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Za vašo varnost
Obratovalno temperaturno območje
1

Za vašo varnost

1.1

Uporaba simbolov

_____________________________________________
NEVARNO:
Neposredna nevarnost za življenje in zdravje
_____________________________________________
_____________________________________________
NEVARNO:
Nevarnost električnega šoka
_____________________________________________
_____________________________________________
POZOR:
Potencialno nevarna situacija za izdelek in
teokolico.
_____________________________________________
_____________________________________________
OPOMBA:
Koristna navodila in informacije
_____________________________________________

1.2

Pravilna uporaba naprave

Oznaka naprave
_____________________________________________
OPOMBA:
Hladilna tekočina znotraj naprave, mora biti
primerno pripravljena za recikliranje, predelavo
ali uničenje pred končnim uničenjem celotne
naprave.
_________________________________________________
_____________________________________________
OPOMBA:
Ustrezno osebje, zadolženo za vse storitve
vzdrževalnih dejavnosti, vključno z ravnanjem s
hladilno tekočino moa imeti vse potrebne
pristojnosti v skladu z vsemi lokalnimi in
mednarodnimi predpisi.
_____________________________________________

2

Obratovalno temperaturno
območje

Naprava je bila zasnovana za delovanje znotraj
temperaturnega območja prikazanega na spodnji sliki.
Zagotovite, da te vrednosti niso presežene.

Naprava je bila zasnovana in izdelana z izključnim
namenom zagotavljanja hlajenja in gretja v stanovanjskih
in poslovnih prostorih. Uporaba naprave v drugih domačih
in industrijskih namenom mora biti vedno nadzorovana s
strani osebe, odgovorne za namestitev in upravljanje
naprave na ta način.

Hlajenje

Gretje

Pred ravnanjem z napravo, namestitvijo, zagonom ter
uporabo naprave, mora oseba ki izvaja omenjene
dejavnosti biti seznanjena z navodili kot tudi priporočili z
navodil za namestitev in montažo naprave.
___________________________________________
OPOMBA:
Navodila za uporabo hranite celotno življenjsko
obdobje naprave.

_________________________________________
_____________________________________________
OPOMBA:
Informacije vezane na napravo so podane v
dveh sklopih navodil: Navodila za priključitev in
Navodila za uporabnike.

_________________________________________
_____________________________________________
OPOMBA:
Naprava vsebuje hladilno sredstvo R-410A.
Sredstvo R-410A ne spuščajte v atmosfero,
R-410A je plin, ki povzroča učinek tople grede s
fluorom zajet pa je s Kjotskim protokolom saj
povzroča globalno segrevanje zraka (GWP) =
1975

Slika 2.1 Razpon delovanja naprave
Legenda
D.B. Temperatura merjena z metodo suhe cevi

Delovna zmogljivost enote je odvisna od delovne
temperature zunanje enote.

3

Oznaka naprave

Ta navodila za uporabo so namenjena za naprave Split
sistem. Točen model je naveden na zunanjem ter
notranjem delu naprave.

_________________________________________

Navodila za montažo
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Izjava o skladnosti
Opis naprave
4

Izjava o skladnosti

Proizvajalec se obvezuje, da je ta naprava zasnovana in
izdelana v skladu z veljavnimi standardi za pridobitev
oznake CE.
Ta tip naprave izpolnjuje bistvene zahteve, ustrezne
direktivam in standardom:


2006/95/EEC

“Direktiva o usklajevanju zakonodaje Držav članic v zvezi
z električno opremo, proizvedeno za uporabo znotraj
določene električne napetosti.”
Zasnovano in
standardom:

proizvedeno

ustrezno

Evropskim

- EN 60335-1
-EN 60335-2-40
-EN 50366


Slika 5.1 Elementi naprave

2004/108/EEC vključno s spremembami:

“Direktiva o usklajevanju zakona držav članic, ki se
nanaša na elektromagnetično združljivost.”
Zasnovano in
standardom:

proizvedeno

ustrezno

Evropskim

- EN 55014-1
-EN 55014-2
-EN61000-3-2
-EN61000-3-3
-EN 61000-3-11

5

Legenda:
1
Priključki in cevi
2
Cev za izpust kondenzirane vode
3
Zunanja enota
4
Daljinski upravljalnik
5
Notranja enota

5.1

Notranja enota naprave

Notranja enota hladi in segreva zrak, ki se dovaja v
prostor.
Dimenzije in teža notranje enote je prikazana na sliki 5.2
in Tabeli 5.1, odvisno od modela. (Prosimo,preverite
oznako modela)

Opis naprave

Naprava je sestavljena in naslednjih elementov:
-

Notranja enota

-

Zunanja enota

-

Daljinski upravljalnik

-

Priključki in pripomočki

Slika 5.1 prikazuje elemente naprave
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Slika 5.2: Dimenzije notranje enote naprave
Legenda:
H
L
D

Višina
Dolžina

Globina

Navodila za montažo

Opis naprave

Tabela 5.1 Dimenzije in teže notranjih enot naprav

5.2

Zunanja enota naprave

Zunanja enota zagotavlja, da je zrak iz notranjega objekta spuščen spet ven, skozi hladilni sistem, ter da je zrak za
ogrevanje notranjosti vzet od zunaj.
Dimenzije in teža znanje naprave enote je prikazana na Sliki 5.3 in v Tabeli 5.2, odvisno od modela naprave. (Prosimo,
preverite oznako modela.)
Dimenzije so podane v milimetrih.

