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نبذة عن الوثائق١
في هذا الفصل

6...............................................................................................................................................نبذة عن هذه الوثيقة1.1
6..........................................................................................................................................معانى التحذيرات والرموز1.2

نبذة عن هذه الوثيقة١۔١
الجمهور المستهدف

فنيو التركيب المعتمدون + المستخدمون النهائيون

معلومات
هذا الجهاز مصمم لالستخدام من قبل مستخدمين خبراء أو مدربين في المتاجر وفي

الصناعات الخفيفة وفي المزارع، أو لالستخدام التجاري من قبل أشخاص عاديين.

مجموعة الوثائق
هذا المستند جزء من مجموعة وثائق. وتتكون المجموعة الكاملة مما يلي:

احتياطات السالمة العامة:▪
إرشادات السالمة التي يجب عليك قراءتها قبل التركيب-
التنسيق: ورقة (في صندوق الوحدة الخارجية)-
دليل تركيب وتشغيل الوحدة الخارجية:▪

إرشادات التركيب والتشغيل-
التنسيق: ورقة (في صندوق الوحدة الخارجية)-
الدليل المرجعي لفني التركيب والمستخدم:▪

التجهيز للتركيب والبيانات المرجعية،…-
إرشادات مفصلة خطوة بخطوة ومعلومات أساسية عن االستخدام األساسي والمتقدم-
-http://www.daikineurope.com/supportالتنسيق: ملفات رقمية في هذا الرابط -

and-manuals/product-information/
 أو عبر الموزعDaikinأحدث إصدارات الوثائق المرفقة قد تكون متاحة على موقع ويب 

المحلي لديك.
الوثائق األصلية باللغة اإلنجليزية. وجميع اللغات األخرى هي ترجمات لها.

البيانات الهندسية الفنية
 اإلقليمي (يمكنDaikin من أحدث البيانات التقنية على موقع مجموعة فرعيةتتوفر ▪

الوصول إليه بشكل عام).
Daikin Business Portal ألحدث البيانات الفنية على إكسترانت المجموعة الكاملةتتوفر ▪

(تلزم المصادقة).

معانى التحذيرات والرموز٢۔١

خطر
يشير إلى وضع يؤدي إلى الموت أو إصابة خطيرة.

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء
يشير إلى وضع قد يؤدي إلى الموت صعقًا بالكهرباء.

خطر: خطر االحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة
يشير إلى وضع قد يؤدي إلى االحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة بسبب االرتفاع الحاد في

الحرارة أو البرودة.

خطر: خطر االنفجار
يشير إلى وضع قد يؤدي إلى حدوث انفجار.

تحذير
يشير إلى وضع قد يؤدي إلى الموت أو إصابة خطيرة.

تحذير: مادة قابلة لالشتعال

تنبيه
يشير إلى وضع قد يؤدي إلى إصابة طفيفة أو متوسطة.

مالحظة
يشير إلى وضع قد يؤدي إلى تلف التجهيزات أو الممتلكات.

معلومات
يشير إلى نصائح مفيدة أو معلومات إضافية.

الرموز المُستخدمة على الوحدة:
الشرحالرمز

قبل التركيب، اقرأ دليل التركيب والتشغيل وورقة تعليمات توصيل
األسالك.

قبل إجراء مهمات الصيانة والخدمة، اقرأ دليل الخدمة.

لمزيد من المعلومات، انظر الدليل المرجعي للمستخدم وفني
التركيب.

تتضمن الوحدة أجزاء دوارة. توخ الحذر عند صيانة الوحدة أو
فحصها.

الرموز المُستخدمة في الوثائق:
الشرحالرمز

يشير إلى عنوان أحد األشكال أو مرجع له.
".1 في الفصل 3" يعني "الشكل 3–1عنوان الشكل "مثال: 

يشير إلى عنوان أحد الجداول أو مرجع له.
".1 في الفصل 3" يعني "الجدول 3–1عنوان الجدول "مثال: 
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احتياطات السالمة العامة٢
في هذا الفصل

8.............................................................................................................................................احتياطات لفني التركيب2.1
8.......................................................................................................................................................عام2.1.1
9..........................................................................................................................................مكان التركيب2.1.2
R32............................................................................................................9 أو R410Aالتبريد — في حالة 2.1.3
11....................................................................................................................................األعمال الكهربائية2.1.4

احتياطات لفني التركيب١۔٢

عام١۔١۔٢

إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تركيب الوحدة أو تشغيلها، فاتصل بالوكيل المحلي لديك.

خطر: خطر االحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة
ال تلمس مواسير الفريون أو مواسير المياه أو األجزاء الداخلية أثناء التشغيل أو بعده▪

مباشرة، ألنها قد تكون ساخنة جدًا أو باردة جدًا. انتظر لبعض الوقت حتى تعود إلى درجة
حرارتها العادية. وإذا كان األمر يستلزم لمسها، فارتدي القفازات الواقية.

ال تلمس أي فريون تسرب دون قصد.▪

تحذير
قد يؤدي الخطأ في تركيب أو تثبيت التجهيزات أو الملحقات إلى حدوث صدمة كهربائية أو قصر
الدائرة الكهربائية أو تسريات أو حريق أو أي تلف آخر في التجهيزات. استخدم فقط الملحقات

.Daikinوالتجهيزات االختيارية وقطع الغيار المصنوعة أو المعتمدة من 

تحذير
تأكد من التزام التركيب والتجريب والمواد المستخدمة بالتشريعات المعمول بها (في الجزء

).Daikinالعلوي من اإلرشادات المبينة في وثائق 

تنبيه
ارتدي تجهيزات الوقاية الشخصية (القفازات الواقية، نظارات السالمة، …) عند تركيب الجهازأو

صيانته أو خدمته.

تحذير
قم بتمزيق ورمي أكياس التغليف البالستيكية بعيدًا بحيث ال يتمكن أحد، ال سيمًا األطفال، من

العبث بها. الخطر المحتمل: االختناق.

تحذير
واتخذ اإلجراءات الكافية لمنع الحيوانات الصغيرة من استخدام الوحدة كمأوى. فقد تتسبب

الحيوانات الصغيرة التي تالمس األجزاء الكهربية في حدوث أعطال، أو إطالق دخان أو نشوب
حريق.

تنبيه
ال تلمس مدخل الهواء أو الريش األلومنيوم الموجودة بالوحدة.
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تنبيه
ال تضع أي أشياء أو تجهيزات أعلى الوحدة.▪
ال تجلس على الوحدة أو تتسلق أو تقف عليها.▪

مالحظة
أفضل وضع إلنجاز األعمال المطلوب تنفيذها في الوحدة الخارجية هو في ظروف الطقس

الجاف لتجنب دخول مياه إليها.

قد يكون من الضروري وفقًا للتشريعات المعمول بها تقديم سجل تشغيل مع المنتج يحتوي
على ما يلي بحد أدنى: معلومات بخصوص أعمال الصيانة واإلصالح ونتائج االختبارات

والفترات االحتياطية وما إلى ذلك.
يتعين أيضًا تقديم المعلومات التالية في مكان يمكن الوصول إليه في المنتج:

التعليمات المتعلقة بإطفاء الجهاز في حاالت الطوارئ▪
أسماء وعناوين إدارة مطافئ وشرطة ومشفى▪
االسم والعنوان وأرقام الهواتف الليلية للحصول على الخدمة▪

 اإلرشادات الالزمة بشأن سجل التشغيل هذا.EN378في أوروبا، تقدم أنظمة 

مكان التركيب٢۔١۔٢

وفر مساحة كافية حول الوحدة للصيانة ودوران الهواء.▪
تأكد من أن موقع التركيب يتحمل وزن الوحدة واهتزازها.▪
تأكد من أن المنطقة جيدة التهوية. ال تسدّ أي فتحة من فتحات التهوية.▪
تأكد من استواء الوحدة.▪

ال تركب الوحدة في األماكن التالية:
في األجواء المحتمل حدوث انفجار فيها.▪
في األماكن التي توجد فيها آالت تنبعث منها موجات كهرومغناطيسية. فقد تعترض▪

الموجات الكهرومغناطيسية نظام التحكم، وتتسبب في تعطل الجهاز.
في األماكن التي يوجد فيها خطر اندالع حريق بسبب تسرب غازات قابلة لالشتعال (على▪

سبيل المثال: التنر أو البنزين) أو ألياف كربون أو غبار قابل لالشتعال.
في األماكن التي يتم فيها إنتاج غاز أكَّال (على سبيل المثال: غاز حمض الكبريتوز). قد▪

يتسبب تآكل المواسير النحاسية أو األجزاء الملحومة إلى تسرب الفريون.

R32 أو R410Aالتبريد — في حالة ٣۔١۔٢

إن أمكن. قم باالطالع على دليل التركيب أو الدليل المرجعي لفني التركيب الخاص بالجهاز
للحصول على مزيد من المعلومات.

مالحظة
تأكد من توافق تركيب مواسير الفريون مع التشريعات المعمول بها. في أوروبا، المعيار

EN378.هو المعيار المعمول به 

مالحظة
تأكد من عدم تعرض المواسير والوصالت المُستخدمة في الميدان للضغط.

تحذير
أثناء االختبارات، تجنب مطلقًا الضغط على المنتج بأكثر من الحد األقصى المسموح به للضغط

(كما هو مبين على لوحة الوحدة).
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تحذير
اتخذ احتياطات كافية في حالة تسرب غاز التبريد. إذا تسرب غاز التبريد، فقم بتهوية المنطقة

المحيطة على الفور. المخاطر المحتملة:
يُمكن أن تؤدي تركيزات الفريون الزائدة في غرفة مغلقة إلى نقص األكسجين.▪
قد ينتج غازًا سامًا إذا تعرض غاز التبريد ألي نار.▪

خطر: خطر االنفجار
 إذا كنت ترغب في شحن الجهاز وكان هناك تسرب فيالتفريغ – في حالة تسرب الفريون.

