

Jednotka: mm

Veľkosť potrubia (vonkajší priemer × minimálna hrúbka)
Smerom dozadu
Smerom ďalej
Vysokotlakové
alebo nízkotlakové
Kvapalinové potrubie
Plynové potrubie
Kvapalinové potrubie
plynové potrubie
ϕ12,7 × 0,8
ϕ15,9 × 1,0
ϕ15,9 × 1,0
ϕ9,5 × 0,8
ϕ19,1 × 1,0
ϕ9,5 × 0,8
ϕ22,2 × 1,0
ϕ19,1 × 1,0
ϕ12,7 × 0,8
ϕ15,9 × 1,0
ϕ28,6 × 1,0
ϕ19,1 × 1,0

• V prípade pripojenia hlavného potrubia si preštudujte návod na inštaláciu dodaný s vonkajšou jednotkou
alebo konštrukčné materiály zariadenia.
Tabuľka 4 Veľkosť potrubia pripojenia k vnútornej jednotke
Výkonový typ vnútornej jednotky
20, 25, 32, 40, 50
63, 80, 100, 125
200
250

Slovenčina

Jednotka: mm

Veľkosť potrubia (vonkajší priemer × minimálna hrúbka)
Plynové potrubie
Kvapalinové potrubie
ϕ12,7 × 0,80
ϕ6,4 × 0,80
ϕ15,9× 1,0
ϕ19,1 × 1,0
ϕ9,5 × 0,80
ϕ22,2 × 1,0
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• Tabuľka 5 obsahuje veľkosť potrubia pripojenia jednotky BS.
Tabuľka 5 Veľkosť potrubia pripojenia k jednotke BS 
Jednotka BS
BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

Bočná strana vonkajšej jednotky (*1)
Vysokotlakové alebo
Sacie potrubie
nízkotlakové plynové Kvapalinové potrubie
potrubie
ϕ22,2 (ϕ19,1)
ϕ19,1 (ϕ15,9)
ϕ9,5
ϕ19,1 (ϕ22,2)
ϕ12,7
ϕ28,6
ϕ19,1 (ϕ22,2, ϕ28,6)
ϕ12,7 (ϕ15,9)
ϕ15,9
ϕ28,6 (ϕ34,9)
ϕ28,6
ϕ15,9 (ϕ19,1)
ϕ34,9
ϕ19,1

Jednotka: mm
Bočná strana vnútornej jednotky (*2)
Plynové potrubie

Kvapalinové potrubie

ϕ12,7 (ϕ15,9)

ϕ6,4 (ϕ9,5)

*1 Obrázky v zátvorkách zobrazujú veľkosť potrubí príslušenstva. Ak sa priemer potrubia odlišuje od
priemeru z tabuľky 3, budete potrebovať redukčný spoj (dodáva zákazník).
*2 Priemer potrubia v zátvorkách sa môže použiť odrezaním potrubí na strane jednotky BS pomocou
rezačky potrubí. Podrobnosti nájdete v "6-3 Pripojenie potrubí".
POZNÁMKY
• Ak je počet pripojených vnútorných jednotiek menší ako počet vetviacich prípojok (takže sú ponechané
prázdne vetviace prípojky alebo ak plánujete v budúcnosti zvýšiť počet), je možné ponechať vetviace
prípojky otvorené.
• Ak plánujete v budúcnosti pridať nové vnútorné jednotky, vyberte priemer potrubia na základe celkového
výkonu vnútornej jednotky pred pridaním nových jednotiek.
• Pre plánované rozšírenie potrubia v budúcnosti nezabudnite použiť súpravu uzatváracích ventilov
(KHFP26M224, predáva sa samostatne). Na základe predpokladaného budúceho rozšírenia nemeňte
veľkosť potrubia. Namiesto toho znova prehodnoďte priemer potrubia pri rozširovaní systému.
Ak pri rozšírení nepoužijete súpravu uzatváracích ventilov, pred pripojením nových vnútorných jednotiek
budete musieť vymeniť chladivo.
• Viac informácií o tom ako nainštalovať súpravu uzatváracích ventilov pre rozšírenie nájdete v návode
na inštaláciu dodanom spolu so súpravou uzatváracích ventilov pre rozšírenie.