Slika 5.3 Dimenzije zunanje enote naprave
Legenda:
H
Višina
L
Dolžina
D
Globina
A
Dolžina ventilov
B
Razdalja med ventiloma
C
Razdalja med najvišjim ventilom in tlemi
F
Razdalja med tretjim ventilom do tal
I
Razdalja med fiksnima luknjama
J
Razdalja med fiksnima držaloma za pritrditev

Tabela 5.2 Dimenzije in teže zunanjih enot naprav

Navodila za montažo

-5-

Opis naprave
5.3

Daljinski upravljalnik z infra rdečim
signalom

Daljinski upravljalnik aktivira delovanje naprave.

5.4

Povezava ventilov

Naprava ima naslednje priključke in zaporen ventile:
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-

Priključke za plin (G) in tekočine (L): Skozi te se
pretaka hladilna tekočina med zunanjo in
notranjo enoto

-

Priključek za izpust kondenzirane vode: ta
omogoča izpust kondenzirane vode, ki je
normalen pojav pri delovanju naprave

-

Električni priključki:Skozi katere dobavljamo
električno energijo napravi

Navodila za montažo

Prevoz in ravnanje z napravo
Odpiranje embalaže

6

Prevoz in ravnanje z napravo

_____________________________________________
NEVARNO:
Nevarnost poškodb. Med prevozom in
premikanjem naprave ta lahko pade in
poškoduje osebe v bližini. Da bi se temu
izognili:

Pri prevozu in premikanju naprave uporabite le
opremo, ki je ustrezna za dvigovanje in
premikanje teže naprave,

Uporabite napravo za prevoz in premikanje
naprave pravilno.

Upoštevajte točke na enoti, namenjene
pravilnemu ravnanju z enoto

Zaščitite napravo pravilno in jo namestite na
označenih točkah

Vedno se zaščitite s primerno zaščitno opremo.
(čelada, rokavice, zaščitna obutev, in zaščitna
očala.)
_____________________________________________

7

Odpiranje embalaže

_____________________________________________
NEVARNO:
Nevarnost
poškodb.
Med
odpiranjem
embalaže naprave se lahko poškodujete.
Prosimo upoštevajte:
 Uporabite orodja za dvigovanje naprave,
primerna za njeno težo.
 Uporabite napravo in orodja za prevoz in
dvigovanje pravilno.
 Uporabite točke na enoti, namenjene pravilnemu
ravnanju z napravo.
 Vedno se zaščitite s primerno zaščitno opremo.
(čelada, rokavice, zaščitna obutev, in zaščitna
očala.)
_____________________________________________
Pri odpiranju embalaže naprave preverite:
- Da so priloženi vsi potrebni dodatki
- Da so vsi priloženi dodatki nepoškodovani.
Če so deli poškodovani ali manjkajo, se prosimo obrnite
na dobavitelja.
_____________________________________________
OPOZORILO:
Zaščitite okolje.
Odvrzite embalažo po lokalnih navodilih za
odstranjevanje
odpadkov.
Ne
odvrzite
embalaže kamorkoli, če je mogoče reciklirajte.
_____________________________________________

Navodila za montažo

Montaža naprave

8

Montaža naprave

8.1

Usposobljenost osebja

Zagotovite, da napravo namesti za to usposobljeno
osebje. Montažer mora imeti biti ustrezno kvalificiran za
varno rokovanje z napravo in hladilnim sredstvom.

8.2

Pred
namestitvijo
upoštevajte
splošne varnostne ukrepe

_____________________________________________
NEVARNO:
Nevarnost poškodb. Med odpiranjem naprave
iz embalaže se lahko poškodujete. Prosimo
upoštevajte:
 Uporabite orodja za dvigovanje naprave,
primerna za njeno težo.
 Uporabite napravo in orodja za prevoz in
dvigovanje pravilno.
 Uporabite točke na enoti, namenjene
pravilnemu ravnanju z napravo.
 Vedno se zaščitite s primerno zaščitno
opremo. (čelada, rokavice, zaščitna obutev, in
zaščitna očala.)
_____________________________________________
_____________________________________________
NEVARNO:
Naprava mora biti nameščena glede na
zahteve in pogoje države, v kateri se naprava
namesti. Upoštevati je potrebno standarde in
pogoje, veljavne za upravljanje s hladilnim
sredstvom, električno opremo in montažo
naprave.
_____________________________________________
_____________________________________________
NEVARNO:
Nevarnost električnega šoka. Vse naprave
morajo biti ozemljene.
Priključite kabel za ozemljitev na točko za
ozemljitev. ( ne povežite s plinskimi cevmi,
vodovodnimi cevmi, strelovodi ali telefonsko linijo.)
_____________________________________________
NEVARNO:
Nevarnost električnega šoka.

Zagotovite da je naprava zaščitena z
varnostnim stikalom.
_____________________________________________
_____________________________________________
NEVARNO:
Nevarnost motenj in nepravilnega delovanja.
Uporabite le cevovod, primeren za hladilno
sredstvo R410A. Nikoli ne uporabite
vodovodne cevi.
_____________________________________________
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Namestitev notranje enote
8.3

Navodila za splošno namestitev

_____________________________________________
POZOR:
Nevarnost motenj in nepravilnega delovanja.
Upoštevajte minimalne razmike, prikazane na
sliki 8.1.
_____________________________________________

_____________________________________________
POZOR:
Nevarnost motenj in nepravilnega delovanja.
Razdalja med notranjo in zunanjo enoto ne
sme biti manjša od 3 metrov, saj v
nasprotnem primeru lahko povzroči
nepravilno delovanje ali hrup zunanje enote.
_____________________________________________

9

Namestitev notranje enote

9.1

Izbira lokacije namestitve

_____________________________________________
POZOR:
Nevarnost motenj in nepravilnega delovanja.
Upoštevajta minimalne razdalje, navedene na
Sliki 8.1.
_____________________________________________
OPOMBA:
V primeru, da že obstajajo luknje v steni ali so
cevi že nameščene, lahko montažno ploščo
temu prilagodimo.
_____________________________________________
Priporočila:

Slika 8.1 Splošni prikaz naprave, in minimalnih montažnih
razdalj
Legenda:
A
Oddaljenost od stropa (najmanj 5 cm)
B
Višina glede na tla (najmanj 2m)
C
Oddaljenost od zidu (najmanj 20cm)
D
Stranska razdalja s priključki (najmanj 30cm)
E
Oddaljenost spredene strani (najmanj 100cm)
F
Stranska oddaljenost (najmanj 20cm)
G
Oddaljenost sprednje strani notranje enote
(najmanj 10cm)
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-

Namestite notranjo enoto blizu stropa, tako da je
zagotovite vsaj minimalen razmik.