دارة الفريون:
ال تستخدم وظيفة التفريغ اآللي للوحدة، والتي يمكنك استخدامها لتجميع كل الفريون من▪

االحتراق الذاتي وانفجار الضاغط بسببالنتيجة المحتملة: الجهاز في الوحدة الخارجية. 
مرور الهواء في ضاغط التشغيل.

استخدم نظام استعادة مستقالً حتى ال يضطر ضاغط الوحدة إلى التشغيل.▪

تحذير
أعد إصالح المُبرد دائمًا. ال تُدعه مُعرضًا للعوامل البيئية مباشرة. استخدم مضخة تفريغ إلخالء

التثبيت.

مالحظة
بعد توصيل جميع المواسير، تأكد من عدم وجود تسرب للغاز. استخدم النتروجين إلجراء

اكتشاف تسرب الغاز.

مالحظة
لتجنب انهيار الضاغط، ال تقم بشحن كمية مُبرد أكثر من المحددة.▪
يتعين التعامل مع المُبرد عند فتح نظام التبريد وفقًا للتشريعات السارية.▪

تحذير
تأكد من عدم وجود أي أكسجين في النظام. وال ينبغي شحن غاز التبريد إال بعد إجراء اختبار

التسرب والتجفيف الفراغي.
االحتراق الذاتي وانفجار الضاغط بسبب مرور األكسجين في الضاغط قيدالنتيجة المحتملة: 

التشغيل.

في حالة تطلب األمر إعادة الشحن، الرجاء مراجعة اللوحة التعريفية الخاصة بالوحدة.▪
مبين عليها نوع المبرد والمقدار الالزم شحنه.

يتم شحن الوحدة بالفريون في المصنع، وبناءً على أحجام المواسير وأطوال المواسير،▪
تتطلب بعض األنظمة شحنًا إضافيًا الفريون.

استخدم فقط األدوات المخصصة حصريًا لنوع الفريون المستخدم في الجهاز، وهذا▪
لضمان مقاومة الضغط ومنع المواد الغريبة من الدخول إلى الجهاز.

اشحن الفريون السائل على النحو التالي:▪
فعندئذٍفي حالة

وجود ماسورة سيفون
(األسطوانة مزودة بسيفون لملء السائل")

اشحن واألسطوانة في وضع عمودي.
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فعندئذٍفي حالة
اشحن واألسطوانة في وضع مقلوب.عدم وجود ماسورة سيفون

افتح اسطوانات الفريون ببطء.▪
اشحن الفريون في شكل سائل. قد يؤدي شحنه في شكل غاز إلى إعاقة التشغيل▪

العادي.

تنبيه
يتعين غلق صمام خزان التبريد فورًا عند اكتمال إجراء شحن الفريون أو عند إيقافه مؤقتًا.

النتيجةوقد يتم شحن كمية إضافية من المُبرد في حال عدم إغالق الصمام في الحال. 
كمية غير صحيحة من المبرد.المحتملة: 

األعمال الكهربائية٤۔١۔٢

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء
افصل كل مصادر التيار الكهربائي قبل إزالة غطاء صندوق المفاتيح الكهربائية أو توصيل▪

األسالك الكهربائية أو لمس األجزاء الكهربائية.
 دقائق، وقم بقياس الجهد الكهربائي في10افصل مصدر التيار الكهربائي ألكثر من ▪

أطراف مكثفات الدائرة الرئيسية أو المكونات الكهربائية قبل الصيانة. يجب أن يكون الجهد
 فولت من التيار المستمر قبل لمس المكونات الكهربائية. لمعرفة50الكهربائي أقل من 

موقع األطراف، انظر مخطط األسالك.
تجنب لمس المكونات الكهربائية بأيد مبتلة.▪
ال تترك الوحدة دون رقيب عند إزالة غطاء الصيانة.▪

تحذير
إذا لم يتم تركيبه في المصنع، يجب تركيب مفتاح رئيسي أو أي وسيلة أخرى لفصل التيار

الكهربائي في مجموعة األسالك المثبتة، مع وجود فصل تماس في جميع األقطاب بما يوفر
فصالً كامالً للتيار الكهربائي في حالة الجهد الكهربائي الزائد من الفئة الثالثة.

تحذير
استخدم أسالك من النحاس فقط.▪
تأكد من أن األسالك المستخدمة في الميدان تتوافق مع التشريعات المعمول بها.▪
يجب تركيب األسالك في الميدان وفقًا للرسم التخطيطي الملحق بالمنتج.▪
تجنب مطلقًا الضغط على الكابالت المجمعة وتأكد من أنها ال تتصل بالمواسير والحواف▪

الحادة. تأكد من عدم تطبيق أي ضغط خارجي على التوصيالت النهائية.
تأكد من تثبيت األسالك األرضية. تجنب تثبيت الوحدة على أي مواسير مرافق، أو ممتص▪

التدفقات أو هاتف أرضي. فقد يؤدي التأريض غير الكامل إلى التسبب في صدمة كهربائية.
تأكد من استخدام دارة طاقة مخصصة. تجنب مطلقًا استخدام أي مصدر طاقة مشترك مع▪

جهاز آخر.
تأكد من تثبيت الصمامات أو قواطع الدوائر الكهربائية.▪
تأكد من تثبيت جهاز أرضي يحمي من التسرب. قد يؤدي اإلخفاق في ذلك إلى وقوع▪

صدمة كهربائية أو اندالع حريق.
عند تثبيت الجهاز األرضي الذي يحمي من التسرب، تأكد من توافقه مع مردد التيار (مقاوم▪

للضوضاء الكهربائية عالية التردد) لتجنب االنفتاح غير الضروري للجهاز األرضي الذي يحمي
من التسرب.
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تنبيه
عند التوصيل بمصدر الطاقة: قم بتوصيل الكابل األرضي أوالً قبل إجراء التوصيالت الحاملة▪

للتيار.
عند فصل مصدر الطاقة: افصل الكابالت الحاملة للتيار أوالً قبل فصل التوصيل األرضي.▪
يجب أن يكون طول الموصالت ما بين أداة تخفيف الضغط عن مصدر الطاقة والمجموعة▪

الطرفية نفسها بحيث تكون األسالك الحاملة للتيار مشدودة قبل السلك األرضي في حالة
سحب مصدر الطاقة بعد فكه من أداة تخفيف الضغط.

مالحظة
االحتياطات التي يجب اتخاذها عند مد أسالك الكهرباء:

تجنب توصيل أسالك ذات سمك مختلف في وصلة المجموعة الطرفية للطاقة (قد يتسبب▪
الجهد في أسالك الطاقة إلى ظهور درجة حرارة غير طبيعية).

عند توصيل أسالك بنفس السمك، قم باإلجراءات الموضحة في الشكل المبين أعاله.▪
بالنسبة لألسالك، استخدم سلك الطاقة المُخصص وقم بتوصيله بإحكام، ثم قم بتأمينه▪

وتثبيته لتجنب وقوع ضغط خارجي على اللوحة الطرفية.
استخدم مفك براغي مناسب لتثبيت البراغي الطرفية. يؤدي استخدام مفك براغي برأس▪

صغير إلى إلحاق الضرر بالرأس ويجعل عملية الربط بشكل صحيح مستحيلة.
كما أن اإلفراط في إحكام ربط المسامير الطرفية قد يؤدي إلى كسرها.▪

قم بتثبيت كابالت الطاقة على بعد متر واحد على األقل من أجهزة التلفاز والراديو لمنع
التداخل. وحسب موجات الراديو، قد ال يكون المتر الواحد مسافة كافية.

تحذير
بعد االنتهاء من األعمال الكهربائية، تأكد من أن كل المكونات الكهربائية واألطراف▪

الموجودة داخل صندوق المكونات الكهربائية موصلة بشكل آمن.
تأكد من إغالق جميع األغطية قبل بدء تشغيل الوحدة.▪

مالحظة
ينطبق ذلك فقط إذا كان التيار الكهربائي ثالثي الطور، والضاغط يحتوي على وسيلة تشغيل/

إيقاف تشغيل.
إذا كان هناك احتمال النعكاس الطور بعد انقطاع لحظي للتيار الكهربائي ويحدث تشغيل

وتوقف للتيار الكهربائي أثناء تشغيل المنتج، فقم بتركيب دارة وقاية من انعكاس الطور في
مكان التركيب. قد يؤدي تشغيل المنتج مع الطور المنعكس إلى تعطل الضاغط وأجزاء

أخرى.
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تعليمات السالمة المحددة للمثبّت٣
احرص دائمًا على اتباع تعليمات ولوائح السالمة التالية.

تحذير
قم بتمزيق ورمي أكياس التغليف البالستيكية بعيدًا بحيث ال يتمكن أحد، ال سيمًا األطفال، من

العبث بها. الخطر المحتمل: االختناق.

تنبيه
هذا الجهاز غير مصمم ليصل إليه عامة الناس، فركبه في مكان آمن، محميًا من الوصول

السهل إليه.
هذه الوحدة، على حد سواء الداخلية والخارجية، مناسبة للتركيب في أي بيئة تجارية وصناعية

خفيفة.

تنبيه
يُمكن أن تؤدي تركيزات غاز التبريد الزائدة في غرفة مغلقة إلى نقص األكسجين.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء
ال تترك الوحدة دون رقيب عند إزالة غطاء الصيانة.