6-2 Predbežné opatrenia pri pripojovaní potrubia
Pripojte potrubia.
• Po výmene dusíka (výmena vzduchu a dusíka tak, že sa umožní, aby dusík pretekal vo vnútri potrubia
chladiva (*1)) priletujte (*2) potrubia chladiva. (Viď obr. 2)
(*1) Regulátor tlaku dusíka používaného pri spájkovaní by mal byť nastavený na 0,02 MPa (dostatočne
pre pocit vánku na vašom líci).
(*2) Pri spájkovaní potrubia chladiva nepoužívajte tavidlo.
Ako kov výplne pri pájkovaní použite fosforovú meď (BCup-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795:
ISO 3677), ktorá nevyžaduje tavidlo.
(Použitie chlórových tavidiel môže spôsobiť koróziu potrubia. Pokiaľ by tavidlo obsahovalo fluorid,
mohlo by dôjsť k znehodnoteniu maziva použitého chladiva, čo by nepriaznivo pôsobilo na systém
potrubia s chladivom.)
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Regulátor tlaku
Upevnenie
pomocou pásky
Dusík

Miesto spájkovania

Dusík
Ventil

Chladiace potrubie

Obr. 2
UPOZORNENIE
• Pri spájkovaní spojov potrubia nepoužívajte antioxidanty.
(Zvyšné úlomky môžu potrubie upchať alebo spôsobiť poruchu dielcov.)
• Viac informácií o potrubiach chladiva vonkajšej jednotky nájdete v návode na inštaláciu dodanom spolu
s vonkajšou jednotkou alebo v príručke technických údajov.
(Ak z potrubí nevypudíte vzduch alebo nenaplníte ich prídavným chladivom, následkom toho je
nedostatočný objem chladiva v potrubiach alebo iné problémy, čo spôsobuje poruchu zariadenia
[napríklad klimatizácia alebo vykurovanie sa nevykonáva správne].)

6-3 Prípojka potrubia

Kvapalinové potrubie (*1)
Sacie plynové potrubie (*1)
VT/NT plynové potrubie (*1)

Poznámky
V prípade pripojenia vnútornej jednotky typu 20-50
nie je potreba niečo rezať a pripojí sa tak ako je.
V prípade ostatných odrežte výstupné potrubie
a pripojte ho k spojovaciemu potrubiu.
Podľa nasledovných pokynov.

Jednotka BS (horná)
Jednotka D Jednotka C Jednotka B Jednotka A

Spojovaná oblasť

Redukčný spoj (*2)
Plynové potrubie (*1)

Kvapalinové
potrubie (*1)
Bod rezania
(Stred
spojovanej oblasti)

Spoj
Lokálne
potrubie

(*1) Zobrazuje lokálne potrubie.
(*2) Ak sa priemer lokálneho potrubia nehodí k priemeru potrubia jednotky BS (tabuľka 5), môže byť
potrebný redukčný spoj (dodáva zákazník).
Ak sú ponechané vetviace prípojky nepoužité (nie sú pripojené k vnútornej jednotke)
• Ak sú nepoužité vetviace prípojky, použite uzatváracie potrubie (7) (príslušenstvo).
Ak je viac nepoužitých vetviacich prípojok, nezabudnite použiť súpravu uzatváracích potrubí
(KHFP26A100C).
Pre vetviace prípojky, ktoré plánujete rozšíriť v budúcnosti, nezabudnite použiť súpravu uzatváracích
ventilov pre rozšírenie (KHFP26M224, predáva sa samostatne).

6-4 Skúška vzduchutesnosti a sušenia vákuom
• Po vykonaní prác na potrubí chladiva pre vnútorné jednotky, jednotku BS a vonkajšiu jednotku vykonajte
skúšku vzduchotesnosti a sušenia vákuom.
Viac informácií o skúšobnom tlaku skúšky vzduchotesnosti nájdete v návode na inštaláciu vonkajšej
jednotky.