-

Izberite namestitveno lokacijo, tako da bo zrak, ki
izhaja iz naprave dosegel čim večjo površino
prostora. Izogibajte se oviram, tramom ali lučem, ki
bi lahko ovirale pretok zraka.

-

Namestite notranjo enoto na primerni razdalji do
stolov ali delovnih mest, da se izognete
nepotrebnemu prepihu.

-

Izogibajte se namestitvi naprave blizu vira toplote.

9.2

Namestitev montažne plošče

Upoštevajte naslednje korake:
-

Namestite montažno ploščo na mesto, kamor ste se
odločili namestiti napravo

-

Poravnajte ploščo in označite položaj lukenj, ki jih je
potrebno narediti v zidu.

-

Odstranite montažno ploščo.

Navodila za montažo

Namestitev notranje enote
_____________________________________________
POZOR:
Nevarnost poškodovanja že obstoječih
instalacij. Preverite, da v bližini ni električnih
kablov, cevi ali drugih ovir ki bi jih lahko
poškodovali med delanjem lukenj v zidu. V
primeru, da se v steni nahajajo zgoraj opisani
kabli ali cevi, poiščite drugo lokacijo za
namestitev naprave.
_____________________________________________
Naredite luknje v zid s pomočjo vrtalnika in vanje
vstavite vložke

Montažno ploščo postavite v položaj, in jo
pritrdite z vijaki in čepi.
_____________________________________________
POZOR:
Nevarnost motenj ali nepravilnega delovanja.
Prepričajte se, da je montažna plošča
primerno pritrjena. V nasprotnem primeru
lahko pride do nezaželenega kapljanja vode.
_____________________________________________


9.3

Vgradnja cevi

9.3.1

Pravilno odstranjevanje kondenzirane
vode

_____________________________________________
NEVARNO:
Nevarnost motenj in nepravilnega delovanja.
Nevarnost kapljanja kondenzirane vode. Da bi
zagotovili pravilno delovanje naprave, upoštevajte
nasvete v tem poglavju.
_____________________________________________
Načini za odstranjevanje kondenzirane vode, ki se nabira
v notranji enoti naprave:
Kondenzirana voda lahko se lahko izloča skozi
cev nameščeno v ta namen. Da bi ugodili tudi estetskemu
videzu, cev čvrsto pritrdite ali je prikrijte.
-

Obstajajo tudi alternative skrite namestitve cevi

Kot na primer uporaba zunanje črpalke za
odstranitev kondenzirane vode ,ki kondenzirano vodo
odpelje ven.
Uporaba naravnega padca vode do zbirnega
mesta, kjer vodo kasneje s pomočjo črpalke speljemo v
odtok.

Navodila za montažo

OPOMBA:
Omenjena črpalka za kondenzirano vodje na
voljo kot dodatek pri podjetju Vaillant, z navodili
za montažo in uporabo.
_____________________________________________
POZOR:
Nevarnost motenj ali nepravilnega delovanja.
Nevarnost kapljanja kondenzirane vode.

Da bi zagotovili pravilno odvajanje kondenzirane
vode s pomočjo prostega pada, mora biti cev
postavljena tako, da lahko odteka iz notranje
enote.
_____________________________________________

9.3

Ravnanje s cevjo za hladilno tekočino

_____________________________________________
NEVARNO!
Nevarnost opeklin in poškodb oči.
Pri ravnanju s cevmi je treba imeti primerno
zaščitno opremo. (Zaščita za oči in maska,
primerne rokavice in protipožarno obleko.)
_____________________________________________
POZOR:
Nevarnost motenj ali nepravilnega delovanja.
Nevarnost poškodbe cevi ob neprimerni
uporabi orodja.
_____________________________________________
Uporabite le cevi namenjene za hladilno
tekočino R410A.
_____________________________________________
OPOMBA:
Pri pooblaščenih prodajalcih lahko najdete
ustrezne cevi in termo zaščito.
_____________________________________________
Zagotovite, da so cevi suhe, čiste in polirana z
notranje strani
-

Izolacijo cevi je potrebno narediti z uporabo posebne
“O” izolacijskega materiala.

-

Ne presezite minimalne in maksimalne priporočene
dolžine cevi

-

Kadar je mogoče se izogibajte pretiranemu
ukrivljanju cevi in držite radij velik kot se da.

-

Ko spajate cevi skupaj, uporabite ustrezen material.
Med procesom spajanja cevi, je potrebno skozi cev
spustiti paro dušika brez kisika, da bi se izognili
oksidaciji znotraj spajanja cevi.
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Namestitev notranje enote
-

Cevi režite le z primernim rezilom in poskrbite da
nobeni odrezki ali vlaga ne pridejo v notranjost cevi.

-

Vsa spajanja se morajo izvesti natančno, da
zagotovite kroženje plina v cevi brez uhajanja.

-

Kadar režete cev, jo obrnite navzdol, da preprečite
vstop nezaželenim delcem,

-

Namestite spojene cevi previdno, in preverite, da se
niso premaknile tekom spajanja in na spoje ne
deluje noben pritisk.