خطر: خطر االحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

تحذير
اتخذ احتياطات كافية في حالة تسرب غاز التبريد. إذا تسرب غاز التبريد، فقم بتهوية المنطقة

المحيطة على الفور. المخاطر المحتملة:
يُمكن أن تؤدي تركيزات الفريون الزائدة في غرفة مغلقة إلى نقص األكسجين.▪
قد ينتج غازًا سامًا إذا تعرض غاز التبريد ألي نار.▪

تحذير
أعد إصالح المُبرد دائمًا. ال تُدعه مُعرضًا للعوامل البيئية مباشرة. استخدم مضخة تفريغ إلخالء

التثبيت.

تحذير
أثناء االختبارات، تجنب مطلقًا الضغط على المنتج بأكثر من الحد األقصى المسموح به للضغط

(كما هو مبين على لوحة الوحدة).

تنبيه
ال تصرف الغازات في الجو.

تحذير
قد يخرج أي غاز أو زيت متبق داخل صمام اإلغالق من األنابيب المغزولة.

قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات جيدًا إلى تلف الممتلكات أو اإلصابة الشخصية، وقد تتفاوت
شدة ذلك بحسب الظروف.
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تحذير

ال تزِل مطلقًا األنابيب المغزولة باللحام.
قد يخرج أي غاز أو زيت متبق داخل صمام اإلغالق من األنابيب المغزولة.

تحذير
 فقط. حيث إن المواد األخرى قد تتسبب في حدوث انفجاراتR410Aاستخدم غاز التبريد ▪

وحوادث.
 على الغازات المفلورة المسببة لالحتباس الحراري. وتبلغ قيمة احتمالR410Aتحتوي ▪

. لذا تجنب تنفيس تلك الغازات في الهواء.2087.5) الخاصة به GWPاالحترار العالمي (
عند شحن المُبرد، احرص دائمًا على استخدام القفازات الواقية ونظارات السالمة.▪

تنبيه
ال تجلس أو تضع أي أشياء على الوحدة الخارجية.

تحذير
إذا كان مصدر التيار الكهربائي يحتوي على طور سالب مفقود أو خطأ، فقد يتعطل الجهاز.▪
قم بعمل تأريض جيد. تجنب تثبيت الوحدة على أي مواسير مرافق، أو ممتص التدفقات أو▪

هاتف أرضي. قد يتسبب التأريض غير الكامل في حدوث صدمة كهربية.
ركّب المنصهرات أو قواطع الدارة المطلوبة.▪
اربط األسالك الكهربائية بأربطة الكابالت حتى ال تالمس الكابالت الحواف الحادة أو▪

المواسير، وباألخص في جانب الضغط العالي.
ال تستخدم األسالك المغلفة بأشرطة، أو أسالك التوصيل المجدولة، أو أسالك التمديد، أو▪

توصيالت من نظام نجمي. فقد تتسبب في تولد حرارة زائدة أو حدوث صدمات كهربائية أو
اندالع حريق.

ال تركب مكثف لتحسين الطور، ألن هذه الوحدة مجهزة بمحول. سيؤدي مكثف تحسين▪
الطور إلى إضعاف األداء وقد يسبب حوادث.

تحذير
يجب أن يقوم بتوصيل جميع األسالك كهربائي مصرح له ويجب عليه االلتزام بالقانون▪

المعمول به.
قم بتوصيل الوصالت الكهربائية بالوصالت السلكية الثابتة.▪
يجب أن تتوافق جميع المكونات المشتراة في الموقع وجميع اإلنشاءات الكهربائية مع▪

التشريعات المعمول بها.

تحذير
استخدم دائمًا كابل متعدد األطراف مع كابالت مصدر التيار الكهربائي.

تنبيه
عند التوصيل بمصدر الطاقة: قم بتوصيل الكابل األرضي أوالً قبل إجراء التوصيالت الحاملة▪

للتيار.
عند فصل مصدر الطاقة: افصل الكابالت الحاملة للتيار أوالً قبل فصل التوصيل األرضي.▪
يجب أن يكون طول الموصالت ما بين أداة تخفيف الضغط عن مصدر الطاقة والمجموعة▪

الطرفية نفسها بحيث تكون األسالك الحاملة للتيار مشدودة قبل السلك األرضي في حالة
سحب مصدر الطاقة بعد فكه من أداة تخفيف الضغط.
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تنبيه
ال تقم بإجراء التشغيل التجريبي أثناء العمل على الوحدات الداخلية.

عند إجراء التشغيل التجريبي، ستعمل الوحدة الخارجية والوحدة الداخلية المتصلة على حد
سواء. إن العمل على أي وحدة داخلية أثناء إجراء التشغيل التجريبي أمر خطير.

تنبيه
ال تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل أو مخرج الهواء. ال تقم بإزالة

وقاء المروحة. قد ينجم عن دوران المروحة بسرعة عالية حدوث إصابة.
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تعليمات سالمة المستخدم٤
احرص دائمًا على اتباع تعليمات ولوائح السالمة التالية.

في هذا الفصل
17.....................................................................................................................................................................عام4.1
18.............................................................................................................................................تعليمات التشغيل اآلمن4.2

عام١۔٤

تحذير
إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تشغيل الوحدة، فاتصل بفني التركيب

لديك.

تحذير
 سنوات واألشخاص من8ال يسمح لألطفال الذين تجاوزوا سنّ 

ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو
المفتقدين للخبرة والمعرفة، استخدام هذا الجهاز إال إذا قام

شخص مسئول عن سالمتهم باإلشراف عليهم أو إعطائهم
إرشادات عن كيفية استخدامه بطريقة آمنة.

ال يُسمح لألطفال العبث بالجهاز.
ال يُسمح لألطفال القيام بأعمال تنظيف الجهاز وصيانته دون

إشراف.

تحذير
لمنع حدوث صدمات كهربائية أو اندالع حريق:

تجنب شطف الوحدة.▪
ال تُشغل الوحدة بأيدٍ مبتلة.▪
ال تضع أي أشياء تحتوي على مياه فوق الوحدة.▪

تنبيه
ال تضع أي أشياء أو تجهيزات أعلى الوحدة.▪
ال تجلس على الوحدة أو تتسلق أو تقف عليها.▪
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تُوضع الرموز التالية على الوحدات:▪

هذا يعني أنه ال ينبغي التخلص من المنتجات الكهربائية واإللكترونية مع النفايات المنزلية
غير المصنفة. ال تحاول تفكيك الجهاز بنفسك: وال يصلح ألي شخص سوى عامل التركيب
المعتمد القيام بمهمة تفكيك الجهاز ومعالجة المبرد وتغير النفط وأجزاء أخرى، كما يجب

أن تتم وفقًا للتشريعات المعمول بها.
يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة إلعادة استخدامها وإعادة تدويرها

واستردادها. من خالل ضمان التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، ستساعد في تفادي
العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة اإلنسان. للحصول على مزيد من المعلومات،

يرجى االتصال بعامل التثبيت أو الهيئة المحلية.
تُوضع الرموز التالية على البطاريات:▪

هذا يعني أنه ال ينبغي التخلص من البطاريات مع النفايات المنزلية غير المصنفة. إذا تم
طباعة رمز كيميائي تحت الرمز، فإن الرمز الكيميائي يعني أن البطارية تحتوي على معدن

ثقيل بتركيز معين.
%).0.004الرموز الكيميائية المحتملة هي: الرصاص: السلك (>

يجب معالجة نفايات البطاريات في منشأة معالجة متخصصة إلعادة استخدامها. من خالل
ضمان التخلص من بقايا البطاريات بشكل صحيح، ستساعد في تفادي العواقب السلبية

المحتملة على البيئة وصحة اإلنسان.

تعليمات التشغيل اآلمن٢۔٤

تنبيه
تجنب مطلقًا لمس األجزاء الداخلية لوحدة التحكم.▪
ال تُزل اللوحة األمامية، حيث توجد بعض األجزاء بالداخل من▪

الخطر لمسها وقد تحدث مشكالت في الجهاز. لفحص وتعديل
األجزاء الداخلية، اتصل بالوكيل المحلي لديك.

تنبيه
ال تشغِّل النظام عند استخدام مبيد حشري من النوع التبخيري

في الغرفة. قد تتجمع المواد الكيميائية في الوحدة، وهو ما قد
يشكل خطرًا على صحة من يعانون من فرط الحساسية للمواد

الكيميائية.

تنبيه
إنّ تعريض جسمك لتدفق الهواء لوقت طويل ليس أمرًا صحيًا.

تنبيه
لتجنب نقص األكسجين، قم بتهوية الغرفة بشكل كافٍ إذا كان

يتم استخدام جهاز مزود بموقد في نفس الوقت مع النظام.
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تحذير
تحتوي هذه الوحدة على أجزاء كهربائية وساخنة.

تحذير
قبل تشغيل الوحدة، تأكد من قيام فني التركيب بإنجاز التركيب

بصورة صحيحة.

تحذير
تجنب مطلقًا لمس مخرج الهواء أو الريش األفقية أثناء تشغيل
القالبة الدوارة، حيث قد تتعرض األصابع لإلصابة أو قد تتعطل

الوحدة.

تنبيه
ال تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل أو
مخرج الهواء. ال تقم بإزالة وقاء المروحة. قد ينجم عن دوران

المروحة بسرعة عالية حدوث إصابة.

انتبه إلى المروحة!تنبيه: 
فمن الخطورة بمكان فحص الوحدة أثناء دوران المروحة.

تأكد من إيقاف تشغيل المفتاح الرئيسي قبل تنفيذ أي من أعمال
الصيانة.