Slovenčina
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6-5 Izolácia potrubia

Bok vonkajšej jednotky

• Po vykonaní kontroly úniku plynu si pozrite nasledovné obrázky a použite priloženú izolačnú rúrku (3)
a spony (2) pre upevnenie izolácie.
Kvapalinové
potrubie
Sacie plynové
potrubie

Jednotka BS

Vysokotlakové alebo
nízkotlakové plynové potrubie
Plynové potrubie
Kvapalinové potrubie
Bok vnútornej jednotky

UPOZORNENIE
• Izolujte všetky potrubia, vrátane kvapalinových potrubí, VT/NT plynových potrubí, sacích plynových
potrubí, plynových potrubí a všetky prípojky týchto potrubí.
Ak tieto potrubia nezaizolujete, môže unikať voda alebo vzniknúť požiar.
Hlavne počas režimu prevádzky úplnej klimatizácie prúdi plyn s nízkou teplotou v VT/NT plynovom potrubí
tak, že je potrebné také isté množstvo izolácie, aké bolo používané pre nasávacie plynové potrubie.
Okrem toho plyn s vysokou teplotou prúdi do VT/NT plynového potrubia, takže použite izoláciu,
ktorá odolá viac ako 120°C.
• Pri zosilnení izolačného materiálu v súlade s prostredím inštalácie zosilnite tiež izoláciu potrubia
vyčnievajúceho z jednotky.
Izolačný materiál potrebný pre zosilnenie musí byť dodaný zákazníkom.
Viac informácií nájdete v príručke technických údajov.
3) Na uchytenie oboch
koncov použite svorky
(dodáva zákazník).

2) Nasaďte izolačný materiál.
(Dodané zákazníkom)

3) Na uchytenie oboch
koncov použite svorky
(dodáva zákazník).

2) Nasaďte izolačný materiál.
(Dodané zákazníkom)

Výrobok
1) Nasaďte izolačný
materiál.
(Dodané
zákazníkom)

Prilepte.

Pokyny pre inštaláciu izolačného materiálu
(strana vonkajšej jednotky)
(kvapalinové potrubia)
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1) Nasaďte
izolačný
materiál.
(Dodané
zákazníkom)

Výrobok

Izolačná rúrka
(súčasť výrobku)

Prilepte.

Pokyyny pre inštaláciu izolačného materiálu
(strana vonkajšej jednotky)
(sacie a VT/NT plynové potrubia)

Slovenčina

3) Na uchytenie oboch
koncov použite svorky
(príslušenstvo (2)).

Uzatváracie potrubia (príslušenstvo (7))
(7)-1 Kvapalinové potrubie
(7)-2 Plynové potrubia

1) Nasaďte izolačný
materiál.
(Dodané zákazníkom)

Výrobok

Prilepte.

1) Nasaďte izolačnú rúrku
pre uzatváracie potrubia.
(príslušenstvo (8))
(8)-1 Kvapalinové potrubie
(8)-2 Plynové potrubia

Výrobok

2) Nasaďte izolačnú rúrku.
(príslušenstvo (3))
(3)-1 Kvapalinové potrubie
(3)-2 Plynové potrubia

Pokyny pre inštaláciu izolačnej rúrky
(strana vonkajšej jednotky)
(plynové a kvapalinové potrubia)

3) Na uchytenie oboch
koncov použite svorky
(príslušenstvo (2)).

Prilepte.

2) Nasaďte izolačnú rúrku.
(príslušenstvo (3))
(3)-1 Kvapalinové potrubie
(3)-2 Plynové potrubia

Pokyny pre inštaláciu izolačnej rúrky pre nepoužité prípojky
vetvenia (strana vnútornej jednotky)
(plynové a kvapalinové potrubia)

UPOZORNENIE

Šev

• Obaľte izolačným materiálom tak, že je šev hore. (Viď obr. 3)

Šev smerom hore

Obr. 3

7. INŠTALÁCIA VYPÚŠŤACIEHO POTRUBIA
(1) Práce na vypúšťacom potrubí
Nainštalujte vypúšťacie potrubie tak, aby voda odtekala správne.
• Použite potrubie s tým istým priemerom alebo s priemerom väčším, než je pripojovacie potrubie
(PVC potrubie, menovitý priemer 20 mm, vonkajší priemer 26 mm).
• Použite krátke potrubie a uložte ho so sklonom smerom dole 1/100 alebo väčším tak, aby sa v potrubí
nehromadil vzduch. (Viď obr. 4 a 5.)
• Ak nie je možné použiť vhodný sklon pre vypúšťanie, použite súpravu pre vypúšťanie
(predáva sa samostatne).
<Príklad problému>
Ak sa vo vypúšťacom potrubí hromadí voda, môže sa upchať.