-

Preverite, da so vsi spoji pravilno izolirani in
zatesnjeni z izolacijskim trakom ali lepilom.

Slika 9.1 Izogibajte se večjim zavojem cevi navzgor

-

Previdno jih združite skupaj, in pazite, da ne
uporabljate prevelike sile in ne poškodujete cevi.

Če ima cev izhodišče v zbiralni tank, cev ne sme
biti potopljena v vodo.(Glej sliko 9.2)

9.3.3

Pravilna namestitev cevi za
kondenzirano vodo

_____________________________________________
POZOR:
Nevarnost motenj in nepravilnega delovanja.
Nevarnost uhajanja vode iz naprave oz. cevi.
_____________________________________________
-

Zagotovite, da voda ne zastaja v notranji enoti,
saj to lahko pomeni da začne kapljati z notranje
enote.

-

Zagotovite ustrezen padec kondenzirane vode,
da je cev dobro podprta in nima blokad.

-

Če je cev speljana tudi zunaj, poskrbite, da je
izolirana proti zmrzovanju.

-

Če je cev speljana skozi neogrevano sobo,
poskrbite, da je primerno izolirana proti
zmrzovanju.

-

Izogibajte se namestitvi cevi z večjimi zavoji
navzgor (Glej sliko 9.1)

Slika 9.2 Izogibanje potopljenemu koncu cevi v zbiralni tank

Cev naj pri odtoku ne bo zvita ali zavita, saj to
lahko zmanjša pretok vode iz notranje enote (Glej sliko
9.3)

Slika 9.3 Izogibanje zaviti cevi
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Namestitev notranje enote
-

Za cev, ki imajo odtok zunaj na tleh, jih namestite
tako, da je odtok vode prost in je razdalja med
tlemi najmanj 5 cm. (Glej sliko 9.4)

Slika 9.4 Minimalna razdalja med odtokom cevi in tlemi.
Legenda:
H
Minimalna razdalja od tal : 5cm

-

Cev namestite tako, da je, odtok vode prost in ni
v bližini neprijetnih vonjav, saj bi le te lahko zašle
nazaj v cev. (Glej sliko 9.5)

Slika 9.5 Izogibanje neprijetnim vonjavam v bližini odtoka

Navodila za montažo
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Namestitev notranje enote
9.3.4

Izdelava lukenj za cevi



Primer A: Cev ima izhod na zadnji strani enote. V tem primeru je treba narediti luknjo v zidu za napravo.
( glej sliko 9.6 in 9.7)

-

Izvrtajte luknjo glede na mere in položaj prikazan na sliki 9.6. Preverite, da je luknja rahlo obrnjena navzdol in da
omogoča rahel padec.

Dimenzije so podane v mm.

Slika 9.6. Montažna plošča za model 3-025 WMNI in 3-035 WMNI.

Slika 9.7 Montažna plošča za model 3-050 WMNI.
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Namestitev notranje enote
Primer B: Cev izhaja iz ene ali obeh strani enote.
V tem primeru ni potrebno vrtanje lukenj v zid,
saj ima notranja naprava pokrov, ki ga lahko
odprete in omogočite izhod cevem direktno iz
naprave. Izberite najbolj primerno.



-

luknjo v zidu skupaj s cevjo za odtekanje
kondenzirane vode in električnimi kabli.


Obesite notranjo
montažne plošče.



Nagnite spodnji del naprave naprej, in ga
podstavite z manjšim predmetom. (Npr. kosom
lesa) med napravo in montažno ploščo (glej sliko
9.10), da omogočite dostop do priključkov.

Z orodjem previdno odprite pokrov naprave.

napravo na

zgornji

rob

Slika 9.8.
Legenda:
1
2
3
4

9.3.5

Izhod desne cevi
Zavarovanje z samolepilnim trakom
Izhod notranje cevi
Izhod leve cevi

Pravilna namestitev cevi za hladilno
tekočino na notranji enoti

Slika 9.9 Priključitev notranje enote



Povežite cev za hladilno tekočino z zunanje
enote s cevjo za odtok kondenzirane vode do
montažne izhodne odprtine.



Izolirajte cev za hladilno tekočino in vse
povezave med cevmi. Z izolirnim trakom
prekrijte vse morebitne poškodbe cevi in jih
izolirajte z materialom. primernim za montažo
klimatske naprave. (Za priključitev elektrike glej
poglavje 11).

Če nameščate zadnjo izhodno cev:






Tesnilo za luknje v cevi namestite tako, da
vstavite hladilne cevi z cevjo za kondenzirano
vodo skozi luknjo.
Po vstavljanju cevi dobro zatesnite luknjo.

Previdno upognite cev v desno, tako da pazite
da je ne poškodujete ali počite.

_____________________________________________
POZOR:
Nevarnost motenj in nepravilnega delovanja.
Nevarnost poškodbe hladilne cevi.

Upognite cev nežno, da preprečiti pokanje ali
poškodbo cevi.
_____________________________________________


Cev mora biti dovolj dolga, da gre lahko skozi
steno. V primeru, da ni dovolj dolga povežite več
delov cevi skupaj. Previdno potisnite cev skozi



Pred montažo cevi, ki izhaja iz desne ali spodnje
strani naprave glej poglavje 9.3.6.

Navodila za uporabo

Slika 9.10

Legenda:
1
2
3
4
5

Prikaz prereza povezav cevi za notranjo enoto
naprave

Cev za hladilno tekočino
Podpornik cevi
Notranji/zunanji električni kabel
Odvodna cev
Proti vročini odporen material
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Namestitev notranje enote
Za montažo cevi, ki izhajajo iz leve strani
naprave, najprej poveži cevi z enoto in šele nato
jo obesite na montažno ploščo. (glej poglavje
9.3.6)
_____________________________________________
OPOMBA:
Povezave na napravo naj bi bile možne za
kasnejši dostop v primeru popravil ali testov.
_____________________________________________


9.3.6

Namestitev notranje enote



Preverite, da instalacija notranje enote izvedena
pravilno in da nikjer ne pušča. (glej poglavje
12.1).