تنبيه
بعد االستخدام لفترة طويلة، افحص حامل الوحدة وتجهيزاتها
للتحقق من عدم تلفها. فإذا كانت تالفة، فقد تتعرض الوحدة

للسقوط ويسفر ذلك عن إصابات.

تحذير
تجنب مطلقًا استبدال أي منصهر بمنصهر ذي درجات أمبير خاطئة
أو أسالك أخرى عندما ينصهر المنصهر. حيث قد يتسبب استخدام

السلك أو السلك النحاسي في تعطل الوحدة أو نشوب حريق.
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تحذير
تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو إعادة تركيبها أو▪

إصالحها بنفسك حيث قد يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها
إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق. اتصل بالموزع.

في حالة حدوث تسربات عَرَضية لغاز التبريد، تأكد من عدم▪
وجود مصادر لهب مكشوفة. وغاز التبريد نفسه آمن تمامًا،

وغير سام وغير قابل لالشتعال، لكنه سيولد غازًا سامًا عندما
يتسرب بشكل عارض في غرفة يوجد بها هواء قابل

لالشتعال من الدفايات المروحية أو أفران الغاز، إلخ. واستعن
دائمًا بفنيي خدمة مؤهلين لتأكيد إصالح نقطة التسرب أو

تصحيحها قبل استئناف التشغيل.

تحذير
أوقف التشغيل وافصل مصدر التيار الكهربائي إذا حدث أي شيء

غير عادي (رائحة احتراق، إلخ.).
قد يتسبب ترك الوحدة تعمل في مثل هذه الظروف في حدوث

تسرب أو صدمة كهربائية أو اندالع حريق. اتصل بالوكيل.

تحذير
غاز التبريد الموجود في النظام آمن وال يتسرب عادةً. وإذا تسرب

غاز التبريد في الغرفة، فإن تالمسه مع نار المضرم أو السخان
أو الموقد قد يسفر عن غاز ضار.

قم بإطفاء أي أجهزة تسخين مشتعلة، وتهوية الغرفة واالتصال
بالوكيل المحلي بالمنطقة التي اشتريت منها الوحدة.

ال تستخدم النظام إال بعد أن يؤكد فني الخدمة على أنه تم إصالح
الجزء الذي تسرب منه غاز التبريد.

تنبيه
تجنب تعرض األطفال الصغار أو النباتات أو الحيوانات مباشرةً

لتدفق الهواء.

تنبيه
ال تلمس ريش المبادالت الحرارية. حيث إن هذه الريش حادة

وقد تسبب جروحًا.
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حول النظام٥
 الستعماالت التدفئة/VRV IVيمكن استخدام جزء الوحدة الداخلية بنظام المضخة الحرارية 

التبريد. ويعتمد نوع الوحدة الداخلية التي يمكن استخدامها على طراز الوحدات الخارجية.

مالحظة
تجنب استخدام الجهاز ألي أغراض أخرى. لتجنب حدوث أي تردٍ في الجودة، تجنب استخدام

الوحدة لتبريد األجهزة الدقيقة أو األطعمة أو النباتات أو الحيوانات أو األعمال الفنية.

مالحظة
للتعديالت أو التوسيعات المستقبلية للنظام:

تتوفر نظرة كاملة عن عمليات الدمج المسموح بها (لتوسيعات األنظمة في المستقبل) في
البيانات الهندسية الفنية وينبغي الرجوع إليها. اتصل بفني التركيب للحصول على مزيد من

المعلومات والنصائح المهنية.

VRVبوجه عام، يمكن توصيل النوع التالي من الوحدات الداخلية بنظام المضخة الحرارية 
IVقائمة غير حصرية، تبعًا لعمليات الدمج بين طراز الوحدة الخارجية وطراز الوحدة) 

الداخلية):
 ذات التمدد المباشر (استعماالت هوائية هوائية).VRVالوحدات الداخلية ▪
 ذات التمدد المباشر (استعماالت هوائية هوائية).RAالوحدات الداخلية ▪
 فقط.HXY080/125هيدروبوكس (استعماالت هوائية مائية): ▪
▪AHU (استعماالت هوائية هوائية): مجموعة EKEXV.مطلوبة 
ستارة الهواء - بيدل- (استعماالت هوائية هوائية).▪

 ذات التمددRA ذات التمدد المباشر مع الوحدات VRVمسموح بدمج الوحدات الداخلية 
المباشر.

 ذات التمدد المباشر مع وحدات هيدروبوكس.VRVمسموح بدمج الوحدات الداخلية 
 ذاتRA ذات التمدد المباشر مع وحدة (وحدات) VRVغير مسموح بدمج الوحدات الداخلية 

التمدد المباشر ووحدة (وحدات) هيدروبوكس.
 أو ستارة الهواء، ال يمكن توصيل هيدروبوكس.AHUفي حالة استخدام 

 ذات المضخة الحرارية.VRV IVغير مسموح بتوصيل هيدروبوكس فقط بالوحدة الخارجية 
 ذات المضخة الحراريةVRV IVتوصيل وحدة معالجة المياه بشكل ثنائي بالوحدة الخارجية 

هو خيار مدعوم.
 ذات المضخةVRV IVتوصيل وحدة معالجة المياه بشكل متعدد بالوحدة الخارجية 

 ذات التمدد المباشر.VRVالحرارية هو خيار مدعوم، حتى دمجها مع الوحدة (الوحدات) 
عمليات دمج وحدات فردية (تدفئة مستمرة/تدفئة غير مستمرة): توجد قيود.

عمليات دمج وحدات متعددة (تدفئة مستمرة/تدفئة غير مستمرة): توجد قيود.
لمزيد من المواصفات، انظر البيانات الهندسية الفنية.

في هذا الفصل
21........................................................................................................................................................مخطط النظام5.1

مخطط النظام١۔٥
 واحدة منVRV IVيمكن أن تكون الوحدة الداخلية الخاصة بسلسلة المضخة الحرارية 

الطرازات التالية:
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الوصفالطراز
RYYQ.طراز التدفئة المستمرة الفردي
RYMQ.طراز التدفئة المستمرة المتعدد
RXYQ.طراز التدفئة غير المستمرة الفردي والمتعدد

تبعًا لنوع الوحدة الخارجية التي يتم اختيارها، سوف توجد أو لن توجد بعض الوظائف.
وسوف تتم اإلشارة طوال دليل التشغيل هذا عندما تكون هناك ميزات معينة تتوفر حصريًا

في طرازات معينة أم ال.

g

c

g g h g g

c c cd

f

eb

i
a

a الوحدة الخارجية ذات المضخة الحراريةVRV IV
bأنابيب غاز التبريد
c الوحدة الداخلية ذات التمدد المباشرVRV (DX(
d هيدروبوكسVRV LT (HXY080/125(
e) صندوق التفريع (مطلوب لتوصيل الوحدات الداخلية ذات التمدد المباشرRA) Residential

Air (SA أو (Sky Air (DX((
f) الوحدات الداخلية ذات التمدد المباشرRA) Residential Air (DX((

g(تُخصص تبعًا لنوع الوحدة الداخلية) واجهة المستخدم
h(السلكية، تُخصص تبعًا لنوع الوحدة الداخلية) واجهة المستخدم
iمفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة
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واجهة المستخدم٦
تنبيه
تجنب مطلقًا لمس األجزاء الداخلية لوحدة التحكم.▪
ال تُزل اللوحة األمامية، حيث توجد بعض األجزاء بالداخل من الخطر لمسها وقد تحدث▪

مشكالت في الجهاز. لفحص وتعديل األجزاء الداخلية، اتصل بالوكيل المحلي لديك.

سيقدم دليل التشغيل هذا نظرة عامة غير حصرية للوظائف الرئيسية للنظام.
يمكن العثور على معلومات مفصلة عن اإلجراءات المطلوبة لتشغيل وظائف معينة في

دليل التركيب والتشغيل الخاص بكل وحدة داخلية.
ارجع إلى دليل التشغيل الخاص بواجهة المستخدم المركبة.
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قبل التشغيل٧
تحذير

تحتوي هذه الوحدة على أجزاء كهربائية وساخنة.

تحذير
قبل تشغيل الوحدة، تأكد من قيام فني التركيب بإنجاز التركيب بصورة صحيحة.

مالحظة
تجنب مطلقًا فحص أو خدمة الوحدة بنفسك. وطلب من فني خدمة مؤهل القيام بهذا العمل.

تنبيه
إنّ تعريض جسمك لتدفق الهواء لوقت طويل ليس أمرًا صحيًا.

تنبيه
لتجنب نقص األكسجين، قم بتهوية الغرفة بشكل كافٍ إذا كان يتم استخدام جهاز مزود بموقد

في نفس الوقت مع النظام.

تنبيه
ال تشغِّل النظام عند استخدام مبيد حشري من النوع التبخيري في الغرفة. قد تتجمع المواد
الكيميائية في الوحدة، وهو ما قد يشكل خطرًا على صحة من يعانون من فرط الحساسية

للمواد الكيميائية.

مالحظة
 ساعات من التشغيل بهدف إيصال التيار الكهربائي إلى6تأكد من توصيل التيار الكهربائي قبل 

سخان علبة المرافق ولحماية الضاغط.

دليل التشغيل هذا خاص باألنظمة التالية ذات التحكم القياسي. قبل بدء التشغيل، اتصل
بالوكيل المحلي لديك لمعرفة نظام التشغيل الذي يتوافق مع نوع وماركة نظامك. إذا كان

نوع التركيب لديك يحتوي على نظام تحكم مخصص، فاسأل الوكيل المحلي لديك عن نظام
التشغيل الذي يتوافق مع نظامك.