1 - 1,5 m

Neroztrhnúť
Žiadne nahromadenie
Koniec nesmie
byť pod vodou

Nesprávne

Sklon smerom dole
1/100 alebo viac

Hladina
vody

Podperná konzola

Obr. 4

Príklad problémov pri práci
s vypúšťacím potrubím
Obr. 5

Slovenčina
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• Používajte pritom dodanú vypúšťaciu hadicu (4) a kovovú sponu (5).
Takisto vložte vypúšťaciu hadicu (4) do otvoru vypúšťania a dotiahnite kovovú sponu (5) na vypúšťacom
otvore. (Viď obr. 6 a 8.)
(Nainštalujte kovovú sponu (5) tak, že doťahovaná časť je v rozsahu asi 45° ako je zobrazené na obrázku.)
• Koniec kovovej spony (5) ohnite tak, aby tesniaci materiál nebol vypuklý. (Viď obr. 8)
• Dodaný tesniaci materiál (6) nasaďte na kovovú sponu (5) v smere šípky tak, že začnete nanášať
izoláciu od začiatku vypúšťacej hadice (4). (Viď obr. 6 a 8.)
• Nezabudnite naniesť izoláciu na vypúšťacie potrubie, ktoré prechádza cez vnútorný priestor a vypúšťací
otvor.
• Nenechajte vypúšťaciu hadicu (4) ovisnutú vo vnútri jednotky BS. (Viď obr. 7)
(Ak by ste tak urobili, vypúšťanie sa môže upchať.)
• Nainštalujte podperné konzoly vo vzdialenostiach 1 až 1,5 m tak, aby potrubie neviselo. (Viď obr. 4)
Tesniaci materiál (6)
(Príslušenstvo)

Kovová svorka (5)
(Príslušenstvo)

Nesmie byť ovisnuté

Nesprávne
Vypúšťacie hadice (4)
(Príslušenstvo)

Príklad problémov pri práci
s vypúšťacím potrubím

Aby sa zabránilo kondenzácii,
nenechávajte žiadne medzery.

Obr. 6

Kovová svorka (5)
(Príslušenstvo)
Vypúšťacie hadice (4)
(Príslušenstvo)

Obr. 7

5°
lo 4

o

Ok

Kovová svorka (5)
(Príslušenstvo)

Doťahovací
diel

5°

o4

ol
Ok

Ohnite nástrojom tak, aby tesniaci
materiál nebol vypuklý. Nezatmeľujte
otvor vo vypúšťacích hadiciach.

Vypúšťacie hadice (4)
(Príslušenstvo)

Tesniaci materiál (6)
Smer pôsobenia

Tesniaci
materiál (6)
(Príslušenstvo)

Smer vloženia
skrutkovača

Obr. 8

100 mm alebo viac

Aby sa do vnútornej jednotky nedostal prach a iné cudzie predmety, utesnite ju tmelom, izolačným
materiálom (dodáva zákazník) alebo iným spôsobom tak, aby bolo vypúšťacie potrubie utesnené.

Nastavte sklon smerom dole 1/100 alebo viac,
aby sa zabránilo hromadeniu vzduchu v potrubí.

Centrálne vypúšťacie potrubie
Ak sa vo vypúšťacom potrubí
hromadí voda, môže sa upchať.

Obr. 9
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UPOZORNENIE
• Aby dodaná vypúšťacia hadica (4) nebola vystavená nadmerným silám, neprehýbajte ju a ani neskrúcajte.
(Ak by ste tak urobili, môže to mať za následok únik vody.)
• Pri použití centrálneho vypúšťacieho potrubia postupujte podľa pokynov zobrazených na obr. 9.
(2) Po vykonaní prác na potrubí skontrolujte, či voda hladko preteká cez vypúšťacie potrubie.
• Do kontrolného otvoru postupne pridávajte vodu, aby ste skontrolovali prietok odpadovej vody do
vypúšťacej nádoby. (Viď obr. 10)
Kontrolný otvor

Plastová nádoba
pre vypustenie vody

Obr. 10

Vypúšťacie hadice (4)
(Príslušenstvo)

8. ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE
8-1 VŠEOBECNÉ POKYNY
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Celé elektrické zapojenie musí uskutočniť elektrikár s platným osvedčením.
Všetky diely, materiály a elektrické práce dodané zákazníkom musia spĺňať miestne predpisy.
Vodiče vždy uzemnite. (Podľa národných predpisov príslušnej krajiny.)
Pred vykonávaním elektrických inštalačných prác vždy vypnite elektrické napájanie.
Pri zapájaní vonkajšej jednotky a vnútorných jednotiek dodržujte "SCHÉMU ZAPOJENIA" priloženú
k telesu jednotky.
Správne pripojte vedenie špecifikovaného typu a hrúbky medi. Takisto použite priloženú sponu,
aby sa nevytvorila veľká sila na svorku (vodič el. poľa, uzemnenia).
Uzemňovací vodič nepripájajte k plynovým potrubiam, vodovodným potrubiam, bleskozvodom alebo
k uzemneniam telefónnych vedení.
• Plynové potrubia: ak uniká plyn, môže spôsobiť výbuchy alebo vznik požiaru.
• Vodovodné potrubia: ak sa používa plastové potrubie, nemá uzemňovacie účinky.
• Uzemnenie telefónneho vedenia a bleskozvody: uzemňovací potenciál pri zasiahnutí bleskom
je mimoriadne vysoký.
Musí byť nainštalovaný istič obvodu schopný odpojenia elektrického napájania od celého systému.
Tento systém sa skladá z viacerých jednotiek BS. Každú jednotku BS označte ako jednotku A,
jednotku B. . . a nezabudnite svorkovnicu správne zapojiť k vonkajšej a vnútornej jednotke. Ak elektrické
zapojenie a potrubie medzi vonkajšou jednotkou, jednotkou BS a vnútornou jednotkou nie je správne,
v systéme môže dôjsť k poruche.
Nezapínajte elektrické napájanie (spínače vetvenia, vypínače pri preťažení), kým nie je ukončená
každá práca.
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8-2 PRÍKLAD PRE CELÝ SYSTÉM

Elektrické napájanie

Elektrické napájanie

Vonkajšia jednotka

Hlavný
vypínač

Elektrické napájanie

Vypínač

Prenosové vedenie

Poistka

Hlavný
vypínač
Jednotka BS4Q

Vnútorná jednotka

Diaľkový ovládač

Jednotka BS4Q

Vnútorná jednotka

Vnútorná jednotka
venovaná chladeniu
Diaľkový ovládač

Diaľkový ovládač

8-3 POŽIADAVKY NA ELEKTRICKÝ NAPÁJACÍ OBVOD, ISTIACE ZARIADENIE A KÁBEL
• K zapojeniu jednotky musí byť k dispozícii elektrický napájací obvod (viď tabuľka 6). Tento obvod
musí byť istený požadovanými istiacimi zariadeniami, napr. hlavným vypínačom, poistkou s veľkou
zotrvačnosťou na každej fáze a ističom uzemnenia.
• Pri použití elektrických ističov zvyškových prúdov je potrebné použiť vysoko-rýchlostné zariadenie
na 30 mA zvyškový prevádzkový prúd (0,1 sekundy alebo menej).
• Používajte výlučne medené vodiče.
• Ako napájacie vedenie použite izolovaný kábel.
• Zvoľte typ a veľkosť káblovej prípojky v súlade s príslušnými miestnymi a národnými predpismi.
• Špecifikácie miestneho napájacieho kábla zodpovedajú norme IEC60245.
• Na pripojenie elektrického napájania použite vedenie typu H05VV-U3G. Veľkosť vedenia musí spĺňať
miestne predpisy.
• Na prepojenie použite tienenú plastovú šnúru alebo kábel (2 vodičový) 0,75-1,25 mm2.
• Dĺžky prenosového vedenia sú nasledovné:
Medzi jednotkou BS a vnútornými jednotkami: Max. 1 000 m
Medzi jednotkou BS a vonkajšou jednotkou: Max. 1 000 m
Medzi jednotkami BS: Max. 1 000 m
Celková dĺžka vedenia: 2 000 m alebo menej
Tabuľka 6
Jednotky
Model

Typ

Hz

Napätie

Rozsah napätia
Min.
Max.

BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

V1

50

220-240

198

264

Elektrické napájanie
MCA
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,6

MFA

15

MCA: Minimálny prúd obvodu (Min. Circuit Amps) (A); MFA: Maximálny prúd poistky (Max. Fuse Amps) (A)
POZNÁMKY
• Vyššie uvedená tabuľka 6 elektrických charakteristík sa týka jednej jednotky BS.
15
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8-4 Príklad zapojenia
Tu je zobrazený príklad zapojenia jedného prenosového vedenia.
VAROVANIE
Nainštalujte prúdový chránič.
Zanedbanie nutnosti inštalovať prúdový chránič môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom
alebo vznik požiaru.
• Svorky F1 a F2 (IN/OUT) na riadiacej karte PCB v v riadiacej skrini vonkajšej jednotky spojte
so svorkami F1 a F2 (vonkajšia jednotka) na prvej jednotke BS.
Nikdy nepripájajte vedenie elektrického napájania.
Elektrické napájanie

Jednotka BS
Pri pripojení prípojok vetvenia

220-240V

B

Vonkajšia jednotka

L N

Vnútorná Vnútorná Vnútorná Vnútorná
jednotka jednotka jednotka jednotka
A
B
C
D

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

Vonkajšia Jednotka
jednotka
BS

IN OUT OUT OUT

F1 F2 F1 F2

F1 F2 F1 F2

K jednotke BS

ED

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

Vnútorná
jednotka A

Vnútorná
jednotka B-1

Vnútorná
jednotka B-2
(Poznámka 3)

Vnútorná
jednotka C
(Poznámka 2)

B : prúdový chránič

Vnútorná
jednotka

Vonkajšia Jednotka
jednotka
BS

F1 F2

F1 F2 F1 F2

F1 F2

F1 F2

Vnútorná jednotka

Vnútorná jednotka
Jednotka venovaná
chladeniu (Poznámka 1)

POZNÁMKY
1. Jednotku venovaná chladeniu pripojte k svorkám F1 a F2 konečnej jednotky BS (vonkajšia strana).
2. Tento príklad zapojenia sa týka spojenia vetiev C a D a ich pripojenia k vnútorným jednotkám.
Svorkovnica, ku ktorej je pripojené prenosové vedenie, sa môže pripojiť buď k vnútornej jednotke C
alebo vnútornej jednotke D. Bez ohľadu na to musia byť prepínače DIP správne nastavené.
Viac informácií o tom ako nastaviť prepínače DIP nájdete v bode "9. POČIATOČNÉ NASTAVENIE".
3. Maximálny počet pripojení vnútorných jednotiek v jednej vetve je 5 sád.
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UPOZORNENIE
• Použite 2 vodičové prenosové vedenie.
Použitie rovnakého vedenia s 3 alebo viacerými vodičmi na pripojenie 2 alebo viac vnútorných jednotiek
môže spôsobiť zastavenie v dôsledku chyby.
• Ak sa použije tienené vedenie, nezabudnite jednu stranu tieneného vedenia uzemniť.
Pri použití tieneného vedenia je celková dĺžka vedenia 1 500 m.
Puzdro
Elektrické
• Pre pripojenie vedení ku svorkovnici elektrického napájania použite
izolácie
vedenie
koncovky s kruhovým okom s izoláciou. (Viď obr. 11)
• Svorkovnicu elektrického napájania a uzemňovaciu svorku nespájajte
s vedením iného obvodu.
Stláčacia svorka
• Vodič bez izolácie predbežne nespájkujte.
kruhového typu
• Vodiče pripojte pevne tak, aby svorky neboli vystavené vonkajšej sile.
Obr. 11
• Na dotiahnutie skrutiek svoriek použite skrutkovač vhodnej veľkosti.
Použitím skrutkovača, ktorý je príliš malý, môže dôjsť k poškodeniu
hlavy skrutky a tým zabrániť správnemu dotiahnutiu.
• Príliš silné dotiahnutie skrutiek svoriek môže poškodiť skrutky.
Pozrite si tabuľku, kde nájdete krútiaci moment skrutky svorky.
Veľkosť skrutky svorky
M3,5
(svorkovnica prenosového vedenia)
M4
(svorkovnica elektrického napájania)
M4
(uzemňovacia svorka)

Krútiaci moment doťahovania (N•m)
0,88 ± 0,08
1,31 ± 0,13
1,69 ± 0,17

• Elektrické napájanie nesmiete v žiadnom prípade pripojiť na svorkovnicu prenosového vedenia.
Táto chyba by znamenala poškodenie celého systému.
• Prenosové vedenie nesmie byť znova vetvené po počiatočnom vetvení.
(Viď obr. 12)
Vetvenie za počiatočným vetvením

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

Vetva

Obr. 12
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8-5 Elektrické prípojky
(Odoberte veko elektrickej skrine a zapojte podľa obrázku uvedeného nižšie.)
Svorkovnica elektrického napájania

Mierne otočte tak, aby
priestor v blízkosti
svorky nebol vystavený
sile namáhania.