Varno obesite napravo na zgornje zareze
montažne plošče. Nežno premaknite enoto levo
in desno, da preverite ali je enota trdno
nameščena.



Nežno dvignite enoto in jo pritisnite na montažno
ploščo. Nato jo spustite, da se zatakne v reže na
spodnjem delu montažne plošče.



Preverite, da je enota primerno zavarovana.



V primeru, da se naprava ni pravilno namestila,
ponovite korake od začetka.



Ne uporabljajte sile za nameščanje naprave in
preverite, da cevi niso zapletene na zadnji strani
enote.

10

Namestitev zunanje enote

10.1

Izbira lokacije

_____________________________________________
POZOR:
Zunanja enota mora biti nameščena na mestu,
dostopnem za vzdrževanje in popravila.
Vaillant ni odgovoren za nastalo škodo in
stroške, nastale zaradi težkega dostopa do
zunanje enote naprave.
_____________________________________________
_____________________________________________
NEVARNO:
Nevarnost poškodb in materialne škode ob
eksploziji.
Nevarnost opeklin in poškodb oči.
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Ob spajanju in upravljanju s cevmi uporabljajte
primerno zaščito. (Zaščito za oči in masko,
Primerne rokavice in protipožarno oblačilo.)
_____________________________________________
_____________________________________________
NEVARNO:
Nevarnost poškodb in materialne škode.
Preverite, da so tla ravna in gladka in zmožna
prenesti težo naprave.
_____________________________________________
_____________________________________________
POZOR:
Nevarnost korozije.
Ne namestite naprave v bližini jedke snovi.
_____________________________________________
Zunanja enota mora biti vedno nameščena
zunaj, nikoli znotraj.
-

Naprave ne namestite tako, da dovod zraka,
vpliva na druge naprave v bližini.

-

Če je mogoče se izogibate direktni sončni
svetlobi

-

Prepričajte se, da so tla dovolj stabilna, da bi se
izognili nepotrebnim vibracijam

-

Preverite, da prostor ustreza
minimalnih razdalj (glej sliko 8.1)

-

Preverite, da hrup in smer toka zraka nista
moteča sosedom

-

Če so prostori v najemu, pridobite soglasje
lastnika

-

Ravnajte v sladu z lokalnimi predpisi; Predpisi se
razlikujejo po posameznih področjih

-

Pustite dovolj prostora za odtok iz cevi za
kondenz. (glej poglavje 10.4)

10.2

Načrtovanje
sredstva

vrnitve

zahtevam

hladilnega

Hladilni sistem vsebuje posebno olje za kompresor
zunanje enote. Za lažje odvajanje olja nazaj v kompresor
je priporočeno naslednje:
-

Da je notranja enota naprave nameščena višje
od zunanje enote naprave.,

-

Da je sesalna cev (debelejša cev) rahlo
nagnjena proti kompresorju

Navodila za uporabo

Namestitev notranje enote
V primeru, da je zunanja enota nameščena višje od
notranje enote, mora biti sesalna cev nameščena v
vertikalen položaj-pri višini nad 7,5 m. (kjer je to
dovoljeno)
Vsakih dodatnih 7,5m Je potrebno namestiti
dodatno posodo za zbiranje , od koder je nato olje
posrkano nazaj v zunanjo enoto in

10.4

Priključitev cevi za kondenzirano
vodo na zunanjo enoto naprave

Med tem ko naprava deluje v načinu gretja, se kondenzne
kapljice naberejo na znanji enoti, kar je potrebno posušiti.
Vstavite odtok kondenzirane vode, ki je priložen skupaj z
odtočnim nastavkom v luknjo na dno zunanje enote in ga
zavrtite za 90º da ga pritrdite. (glej sliko 10.1)

Namestite zbiralnik za olje pred zunanjo enoto,
za olajšavo pri vrnitvi olja nazaj.

10.3

Priključitev
sredstvom

cevi

s

hladilnim

_____________________________________________
OPOMBA:
Montaža je lažja, če najprej namestite sesalno
cev. Sesalna cev je debelejša med cevmi.
_____________________________________________


Namestite zunanjo enoto v željen položaj


enote

Odstranite matice in vijake iz pokrova zunanje


Previdno upognite cev proti notranji enoti
naprave.
_____________________________________________
POZOR:
Nevarnost motenj in nepravilnega delovanja.
Nevarnost poškodbe cevi.
Upognite cev previdno, da preprečite zlom ali
poškodbe cevi.
_____________________________________________


Odrežite cev tako, da je dovolj dolga da jo lahko
povežete z zunanjo enoto.



Razširite cev za hladilno tekočino potem ko ste na
cev nastavili matico



Priključite cev za hladilno tekočino s priključkom na
zunanji enoti naprave



Previdno izolirajte cev za hladilno tekočino. Pokrijte
spoje z izolirnim trakom ali materialom v ta namen.

Navodila za montažo

Slika 10.1 Priključitev odtočne cevi s pomočjo nastavka na
zunanjo enoto
Legenda:
1
2
3

Zunanja enota
Odtočna cev
Odtočni nastavek


Namestite odvodno cev tako, da zagotavlja odvod
nagibom navzdol

Preverite ali cev deluje pravilno tako, da nalijete
vodo v kad na dnu zunanje enote.

Zaščitite cev s toplotno izolacijo, da preprečite
zamrznitev.