أوضاع التشغيل (تبعًا لنوع الوحدة الداخلية):
التدفئة والتبريد (هوائي هوائي).▪
تشغيل المروحة فقط (هوائي هوائي).▪
التدفئة والتبريد (هوائي مائي).▪

توجد وظائف مخصصة تبعًا لنوع الوحدة الداخلية، ارجع إلى دليل التركيب/التشغيل
المخصص لمزيد من المعلومات.
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التشغيل٨
في هذا الفصل

25......................................................................................................................................................المدى التشغيلي8.1
25........................................................................................................................................................تشغيل النظام8.2

25..................................................................................................................................حول تشغيل النظام8.2.1
26........................................................................حول تشغيل التبريد، والتدفئة، والمروحة فقط والتشغيل التلقائي8.2.2
26..................................................................................................................................حول تشغيل التدفئة8.2.3
27.........................................................تشغيل النظام (بدون مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة)8.2.4
27............................................................تشغيل النظام (مع مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة)8.2.5

28...........................................................................................................................................استخدام البرنامج الجاف8.3
28.................................................................................................................................حول البرنامج الجاف8.3.1
28...........................................استخدام البرنامج الجاف (بدون مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة)8.3.2
28..............................................استخدام البرنامج الجاف (مع مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة)8.3.3

29..........................................................................................................................................تعديل اتجاه تدفق الهواء8.4
29.............................................................................................................................حول قالبة تدفق الهواء8.4.1

30.................................................................................................................................ضبط واجهة المستخدم الرئيسية8.5
30...........................................................................................................حول ضبط واجهة المستخدم الرئيسية8.5.1
31............................................................................ وهيدروبوكس)VRV DXلتعيين واجهة المستخدم الرئيسية (8.5.2

31.................................................................................................................................................حول أنظمة التحكم8.6

المدى التشغيلي١۔٨
استخدم الجهاز في نطاق درجة الحرارة والرطوبة التالية لضمان التشغيل اآلمن والفعال.

التدفئةالتبريد
 درجة مئوية21~20– مئوية جافة°43~5–درجة الحرارة الخارجية

جافة
 درجة مئوية15.5~20–

رطبة
 درجة مئوية32~21درجة الحرارة الداخلية

جافة
14~25°Cدرجة مئوية 

رطبة

 مئوية جافة27°~15

)a(%80≤الرطوبة الداخلية

)a(لتجنب التكثيف وتقطر الماء من الوحدة. إذا تجاوزت درجة الحرارة أو الرطوبة هذه الظروف، فقد
يؤدي ذلك إلى تشغيل أجهزة السالمة وقد ال يتم تشغيل مكيف الهواء.

نطاق التشغيل الوارد أعاله صالح فقط في حالة توصيل الوحدات الداخلية ذات التمدد
.VRV IVالمباشر بنظام 

.AHUنطاقات التشغيل الخاصة تكون صالحة في حالة استخدام وحدات هيدروبوكس أو 
ويمكن العثور عليها في دليل التركيب/التشغيل الخاص بكل وحدة. كما يمكن العثور على

أحدث المعلومات في البيانات الهندسية الفنية.

تشغيل النظام٢۔٨

حول تشغيل النظام١۔٢۔٨

يختلف إجراء التشغيل حسب دمج الوحدة الخارجية وواجهة المستخدم.▪
 ساعات من التشغيل.6لحماية الوحدة، شغل مفتاح مصدر التيار الكهربائي الرئيسي قبل ▪
إذا تم إيقاف تشغيل مصدر التيار الكهربائي الرئيسي أثناء التشغيل، فسوف يُعاد التشغيل▪

تلقائيًا بعد عودة التيار الكهربائي.
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حول تشغيل التبريد، والتدفئة، والمروحة فقط والتشغيل التلقائي٢۔٢۔٨

ال يمكن إجراء التحويل عن طريق واجهة المستخدم التي يظهر على شاشتها ▪
"التحويل عن طريق تحكم مركزي" (ارجع إلى دليل تركيب وتشغيل واجهة المستخدم).

حول ضبط" "التحويل عن طريق تحكم مركزي", ارجع إلى عندما تومض الشاشة ▪
.]3 30 ["واجهة المستخدم الرئيسية

قد تبقى المروحة دائرة لمدة دقيقة واحدة بعد إيقاف تشغيل التدفئة.▪
وقد يتعدل معدل تدفق الهواء تلقائيًا تبعًا لدرجة حرارة الغرفة أو قد تتوقف المروحة▪

فورًا. وليس هذا عطالً.

حول تشغيل التدفئة٣۔٢۔٨

قد يستغرق األمر فترة للوصول إلى درجة الحرارة المحددة الالزمة لتشغيل التدفئة العام
أطول من الفترة الالزمة لتشغيل التبريد.

يتم التشغيل التالي بهدف منع انخفاض قدرة التدفئة أو هبوب الهواء البارد.

تشغيل إزالة الصقيع
عند تشغيل التدفئة، يزداد تجمد الملف المبرَّد بالهواء بالوحدة الخارجية بمرور الوقت، مما
يعيق نقل الطاقة إلى ملف الوحدة الخارجية. وتنخفض قدرة التدفئة ويحتاج النظام إلى

االنتقال إلى تشغيل إزالة الصقيع ليتمكن من إزالة الصقيع من ملف الوحدة الداخلية. أثناء
عملية إزالة الصقيع ستنخفض قدرة التدفئة في الوحدة الداخلية مؤقتًا حتى تكتمل عملية

إزالة الصقيع. بعد إزالة الصقيع، ستسترد الوحدة قدرتها الكاملة على التدفئة.
فعندئذٍفي حالة

تركيب الوحدة الخارجية
RYYQأو RYMQ

ستستمر الوحدة الداخلية في تشغيل التدفئة بمستوى
منخفض أثناء تشغيل إزالة الصقيع. وسيضمن ذلك مستوى

مقبول من الراحة بالداخل. وسيقوم أحد عناصر تخزين
الحرارة في الوحدة الخارجية بتوفير الطاقة إلزالة الجليد
من الملف المبرد بالهواء بالوحدة الخارجية أثناء تشغيل

إزالة الصقيع.
تركيب الوحدة الخارجية

RXYQ
ستُوقِف الوحدة الداخلية تشغيل المروحة، وستنعكس

دورة غاز التبريد وسيتم استخدام طاقة من داخل المبنى
إلزالة الصقيع من ملف الوحدة الخارجية.

.ستُظهر الوحدة الداخلية إشارة تشغيل إزالة الصقيع على الشاشة 

البداية الدافئة
لمنع هبوب رياح باردة من الوحدة الداخلية في بداية تشغيل التدفئة، سيتم إيقاف المروحة

 على شاشة واجهة المستخدم. وقد يستغرق األمر بعضالداخلية تلقائيًا. ويظهر 
الوقت قبل تشغيل المروحة. ال يُعد هذا عطالً.

معلومات
تنخفض قدرة التدفئة عندما تنخفض درجة الحرارة في الخارج. إذا حدث ذلك، فاستخدم▪

جهاز تدفئة آخر مع الوحدة. (عند استخدام الوحدة مع أجهزة تُخْرِج نارًا مكشوفة، فقم
بتهوية الغرفة باستمرار). وال تضع األجهزة التي تُخْرِج نارًا مكشوفة في األماكن المعرضة

لتدفق الهواء من الوحدة أو تحت الوحدة.
يستغرق األمر بعض الوقت لتدفئة الغرفة بعد الوقت الذي يتم فيه تشغيل الوحدة حيث▪

تستخدم الوحدة نظامًا لتدوير الهواء الدافئ لتدفئة الغرفة بالكامل.
إذا ارتفع الهواء الساخن إلى السقف، تاركًا المنطقة فوق األرض باردةً، نوصي باستخدام▪

جهاز التدوير (المروحة الداخلية لتدوير الهواء). اتصل بالوكيل المحلي لديك للحصول على
التفاصيل.



التشغيل | ٨

الدليل المرجعي لفني التركيب والمستخدم

27
RYYQ+RYMQ+RXYQ8~20U7Y1B

VRV IVالمضخة الحرارية +
4P546228-1B – 2020.10

تشغيل النظام (بدون مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة)٤۔٢۔٨

اضغط على زر محدد وضع التشغيل في واجهة المستخدم عدة مرات وحدد وضع1
التشغيل الذي تختاره.

تشغيل التبريد
تشغيل التدفئة

تشغيل المروحة فقط

اضغط على زر تشغيل/إيقاف في واجهة المستخدم.2
يضيئ مصباح التشغيل ويبدأ النظام في التشغيل.النتيجة: 

تشغيل النظام (مع مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة)٥۔٢۔٨

نظرة عامة عن مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل

a

b

aمفتاح محدد المروحة فقط/تكييف الهواء
 لتشغيل المروحة فقط أواضبط المفتاح على 

 لتشغيل التدفئة أو التبريد.على 
bمفتاح التحويل بين التبريد/التدفئة

 للتدفئة للتبريد أو على اضبط المفتاح على 

في حال استخدام مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة، فيلزممالحظة: 
)PCB) في لوحة الدارة المطبوعة DIP) 1 (DS1-1)تبديل وضع مفتاح الحزمة المزدوجة (

الرئيسية إلى وضع التشغيل.

لبدء التشغيل
حدد وضع التشغيل بمفتاح التحويل بين التبريد/التدفئة على النحو التالي:1

عملية التبريد
 

1

1

عملية التدفئة
 

1

1

تشغيل المروحة فقط

1

اضغط على زر تشغيل/إيقاف في واجهة المستخدم.2
يضيئ مصباح التشغيل ويبدأ النظام في التشغيل.النتيجة: 

إليقاف التشغيل
اضغط على زر تشغيل/إيقاف في واجهة المستخدم مرة أخرى.3

ينطفئ مصباح التشغيل ويتوقف النظام عن التشغيل.النتيجة: 
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مالحظة
 دقائق5ال توقف تشغيل مصدر التيار الكهربائي مباشرةً بعد توقف الوحدة، لكن انتظر لمدة 

على األقل.