Otočte tak, aby svorka nebola
vystavená sile namáhania.
Drôtená svorka

X1M

Prenosové vedenie
do jednotky BS
(Po prúde)

Spony (2)
(Príslušenstvo)

Prenosové vedenie
z vonkajšej jednotky
alebo jednotky BS
(Proti prúdu)

Spony (2)
(príslušenstvo)
Prenosové vedenie
zviažte dohromady.
Uzemňovacia
svorka
Uzemnenie

Vedenie cez otvor

Prenosové vedenie
z vnútorných jednotiek

Drôtená svorka
Spony (2)
(Príslušenstvo)

• Prenosové vedenie
Odoberte kryt riadiacej skrine a pripojte vodiče k svorkám prenosového vedenia (vonkajšia jednotka F1
a F2, jednotka BS F1 a F2 a každá vnútorná jednotka (napríklad pre BS16Q14AV1 vnútorná jednotka A
cez P) (F1 a F2)).
Súčasne preveďte vodič do jednotky cez prechodový otvor zapojenia a na pevné upevnenie vodičov
použite priložené svorky (2). Viac informácií o tom koľko izolácie odstrániť z prenosového vodiča nájdete
na nasledovnom obrázku.
10

50
Prenosové vedenie

UPOZORNENIE
Skontrolujte, či je potrubie vedené spolu s prenosovým vedením.
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• Vedenie elektrického napájania a uzemnenia
Odoberte veko riadiacej skrine a pripojte vedenie elektrického napájania
k svorkovnici elektrického napájania (X1M).
K svorke uzemnenia takisto pripojte vodič uzemnenia.
Preveďte spolu vodiče elektrického napájania a vodič uzemnenia do
riadiacej skrine cez prechodový otvor zapojenia (vľavo) a na pevné
upevnenie vodičov použite priložené svorky (2).
Nezabudnite pripojiť uzemňovací vodič tak, aby vychádzal z vyrezanej
drážky v tanierovej podložke.
(Ak tak neurobíte, môže dôjsť k nedostatočnému kontaktu uzemňovacieho
vodiča a ten spôsobí, že vodič nefunguje ako uzemnenie.)
Viac informácií o tom koľko izolácie odstrániť z vodiča elektrického
napájania nájdete na nasledovnom obrázku.

Stláčacia svorka
kruhového typu

Pružná podložka

Vyrezaná drážka

130

L
N

Vedenie elektrického napájania (3 vodičové)

VAROVANIE
Elektrické vodiče vhodne umiestnite a znova pevne nasaďte kryt riadiacej skrine.
Prepichnuté vodiče alebo uvoľnený kryt riadiacej skrine by mohli spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom
alebo vznik požiaru.
UPOZORNENIE
• Pri upevnení vodiča použite dodanú svorku (2) tak, aby na pripojenie vodiča nebola použitá veľká sila
a potom vodič pevne upevnite.
Takisto po ukončení zapojenia zorganizujte zapojenie tak, aby kryt riadiacej skrine nevyskočil a potom
znova správne nasaďte kryt riadiacej skrine.
Presvedčte sa, že vodiče neboli pri výmene krytu riadiacej skrine prepichnuté.
Na ochranu vodičov vždy použite prechodový otvor.
• Prenosové vedenie a vedenie elektrického napájania neprevliekajte
Prenosové
cez tie isté miesta a vonku mimo jednotky ich držte samostatne
vedenie
Plynové potrubie
najmenej 50 mm.
Ak tak neurobíte, v prenosovom vedení by sa mohol akumulovať
elektrický šum (vonkajší šum) a to by mohlo mať za následok
Kvapalinové
poruchu alebo porušenie.
potrubie
Izolačný materiál
• Po ukončení zapájania použite tesnenie (dodávka zákazníka)
Dokončovacia páska
na utesnenie prechodového otvoru vodičov.
(Vstup malých zvierat a pod. môže spôsobiť poruchu.)
• Ako je zobrazené na obrázku vpravo, obaľte prenosové vedenie medzi každou jednotkou BS a
vnútornou jednotkou páskou (dodá zákazník).
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9. POČIATOČNÉ NASTAVENIE
9-1 Nastavenia na mieste inštalácie
Podľa potreby dodržujte pokyny pre nastavenie prepínačov DIP uvedené nižšie.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom! Pred vykonaním prác nezabudnite odpojiť
od jednotky každý zdroj energie.
Postup
1. Odpojte zdroj elektrického napájania.
2. Prepínače DIP (DS1, DS2) nastavte na príslušné prípojky vetvenia podľa nasledovnej tabuľky.
3. Po ukončení prác nezabudnite uzavrieť kryt riadiacej skrine.
Číslo prípojky vetvenia potrubia