11 Električna napeljava
11.1 Varnostni ukrepi

_____________________________________________
NEVARNO:
Nevarnost električnega šoka.
Predno priključite enoto na električni tok,
preverite, da je ta izključena.
_____________________________________________
_____________________________________________
NEVARNO:
Nevarnost električnega šoka.
Vsa dela povezana z električno napeljavo pri
montaži naprave, morajo biti opravljena s
strani za to usposobljenega osebja.
_____________________________________________
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Namestitev notranje enote
_____________________________________________
NEVARNO:
Nevarnost električnega šoka.
Prepričajte se, da je električni vod zavarovan z
bipolarnim ali tetrapolarnim stikalom, odvisno
od modela. (Enofazni ali trifazni), z razdaljo
vsaj 3 mm med kontakti. (Standard EN-603352-40).
_____________________________________________
_____________________________________________
NEVARNO:
Nevarnost električnega šoka.
Opremite napravo z zaščito pred kratkim
stikom, da bi preprečili električni šok. To je
pravna zahteva.
_____________________________________________
_____________________________________________
NEVARNO:
Nevarnost električnega šoka.
Nekatere enote so opremljene z vtičem
Evropskega standarda. V primeru da ta ne
ustreza lokalnim vtičnicam uporabljajte le
primeren adapter ali zamenjajte vtikač.
_____________________________________________
_____________________________________________
NEVARNO:
Nevarnost električnega šoka.
Uporabite ožičenje v sladu z lokalnim,
nacionalnim in mednarodnim standardom
ožičenja za namestitev tehničnih aparatov.
_____________________________________________
_____________________________________________
NEVARNO:
Nevarnost električnega šoka.
Uporabite le odobren električni kabel in vtikač.
_____________________________________________
____________________________________________
POZOR::
Nevarnost motenj in nepravilnega delovanja.
Vsi električni kabli morajo biti ustrezne
velikosti in moči za napravo. Priključi naj jih le
za to usposobljeno osebje.
_____________________________________________
_____________________________________________
POZOR::
Nevarnost motenj in nepravilnega delovanja.
Skladnost s standardom EN 61000-3-11:
Preverite da je moč, glavne faze spoja > 100.
_____________________________________________
_____________________________________________
POZOR:
Nevarnost motenj in nepravilnega delovanja.
Napetost mora biti v območju )90% d0 110&
nazivne napetosti.
_____________________________________________
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_____________________________________________
POZOR::
Napravo namestite tako, da je priključek za
elektriko lahko dostopen,v primeru da jo želite
hitro izklopiti.
_____________________________________________

11.2

Opomba glede direktive
2004/108/CE

Da bi preprečili elektromagnetne motnje med zagonom
kompresorja (tehnični proces), upoštevajte naslednje
napotke:


Na razpolago mora biti samostojni vod in
posebna vtičnica, ki se uporablja le za napravo.



Poskrbite, da druge naprave niso priključene na
isto linijo električne energije.

_____________________________________________
OPOMBA:
Za več informacij o električni namestitvi se
obrnite na tehnične specifikacije in povezave
podane s strani dobavitelja električne energije.
_____________________________________________
_____________________________________________
OPOMBA:
Za več informacij o električnih detajlih naprave,
poglejte na Tabelo naprav.
_____________________________________________

Navodila za montažo

Namestitev notranje enote
11.3

Električni priključki na notranjo
enoto

_____________________________________________
POZOR:
Nevarnost motenj in nepravilnega delovanja.
V primeru da pregori varovalka, jo zamenjajte
z tipom T. 3,15A/250V.
_____________________________________________

-

Preverite, da so kabli pravilno zavarovani in
povezani, nato namestite pokrov nazaj.

11.4

Električni priključki na zunanji enoti

_____________________________________________
POZOR:
Nevarnost motenj in nepravilnega delovanja.
V primeru, da pregori varovalka, jo zamenjajte
z tipom T. 25A/250V.
_____________________________________________

Slika 11.2 Električni priključki na zunanji enoti 3-060 W2NO

Slika 11.1 Električna priključki na notranjo enoto
Legenda:
1
2
3

Nula (N)
Signal (S)
Faza (L)

-

Odprite sprednji pokrov tako da ga rahlo potisnete
navzgor.

-

Odstranite pokrov na desni strani, tako da ga
odvijete.

-

Vstavite kabel iz zunanje strani skozi luknjo v
notranji enoti kamor je povezana cev z hladilno
tekočino.

-

Električni kabel speljite skozi hrbtno odprtino
notranje enote skozi za to namenjene luknje.
Povežite kable glede na sliko 11.4 in 11.5.

Navodila za montažo

Slika 11.3 Električni priključki na zunanji enoti 3-085 W4NO.
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Namestitev notranje enote


Odstranite zaščitni pokrov pred električnimi
priključki na zunanji enoti



Preverite, da je držalo dovolj široko in da ne
pritiska na kable.



Popustite vijake na držalih za kable in kable
vstavite tako, da se tulec razširi in omogoči
dostop vsem kablom skozi držalo. Nato privijte
vijake nazaj.