للتعديل
لبرمجة درجة الحرارة وسرعة المروحة واتجاه تدفق الهواء، ارجع إلى دليل تشغيل واجهة

المستخدم.

استخدام البرنامج الجاف٣۔٨

حول البرنامج الجاف١۔٣۔٨

وظيفة هذا البرنامج هي خفض الرطوبة في الغرفة مع أقل انخفاض في درجة الحرارة▪
(أقل تبريد للغرفة).

يحدد الكمبيوتر الصغير تلقائيًا درجة الحرارة وسرعة المروحة (ال يمكن ضبطها بواسطة▪
واجهة المستخدم).

° مئوية).20ال ينتقل النظام إلى وضع التشغيل إذا كان درجة حرارة الغرفة منخفضة (<▪

استخدام البرنامج الجاف (بدون مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة)٢۔٣۔٨

لبدء التشغيل
اضغط على زر محدد وضع التشغيل في واجهة المستخدم عدة مرات وحدد 1

(تشغيل البرنامج الجاف).
اضغط على زر تشغيل/إيقاف في واجهة المستخدم.2

يضيئ مصباح التشغيل ويبدأ النظام في التشغيل.النتيجة: 
اضغط على زر تعديل اتجاه تدفق الهواء (فقط ألنظمة التدفق المزدوج، والتدفق3

تعديل 8.4"المتعدد، والركنية، والمعلقة في السقف والمثبتة في الحائط). ارجع إلى 
 للحصول على التفاصيل.]3 29 ["اتجاه تدفق الهواء

إليقاف التشغيل
اضغط على زر تشغيل/إيقاف في واجهة المستخدم مرة أخرى.4

ينطفئ مصباح التشغيل ويتوقف النظام عن التشغيل.النتيجة: 

مالحظة
 دقائق5ال توقف تشغيل مصدر التيار الكهربائي مباشرةً بعد توقف الوحدة، لكن انتظر لمدة 

على األقل.

استخدام البرنامج الجاف (مع مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة)٣۔٣۔٨

لبدء التشغيل
حدد وضع تشغيل التبريد بمفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة.1
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1

1

اضغط على زر محدد وضع التشغيل في واجهة المستخدم عدة مرات وحدد 2
(تشغيل البرنامج الجاف).

اضغط على زر تشغيل/إيقاف في واجهة المستخدم.3
يضيئ مصباح التشغيل ويبدأ النظام في التشغيل.النتيجة: 

اضغط على زر تعديل اتجاه تدفق الهواء (فقط ألنظمة التدفق المزدوج، والتدفق4
تعديل 8.4"المتعدد، والركنية، والمعلقة في السقف والمثبتة في الحائط). ارجع إلى 

 للحصول على التفاصيل.]3 29 ["اتجاه تدفق الهواء

إليقاف التشغيل
اضغط على زر تشغيل/إيقاف في واجهة المستخدم مرة أخرى.5

ينطفئ مصباح التشغيل ويتوقف النظام عن التشغيل.النتيجة: 

مالحظة
 دقائق5ال توقف تشغيل مصدر التيار الكهربائي مباشرةً بعد توقف الوحدة، لكن انتظر لمدة 

على األقل.

تعديل اتجاه تدفق الهواء٤۔٨
ارجع إلى دليل تشغيل واجهة المستخدم.

حول قالبة تدفق الهواء١۔٤۔٨

الوحدات مزدوجة التدفق + متعددة التدفق

الوحدات الركنية

الوحدات المعلقة في السقف

الوحدات المثبتة في الحائط

للحاالت التالية، يتحكم كمبيوتر صغير في اتجاه تدفق الهواء والذي قد يكون مختلفًا عن
الشاشة.

التدفئةالتبريد
عند تكون درجة حرارة الغرفة أقل من▪

درجة الحرارة المحددة.
عند بدء التشغيل.▪
عند تكون درجة حرارة الغرفة أعلى من▪

درجة الحرارة المحددة.
عند تشغيل إزالة الصقيع.▪
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التدفئةالتبريد
عند التشغيل المستمر في اتجاه تدفق الهواء األفقي.▪
عند تنفيذ التشغيل المستمر مع تدفق الهواء ألسفل في وقت التبريد بوحدة معلقة في▪

السقف أو مثبتة في الحائط، قد يتحكم الكمبيوتر الصغير في اتجاه التدفق، وبعد ذلك
سيتغير أيضًا مؤشر واجهة المستخدم.

يمكن تعديل اتجاه تدفق الهواء بإحدى الطرق التالية:
قالبة تدفق الهواء نفسها تُعدل وضعها.▪
يمكن للمستخدم تثبيت اتجاه تدفق الهواء.▪

. والوضع المرغوب الوضع التلقائي ▪

تحذير
تجنب مطلقًا لمس مخرج الهواء أو الريش األفقية أثناء تشغيل القالبة الدوارة، حيث قد

تتعرض األصابع لإلصابة أو قد تتعطل الوحدة.

مالحظة
الحد المتحرك للقالبة قابل للتغير. اتصل بالوكيل المحلي لديك للحصول على التفاصيل.▪

(فقط للوحدات مزدوجة التدفق، ومتعددة التدفق، والركنية، والمعلقة في السقف والمثبتة
في الحائط).

، حيث قد يتسبب في ترسب الندى أو الغبار علىتجنب التشغيل في االتجاه األفقي ▪
السقف أو القالبة.

ضبط واجهة المستخدم الرئيسية٥۔٨

حول ضبط واجهة المستخدم الرئيسية١۔٥۔٨

e

b

f

d

b

d

c

a

e f

a الوحدة الخارجية ذات المضخة الحراريةVRV
b الوحدة الداخلية ذات التمدد المباشرVRV (DX(
c) صندوق التفريع (مطلوب لتوصيل الوحدات الداخلية ذات التمدد المباشرRAللهواء الداخلي (

)SA) أو الهواء الخارجي (DX((
d) الوحدات الداخلية ذات التمدد المباشرRA) للهواء الداخلي (DX((
e(تُخصص تبعًا لنوع الوحدة الداخلية) واجهة المستخدم
f(السلكية، تُخصص تبعًا لنوع الوحدة الداخلية) واجهة المستخدم

عند تركيب النظام كما هو موضح في الشكل أعاله، من الضروري تخصيص إحدى واجهات
المستخدم لتكون واجهة المستخدم الرئيسية.

 (التحويل عن طريق تحكم مركزي)شاشات واجهات المستخدم الفرعية يظهر عليها 
وواجهات المستخدم الفرعية تتبع تلقائيًا وضع التشغيل الذي تحدده واجهة المستخدم

الرئيسية.
واجهة المستخدم الرئيسية وحدها هي التي يمكنها تحديد وضع التدفئة أو التبريد.
يتم تحديد تخصيص الوحدة الداخلية الرئيسية على النحو التالي في حاالت خاصة:
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الوصفالحالة
VRV DXالوحدة الداخلية 

مدموجة مع وحدة هيدروبوكس
يتم دائمًا فرض وضع التشغيل بواسطة واجهة
المستخدم الرئيسية الخاصة بالوحدة الداخلية

VRV DXوال يمكن لوحدة هيدروبوكس تحديد .
وضع التشغيل (التبريد/التدفئة).

VRV DXالوحدات الداخلية 
مدموجة مع وحدة الوحدات

RA DXالداخلية 

يتم تحديد وضع التشغيل افتراضيًا بواسطة واجهة
المستخدم الرئيسية الخاصة بالوحدة الداخلية

RA DXاتصل بفني التركيب إذا كنت ترغب في .
معرفة نوع الوحدة الداخلية التي تم تخصيصها

كوحدة رئيسية.

 وهيدروبوكس)VRV DXلتعيين واجهة المستخدم الرئيسية (٢۔٥۔٨

VRV (ووحدات هيدروبوكس) بنظام VRV DXفقط في حالة توصيل الوحدات الداخلية 
IV:
4اضغط على زر محدد وضع التشغيل في واجهة المستخدم الرئيسية الحالية لمدة 1

ثوانٍ. إذا لم يتم تنفيذ هذا اإلجراء حتى ذلك الوقت، فيمكن تنفيذ اإلجراء على واجهة
المستخدم التي يتم تشغيلها أول مرة.

 (التحويل عن طريق تحكم مركزي)تومض الشاشة التي يظهر عليها النتيجة: 
بكل واجهات المستخدم الفرعية الموصلة إلى نفس الوحدة الخارجية.

اضغط على زر محدد وضع التشغيل بوحدة التحكم الذي ترغب في تعيينه ليكون2
واجهة المستخدم الرئيسية.

تم االنتهاء من التعيين. تم تعيين واجهة المستخدم هذه لتكون واجهةالنتيجة: 
 (التحويل عن طريق تحكمالمستخدم الرئيسية وتختفي الشاشة التي يظهر عليها 

 (التحويل عن طريقمركزي). شاشات واجهات المستخدم األخرى يظهر عليها 
تحكم مركزي).

حول أنظمة التحكم٦۔٨
يوفر هذا النظام نظامي تحكم آخرين بجانب نظام التحكم الفردي (تتحكم واجهة مستخدم

واحدة في وحدة داخلية واحدة). تأكد مما يلي إذا كانت وحدتك من نوع نظام التحكم
التالي:
الوصفالنوع

16تتحكم واجهة مستخدم واحدة فيما يصل إلى نظام تحكم جماعي
وحدة داخلية. وتكون كل الوحدات الداخلية متساوية

في الضبط.
تتحكم واجهتا مستخدم في وحدة داخلية واحدة (فينظام تحكم بواجهتي مستخدم

حالة نظام التحكم الجماعي، مجموعة واحدة من
الوحدات الداخلية). ويتم تشغيل كل وحدة على حدة.