DS1
ON
OFF
12 34

A

B

C

D .......... .......... M

N

O

P

DS2
ON
OFF

A1P

12 34

..................

A4P

..........

M N O P

Prepínač DIP

A B

C D

Č. svorky, ku ktorej sa
pripojí prenosové vedenie

<Nastavenie>
1. Nastavenie na prípojky vetvenia, ku ktorým nie je pripojená vnútorná jednotka
Nastavenie
Nastavenie prepínača
DIP
Prepínač DIP č.

Slovenčina

(Príklad 1)
Ak vnútorná jednotka
nie je pripojená k obvodom
vetvenia A a B
4

DS1 (A1P)

Jednotka P

Jednotka O

Jednotka N

Jednotka M

Jednotka L

OFF 1
2 3 4
Jednotka K

Jednotka J

Jednotka I

Jednotka H

Jednotka G

Jednotka F

Jednotka E

Jednotka D

Cieľová prípojka
vetvenia

Jednotka C

ON

Jednotka B

BS16Q14AV1

1

Jednotka A

BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1

Nastavenie na prípojky vetvenia,
ku ktorým nie je pripojená vnútorná jednotka
(Príklad 1)
ON (Nepripojená)
OFF (Štandardne z výroby)
DS1
DS1
DS1
DS1
(A1P)
(A2P)
(A3P)
(A4P)
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
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2. Nastavenie pri pripojení prípojok vetvenia
Nastavenie
Nastavenie
prepínača DIP
Prepínač DIP č.
BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1

(Príklad 2)
Pri pripájaní vetiev A a B

DS2 (A1P)

Pripojené jednotky O
aP

Pripojené jednotky M
aN

Pripojené jednotky K a L

Pripojené jednotky I a J

Pripojené jednotky G a H

Pripojené jednotky E a F

Pripojené jednotky C a D

Pripojené jednotky A a B

ON
Cieľová prípojka
vetvenia

BS16Q14AV1

Nastavenie pri pripojení prípojok vetvenia
(Príklad 2)
ON (Pripojená)
OFF (Štandardne z výroby)
DS2
DS2
DS2
DS2
(A1P)
(A2P)
(A3P)
(A4P)
1
2
1
2
1
2
1
2

OFF 1
2 3 4

Pri pripájaní vetvenia sa smú použiť len kombinácie prípojok vetvenia zobrazené v tabuľke vyššie.
(Napríklad nesmú byť pripojené jednotky B a C.)

10. PRÍDAVNÁ NÁPLŇ CHLADIVA
Pri pridávaní chladiva dodržujte pokyny v návode na inštaláciu dodanom spolu s vonkajšou jednotkou.

11. KONTROLA PREVÁDZKY A SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA
1. Uistite sa, že je kryt riadiacej skrine uzavretý.
2. Preštudujte si návod na inštaláciu dodaný spolu s vonkajšou jednotkou a po vykonaní všetkých prác
na jednotke BS, vonkajších a vnútorných jednotkách a potvrdení prevádzkovej bezpečnosti jednotiek
vykonajte kontrolu a skúšobnú prevádzku.
• Asi 90 sekúnd budete počuť činnosť ventilu ovládaného motorom, ktorý sa po spustení automaticky
inicializuje (uzavretý), ale to nepredstavuje žiadny problém.
• Poruchy systému môžu byť potvrdené pomocou nasledovných spôsobov:
Kontrolka na vnútornom diaľkovom ovládači
Poruchy celého systému, vrátane jednotky BS, je možné zistiť použitím LCD displeja porúch na
diaľkovom ovládači. Viac informácií o displeji porúch a ich význame nájdete na výrobnom štítku
predbežných servisných opatrení upevnenom na vnútornej jednotke a v návode na použitie dodanom
spolu s vonkajšou jednotkou.
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