Preverite, da so kabli pravilno zavarovani in
zaščiteni



Namestite pokrov nazaj na napravo

_____________________________________________
POZOR:
Nevarnost motenj in nepravilnega delovanja, ki
je lahko posledica vdora vode.
Priključitveni kabel mora biti vedno priključen s
spodnje strani da preprečite vdor vode v enoto.
_____________________________________________
_____________________________________________
POZOR:
Nevarnost motenj in nepravilnega delovanja,
ki je lahko posledica kratkega stika.
_____________________________________________
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Namestitev notranje enote
11.5

Električne značilnosti

Slika 11.4 Električna postavitev za zunanjo in notranjo povezavo
Legenda:
1
2
A+B=
A+B+C=
A+B+C+D=

Predloga z vtiči za zunanjo enoto
Predloga z vtiči za notranjo enoto
VAM 3-050 W2N / VAM 3-060 W2N
VAM 3-085 W3N
VAM 3-085 W4N

VAM 3-060 WN

220-240V / 1 / 50

220-240V / 1 / 50

220-240V / 1 / 50

220-240V / 1 / 50

Področje napajanja do 25m (v mm2)

2.5

2.5

2.5

2,5

Notri/Zunaj

Zunanji

Zunanji

Zunanji

Zunanji

Termo-magnetno stikalo, tip D (A)

20

20

25

25

Področje povezave do 25 m (mm2)

2.5

2.5

2.5

2,5

Zaščitni priključni kabel (Da/Ne)

Ne

Ne

Ne

Ne

Zaščita rezidualnega toka (A)

0.03

0.03

0.03

0,03

Napajanje(V/Ph/Hz)

VAM 3-085 W3N

VAM 3-085 W4N

VAI 3-050 W2N

priključek

Tabela 11.1 Električne značilnosti

- Navodila za montažo
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Priprava na uporabo
12

Priprava na uporabo

Priprava je sestavljena iz naslednjih korakov:

Preverite, ali obstajajo mesta, ki bi lahko
prepuščala tekočino

Praznjenje sistema

Začetek

Odprava napak

12.1

Preverjanje puščanja tekočine

Slika 12.1 Preverjanje puščanja tekočine na napravi
Legenda:
1
2
3
4
5
6

V skladu z Uredbo 842/2006/EC, mora biti celotno
delovanje
kroženja
hladilnega
sredstva
redno
vzdrževano, da se prepreči nezaželeno uhajanje
tekočine.
Zagotovite, da so preverjanja redno opravljena in da so
rezultati zabeleženi v zgodovini vzdrževanja naprave.
Test uhajanja tekočine mora biti opravljen v naslednjih
razmikih:
 Če sistem vsebuje manj kot 3 kg hladilne tekočine,
test uhajanja tekočine ni potreben


Če sistem vsebuje 3 kg ali več hladilne tekočine je test
potrebno opraviti na vsakih 12 mesecev



Če sistem vsebuje več kot 30 kg hladilne tekočine je
potrebno test opraviti vsaj vsakih 6 mesecev



Če sistem vsebuje 300 kg ali več hladilnega sredstva,
je treba test opraviti vsaj vsake 3 mesece

12.2

Praznjenje sistema

Sesalni ventil (Plin)
Povratni ventil (Tekočina)
Razdelivec
Ne povratni ventil
Cilinder z dušikom brez kisika
Merski kabli



Povežite razdelivec na ventil za zapiranje plinovoda
na zunanji enoti.



Povežite cilinder z dušikom brez kisika na cev za
merilnik polnjena hladilnega sredstva

Slika 12.2 Praznjenje sistema
Legenda:
1
2
3
4
5
6

Sesalni ventil (plin)
Povratni ventil (tekočina)
Razdelivec
Ne povratni ventil
Vakumska črpalka primerna za hladilni sistem
Merski kabli



Previdno odprite ventil na razdelivcu, da dovolite
vsebino cilindra z dušikom brez kisika vstop v
napravo. Nastavite pritisk 40 bar za 10/20 minut. Ne
odpirajte razdelivca ali ventilov na zunanji enot, saj bi
to lahko pomenilo izhod hladilnega sredstva.



Preverite, da so vse povezave neprodušno zaprte. V
primeru, da nadete kakšne luknje oz. da plin izhaja,
ponovite postopek in odpravite težavo.



Povežite razdelivec z trosmernim ventilom plinovoda
zunanje enote



Po uspešnem zaključku poskusa zaprite vse ventile in
odstranite cilinder.

Povežite vakuumsko črpalko na razdelivec za
polnjenje



Preverite da so ventili na razdelivcu zaprti



Prižgite vakumsko črpalko in odprite ventil na
razdaljilcu da odprete sistem delovanja črpalke.





Sprostite pritisk iz sistema tako da počasi odprete
ventile na razdelivcu.



Ne nadaljujte naslednjega koraka dokler opisani
preizkus ni bil uspešno opravljen.

-20-

Navodila za montažo
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Zagotovite, da so vsi ostali ventili zaprti.



Pustite delovati vakumsko črpalko približno 15 minut.
(odvisno od velikosti sistema), da se znebite vakuma.



Preverite kazalec na merilcu pritiska. Pokazati mora 0.1 MPa (-76cmHg - >3 tora). Če merski kabli niso
zmožni meritve, ločeni merilec mora biti vstavljen z
namenom, da izmeri ta pritisk.

12.3

Zagon

Slika 12.5 Polnjenje
Legenda:
1
2



Odprite dvosmerni ventil z vrtenjem imbus ključa 90º
v nasprotni smeri urinega kazalca in ga zaprite čez 6
sekund. Sistem se bo napolnil z hladilnim sredstvom.



Ponovno preverite da je sistem vodotesno zaprt



Če ugotovite da pušča glejte poglavje 12.4



Če sistem ne pušča sledite korakom



Odstranite razdelivec



Odprite dvo in trosmerni servisni ventil s pomočjo
ključa v nasprotni smeri urinega kazalca do koder se
da.