مالحظة
اتصل بالوكيل المحلي لديك في حالة تغيير دمج أو إعداد أنظمة التحكم الجماعي وأنظمة

التحكم بواجهتي مستخدم.
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توفير الطاقة والتشغيل األمثل٩
التزم باالحتياطات التالية لضمان تشغيل الجهاز بشكل سليم.

اضبط مخرج الهواء بشكل سليم وتجنب تدفق الهواء المباشر إلى الموجودين بالغرفة.▪
اضبط درجة حرارة الغرفة بشكل سليم للحصول على بيئة مريحة. تجنب اإلفراط في▪

التدفئة أو التبريد.
امنع دخول أشعة الشمس المباشرة إلى الغرفة أثناء تشغيل التبريد باستخدام ستائر أو▪

حواجز.
قم بالتهوية كثيرًا. ويتطلب االستخدام لفترة طويلة اهتمامًا خاصًا بالتهوية.▪
قم بإبقاء األبواب والنوافذ مغلقة. إذا ظلت األبواب والنوافذ مفتوحة، فسوف يخرج الهواء▪

من الغرفة مما يسبب انخفاض أثر التبريد أو التدفئة.
احرص على عدم التبريد أو التدفئة الزائدة. ولتوفير الطاقة، اضبط درجة الحرارة دائمًا▪

على مستوى متوسط.
تجنب وضع األجسام بجوار مدخل الهواء أو مخرجه في الوحدة. حيث إن ذلك قد يتسبب▪

في انخفاض تأثير التدفئة/التبريد أو إيقاف التشغيل.
افصل مفتاح مصدر التيار الكهربائي الرئيسي عن الوحدة عند عدم استخدامها لفترات▪

طويلة. إذا كان المفتاح في وضع التشغيل، فإنه يستهلك كهرباء. قبل إعادة تشغيل
 ساعات من التشغيل لضمان6الوحدة، شغل مفتاح مصدر التيار الكهربائي الرئيسي قبل 

سالسة التشغيل. (ارجع إلى "الصيانة" في دليل الوحدة الداخلية.)
 (حان وقت تنظيف فلتر الهواء)، اطلب من فني خدمة مؤهلعندما تعرض الشاشة ▪

تنظيف الفالتر. (ارجع إلى "الصيانة" في دليل الوحدة الداخلية.)
 متر على األقل من أجهزة التلفاز1احتفظ بالوحدة الداخلية وواجهة المستخدم على بعد ▪

والراديو واالستيريو واألجهزة األخرى المشابهة. قد يتسبب عدم القيام بذلك في تشوش
الصور أو تصورها.

ال تضع أشياء تحت الوحدة الداخلية، حيث قد تتعرض للتلف بسبب المياه.▪
% أو إذا انسد مخرج الصرف.80قد يحدث تكاثف إذا كانت نسبة الرطوبة أعلى من ▪

نظام المضخة الحرارية مجهز بوظيفة متقدمة لتوفير الطاقة. وحسب األولوية، يمكن التأكيد
إما على توفير الطاقة أو مستوى الراحة. يمكن اختيار عدة معلمات، بما يؤدي إلى التوازن

األمثل بين استهالك الطاقة والراحة لالستعمال المخصص.
تتوفر عدة نماذج ويتم توضيحها بصورة أولية فيما يلي أدناه. اتصل بفني التركيب أو الوكيل

المحلي الستشارته أو لتعديل المعلمات حسب احتياجات المبنى الخاص بك.
تتوفر معلومات مفصلة لفني التركيب في دليل التركيب. وبإمكانه مساعدتك في تحقيق

أفضل توازن بين استهالك الطاقة والراحة.

في هذا الفصل
32.................................................................................................................................أنظمة التشغيل الرئيسية المتاحة9.1
33...........................................................................................................................................إعدادات الراحة المتوفرة9.2

أنظمة التشغيل الرئيسية المتاحة١۔٩
نظام التشغيل األساسي

درجة حرارة غاز التبريد ثابتة بغض النظر عن الوضع. وهذا يتوافق مع التشغيل العادي
 السابقة.VRVالذي يكون معروفًا ويمكن توقعه من / في ظل أنظمة 
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نظام التشغيل التلقائي
يتم ضبط درجة حرارة غاز التبريد تبعًا للظروف الخارجية المحيطة. وعلى هذا النحو يتم
ضبط درجة حرارة غاز التبريد لتوافق الحمل المطلوب (المرتبط أيضًا بالظروف الخارجية

المحيطة).
على سبيل المثال، عند تشغيل النظام في وضع التبريد، فإنك ال تحتاج إلى تبريد كثير في

° مئوية) بنفس القدر25درجات الحرارة الخارجية المحطية المنخفضة (على سبيل المثال، 
°35الذي تحتاجه في درجات الحرارة الخارجية المحيطة المرتفعة (على سبيل المثال 

مئوية). باستخدام هذه الفكرة، يبدأ النظام تلقائيًا بزيادة درجة حرارة غاز التبريد، بما يؤدي
تلقائيًا إلى خفض القدرة المبذولة وزيادة كفاءة النظام.

نظام التشغيل عالي الحساسية/االقتصادي (تبريد/تدفئة)
يتم ضبط درجة حرارة غاز التبريد ألعلى/أقل (تبريد/تدفئة) مقارنة بالتشغيل األساسي.

وبؤرة االهتمام في الوضع عالي الحساسية هو شعور العميل بالراحة.
طريقة اختيار الوحدات الداخلية أمر مهم ويجب مراعاتها ألن القدرة المتاحة هنا ليست نفس

القدرة المتاحة في نظام التشغيل األساسي.
للحصول على تفاصيل حول االستعماالت عالية الحساسية، يرجى االتصال بفني التركيب.

إعدادات الراحة المتوفرة٢۔٩
لكل وضع من األوضاع الواردة أعاله، يمكن اختيار مستوى راحة معين. يرتبط مستوى

الراحة بالتوقيت والجهد (استهالك الطاقة) الذي يتم بذله للوصول إلى درجة حرارة غرفة
معينة عن طريق تغيير درجة حرارة غاز التبريد مؤقتًا إلى قيم مختلفة للوصول إلى درجات

التكييف المطلوبة على نحو أسرع.
نظام التشغيل القوي▪
نظام التشغيل السريع▪
نظام التشغيل الخفيف▪
نظام التشغيل االقتصادي▪

معلومات
ينبغي النظر في عمليات الدمج الخاصة بالوضع التلقائي مع استعماالت هيدروبوكس. وقد
يكون أثر وظيفة توفير الطاقة ضئيالً جدًا عند احتياج درجات حرارة منخفضة/مرتفعة للمياه

الخارجة (التبريد/التدفئة).
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الصيانة والخدمة١٠
مالحظة

تجنب مطلقًا فحص أو خدمة الوحدة بنفسك. وطلب من فني خدمة مؤهل القيام بهذا العمل.

تحذير
تجنب مطلقًا استبدال أي منصهر بمنصهر ذي درجات أمبير خاطئة أو أسالك أخرى عندما ينصهر

المنصهر. حيث قد يتسبب استخدام السلك أو السلك النحاسي في تعطل الوحدة أو نشوب
حريق.

تنبيه
ال تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل أو مخرج الهواء. ال تقم بإزالة

وقاء المروحة. قد ينجم عن دوران المروحة بسرعة عالية حدوث إصابة.

انتبه إلى المروحة!تنبيه: 
فمن الخطورة بمكان فحص الوحدة أثناء دوران المروحة.

تأكد من إيقاف تشغيل المفتاح الرئيسي قبل تنفيذ أي من أعمال الصيانة.

تنبيه
بعد االستخدام لفترة طويلة، افحص حامل الوحدة وتجهيزاتها للتحقق من عدم تلفها. فإذا

كانت تالفة، فقد تتعرض الوحدة للسقوط ويسفر ذلك عن إصابات.

مالحظة
ال تُنظف لوحة تشغيل وحدة التحكم بقماش به بنزين أو تنر أو مادة كيميائية، إلخ.، حيث قد

يتغير لون اللوحة أو يتقشر طالؤها. وإذا كانت متسخة للغاية، فانقع قطعة قماش في منظف
متعادل مخفف بالماء، ثم اعصرها جيدًا وبعدها نظف اللوحة. امسحها بقطعة قماش أخرى

جافة.

في هذا الفصل
34.................................................................................................................................الصيانة بعد التوقف لفترة طويلة10.1
35................................................................................................................................الصيانة قبل التوقف لفترة طويلة10.2
35.....................................................................................................................................................نبذة عن الفريون10.3
35.......................................................................................................................................خدمة ما بعد البيع والضمان10.4

35............................................................................................................................................مدة الضمان10.4.1
35...................................................................................................................الصيانة والفحص الموصى بهما10.4.2
36...........................................................................................................دورات الصيانة والفحص الموصى بها10.4.3
37..............................................................................................................دورات الصيانة والفحص المختصرة10.4.4

الصيانة بعد التوقف لفترة طويلة١۔١٠
على سبيل المثال، في بداية الموسم.

قم بفحص وإزالة كل ما يمكن أن يسد فتحات المداخل والمخارج بالوحدات الداخلية▪
والوحدات الخارجية.