Slika 12.3 Merilec pritiska ob odprtem ventilu

 Zaprite ventile na razdelilniku in jih odstranite z
vakuumske črpalke
 Preverite kazalec na merilcu pritiska, če se je povrnil v
prvotno stanje po 10%15 minutah. Pritisk ne sme več
narasti. Če naraste, so v sistemu luknje. Prosimo,
ponovite postopek opisan v poglavju 12.1.
_____________________________________________
POZOR:
Ne nadaljujete z naslednjim korakom, dokler
niso vsi koraki do sedaj pravilno izvedeni.
_____________________________________________

Dvosmerni ventil
Ročaj za aktivacijo

Slika 12.6 Odpiranje dvo in trosmernih ventilov
Slika 12.4 Merilec pritiska ob zaprtem ventilu

_____________________________________________
POZOR:
Nevarnost okvare in puščanja.
Preverite, da so vsi ventili na zunanji enoti
dobro zaprti.
_____________________________________________

Navodila za montažo

Legenda:
1
2
3

Trosmerni ventil
Imbus ključ (ni priložen) Za odpiranje ventila
Dvosmerni ventil za zaprtje
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Priprava na uporabo
Odpravljanje težav


Zatesnite dva in tri smerni ventil z ustreznim zaščitnim
pokrovčkom

12.4

Odpravljanje težav

V primeru uhajanja plina ravnajte po naslednjih navodilih:
 Odstranite preostalo hladilno sredstvo iz naprave.


Slika 12.7 Zaščitni pokrovčki

Legenda:
1
2



Pokrov za luknjo
Pokrovčka za ventila

Priključite enoto in pustite teči nekaj minut, da
preverite ali naprava deluje pravilno. (Za več
informacij glej Priročnik za Uporabo)
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Za to potrebujete pravilno napravo za odstranitev
hladilne tekočine in zbiralnik tekočine.

_____________________________________________
POZOR:
Nikoli ne odvrzite hladilne tekočine v okolje.
Hladilna tekočina R410A je škodljiva okolju.
_____________________________________________


Preverite razširjene spoje



Popravite mesta, kjer pušča in zamenjajte notranje
ali zunanje dele ki so razlog za puščanje.



Znebite se vakuma (glej poglavje 12.2)



Napolnite enoto s primerno količino hladilnega
sredstva, z pomočjo v ta namen uporabne
elektronske tehtnice



Kako preverite, kje so mesta kapljanja preverite
zgoraj.
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Tehnične lastnosti
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Tehnične lastnosti
enote

VAM 3 050 W2N

VAM 3-060 W2N

VAM 3-085 W3N

VAM 3-085 W4N

Notranja enota

Z.E. 1
Z.E. 2
Z.E. 3
Z.E.4

VAI 3-025 WMNI
VAI 3-025 WMNI
/
/

VAI 3-025 WMNI
VAI 3-035 WMNI
/
/

VAI 3-025 WMNI
VAI 3-025 WMNI
VAI 3-035 WMNI
/

VAI 3-025 WMNI
VAI 3-025 WMNI
VAI 3- 025 WMNI
VAI 3-035 WMNI

Napajanje

V/Ph/
Hz

230/1/50

Zmogljivost hlajenja
Vhodna moč
Delovni tok
SEER

kW
kW
A

5,20
2,49
6,65
5,60

6,10
2,55
6,65
5,60

9,00
4,00
11,00
5,10

10,00
4,55
11,00
5,10

Zmogljivost ogrevanja
Vhodna moč
Delovni tok
SCOP
Notranja enota

kW
kW
A

5,6
2,65
6,43
3,80

6,6
2,68
6,43
3,80

9,6
3,60
13,31
3,80

11,00
4,00
13,31
3,80

m3/h

330/430/530

330/430/530

330/430/530

330/430/530

m3/h
m3/h

330/430/530
/

330/430/530
/

330/430/530
330/430/530

330/430/530
330/430/530

m3/h

/

/

/

330/430/530

Zun. 1

dB (A)

30/32/36

30/32/36

30/32/36

30/32/36

Zun 2

dB (A)

30/32/36

30/32/36

30/32/36

30/32/36

Zun 3

dB (A)

/

/

30/32/36

30/32/36

Zun 4

dB (A)

/

/

/

30/32/36

m3/h
dB (A)

3.200
56

3.200
56

4.000
59

4.000
59

1.400

2.200

2.200

EEV

EEV

EEV

Pretok zraka

Raven hrupa

Zunanja enota
Pretok zraka
Raven hrupa
Hladilna tekočina
Polnjenje hladilnega sredstva
Tip kompresorja
Širitev sistema
Cevni priključki

gr

R410A
1.400
Rotacijski
EEV

Inči

1/4" – 3/8”

1/4” – 3/8”

1/4" – 3/8”

1/4" – 3/8”

Inči

1/4" – 3/8”

1/4" – 3/8”

1/4" – 3/8”

1/4" – 3/8”

Inči

/

/

1/4" – 3/8”

1/4" – 3/8”

inči

/

/

/

1/4" – 3/8”

Max. dolžina cevi
Max. višina NE pod ZE

Inči
Inči
Inči
inči
m
m

1/4" – 3/8”
1/4" – 3/8”
/
/
20
10

1/4” – 3/8”
1/4" – 3/8”
/
/
20
10

m
m
gr

10
10m/IDU

1/4" – 3/8”
1/4" – 3/8”
1/4" – 3/8”
1/4" – 3/8”
70
10

Max. višina ZE pod NE
Osnovna dolžina
Dodatna dolžina po metru

10
10m/IDU

1/4" – 3/8”
1/4" – 3/8”
1/4" – 3/8”
/
60
10

15

15

10
10m/IDU
15

10
10m/IDU
15

Premer cevi za tekočino/plin
(Zunanji)

Premer cevi za tekočino/plin
(Notri)

Tabela 13.1 Tehnične lastnosti
__________________________________________________
OPOMBA:
Kot del politike sprotne izboljšave izdelkov si
podjetje Vaillant pridržuje pravico da spremeni
tehnične lastnosti naprav brez predhodnega obvestila.
__________________________________________________
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