نظف فالتر الهواء وأغطية الوحدات الداخلية. اتصل بفني التركيب أو فني الصيانة لتنظيف▪
فالتر الهواء وأغطية الوحدات الداخلية. تتوفر إرشادات الصيانة وإجراءات التنظيف في

دليل التركيب/التشغيل لكل الوحدات الداخلية. تأكد من إعادة تركيب فالتر الهواء التي تم
تنظيفها في نفس مكانها.

 ساعات على األقل من تشغيل الوحدة لضمان6قم بتشغيل مصدر التيار الكهربائي قبل ▪
التشغيل السلس. بمجرد تشغيل مصدر التيار الكهربائي، تظهر شاشة واجهة المستخدم.
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الصيانة قبل التوقف لفترة طويلة٢۔١٠
على سبيل المثال، في نهاية الموسم.

قم بتشغيل الوحدات الداخلية في وضع المروحة فقط لمدة نصف يوم تقريبًا بهدف▪
حول تشغيل التبريد، والتدفئة، والمروحة"تجفيف األجزاء الداخلية للوحدات. ارجع إلى 

 لمعرفة تفاصيل عن تشغيل المروحة فقط.]3 26 ["فقط والتشغيل التلقائي
أوقف تشغيل مصدر التيار الكهربائي. عندئذٍ تختفي شاشة واجهة المستخدم.▪
نظف فالتر الهواء وأغطية الوحدات الداخلية. اتصل بفني التركيب أو فني الصيانة لتنظيف▪

فالتر الهواء وأغطية الوحدات الداخلية. تتوفر إرشادات الصيانة وإجراءات التنظيف في
دليل التركيب/التشغيل لكل الوحدات الداخلية. تأكد من إعادة تركيب فالتر الهواء التي تم

تنظيفها في نفس مكانها.

نبذة عن الفريون٣۔١٠
يحتوي هذا المنتج على الغازات المسببة لالحتباس الحراري. ال تصرف الغازات في الجو.

R410Aنوع غاز التبريد: 
GWP): 2087.5قيمة احتمال اإلحترار العالمي (

مالحظة
 لالحتباس الحراري أن يتمبالغازات المفلورة المسببةيتطلب القانون ساري المفعول المعني 

شحن المبرد الخاص بالوحدة كما هو محدد من حيث الوزن وثنائي أكسيد الكربون المكافئ.
 قيمة احتمالية االحترار المعبر عنها بقيمة الطن:2صيغة لحساب كمية غاز ثاني أكسيد لكربون

1000) للمبرد × إجمالي شحنة المبرد [بالكيلوجرام] / GWPالعالمي (
يرجى االتصال بفني التركيب للحصول على مزيد من المعلومات.

تحذير
غاز التبريد الموجود في النظام آمن وال يتسرب عادةً. وإذا تسرب غاز التبريد في الغرفة، فإن

تالمسه مع نار المضرم أو السخان أو الموقد قد يسفر عن غاز ضار.
قم بإطفاء أي أجهزة تسخين مشتعلة، وتهوية الغرفة واالتصال بالوكيل المحلي بالمنطقة التي

اشتريت منها الوحدة.
ال تستخدم النظام إال بعد أن يؤكد فني الخدمة على أنه تم إصالح الجزء الذي تسرب منه غاز

التبريد.

خدمة ما بعد البيع والضمان٤۔١٠

مدة الضمان١۔٤۔١٠

يشتمل هذا المنتج على بطاقة ضمان تم ملؤها بواسطة الوكيل في وقت التركيب. ويجب▪
على العميل مراجعة البطاقة المكملة واالحتفاظ بها بعناية.

إذا كان من الضروري إجراء إصالحات على المنتج في فترة الضمان، فاتصل بالوكيل▪
المحلي واحتفظ ببطاقة الضمان في متناول يديك.

الصيانة والفحص الموصى بهما٢۔٤۔١٠

نظرًا لتجمع الغبار عند استخدام الوحدة لعدة أعوام، قد ينخفض أداء الوحدة إلى حد ما.
وبما أن تفكيك وتنظيف دواخل الوحدات يتطلب خبرة فنية ولضمان أفضل صيانة ممكنة
للوحدات، نوصي بإبرام عقد صيانة وفحص باإلضافة إلى أنشطة الصيانة العادية. ولدينا
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شبكة من الوكالء يتمتعون بحق الوصول إلى مخزون دائم من المكونات األساسية من أجل
الحفاظ على تشغيل وحدتك ألطول فترة ممكنة. اتصل بالوكيل المحلي للحصول على مزيد

من المعلومات.

عندمًا تطلب تدخالً من الوكيل المحلي، بأبلغه دائمًا ما يلي:
اسم طراز الوحدة بالكامل.▪
رقم التصنيع (المبين على لوحة الوحدة).▪
تاريخ التركيب.▪
األعراض أو العطل، وتفاصيل الخلل.▪

تحذير
تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو إعادة تركيبها أو إصالحها بنفسك حيث قد▪

يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق. اتصل بالموزع.
في حالة حدوث تسربات عَرَضية لغاز التبريد، تأكد من عدم وجود مصادر لهب مكشوفة.▪

وغاز التبريد نفسه آمن تمامًا، وغير سام وغير قابل لالشتعال، لكنه سيولد غازًا سامًا
عندما يتسرب بشكل عارض في غرفة يوجد بها هواء قابل لالشتعال من الدفايات

المروحية أو أفران الغاز، إلخ. واستعن دائمًا بفنيي خدمة مؤهلين لتأكيد إصالح نقطة
التسرب أو تصحيحها قبل استئناف التشغيل.

دورات الصيانة والفحص الموصى بها٣۔٤۔١٠

كن على علم بأن دورات الصيانة واالستبدال المذكورة ال ترتبط بمدة الضمان على
المكونات.

دورة الصيانة (االستبداالت و/أودورة الفحصالمكون
اإلصالحات)

 ساعة20,000سنة واحدةالمحرك الكهربائي
 ساعة25,000لوحة الدوائر المطبوعة

 سنوات5المبادل الحراري
 سنوات5المستشعر (الثرمستور، إلخ.)
 ساعة25,000واجهة المستخدم والمفاتيح

 سنوات8مجمع التصريف
 ساعة20,000صمام التمدد

 ساعة20,000صمام الملف اللولبي

يفترض الجدول شروط االستخدام التالية:
االستخدام العادي دون التشغيل واإليقاف المتكرر للوحدة. حسب الطراز، نوصي بعدم▪

 مرات/ الساعة.6تشغيل الجهاز وإيقافه أكثر من 
 ساعة / السنة.2.500 ساعات / اليوم و 10من المفترض أن يكون تشغيل الوحدة ▪

مالحظة
يشير الجدول إلى المكونات الرئيسية. ارجع إلى عقد الصيانة والفحص لمزيد من▪

التفاصيل.
يشير الجدول إلى الفواصل الزمنية الموصى بها لدورات الصيانة. ومع ذلك، من أجل▪

الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للوحدة ألطول فترة ممكنة، قد تكون هناك حاجة ألعمال
الصيانة قبل تلك الفترات. ويمكن استخدام الفواصل الزمنية الموصى بها للتخطيط

المناسب للصيانة من حيث إدخال رسوم الصيانة والفحص في الميزانية. ووفقًا لمحتوى
عقد الصيانة والفحص، قد تكون دورات الفحص والصيانة في الواقع أقصر من المدرجة

في الجدول.
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دورات الصيانة والفحص المختصرة٤۔٤۔١٠

مطلوب النظر في اختصار "دورة الصيانة" و "دورة االستبدال" في الحاالت التالية:

يتم استخدام الوحدة في الحاالت التالية:
تقلب الحرارة والرطوبة زيادة على المعتاد.▪
ازدياد تقلب التيار الكهربائي (الجهد الكهربائي والتردد وتشويش الموجات، إلخ.) (ال يمكن▪

استخدام الوحدة إذا كان تقلب التيار الكهربائي خارج النطاق المسموح به).
تكرار االرتطامات واالهتزازات.▪
احتمال وجود غبار أو ملح أو غاز ضار أو رذاذ زيت مثل حمض الكبريتوز وكبريتيد▪

الهيدروجين في الهواء.
24تشغيل الجهاز وإيقافه بشكل متكرر أو إطالة وقت التشغيل (األماكن المكيفة لمدة ▪

ساعة في اليوم).

دورة االستبدال الموصى بها لألجزاء البالية

دورة الصيانة (االستبداالت و/أودورة الفحصالمكون
اإلصالحات)

 سنوات5سنة واحدةفلتر الهواء
سنة واحدةفلتر عالي الكفاءة

 سنوات10المنصهر
 سنوات8سخان علبة المرافق

في حالة التآكل، اتصل بالوكيلاألجزاء الحاوية للضغط
المحلي لديك.

مالحظة
يشير الجدول إلى المكونات الرئيسية. ارجع إلى عقد الصيانة والفحص لمزيد من▪

التفاصيل.
يشير الجدول إلى الفواصل الزمنية الموصى بها لدورات االستبدال. ومع ذلك، من أجل▪

الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للوحدة ألطول فترة ممكنة، قد تكون هناك حاجة ألعمال
الصيانة قبل تلك الفترات. ويمكن استخدام الفواصل الزمنية الموصى بها للتخطيط

المناسب للصيانة من حيث إدخال رسوم الصيانة والفحص في الميزانية. اتصل بالوكيل
المحلي لديك للحصول على التفاصيل.

معلومات
التلف الناتج عن تفكيك أو تنظيف األجزاء الداخلية للوحدات بواسطة أي شخص آخر بخالف

الوكالء المعتمدين لدينا قد ال يتم تضمينه في الضمان.
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استكشاف المشكالت وحلها١١
في حالة حدوث أحد األعطال التالية، اتخذ اإلجراءات الموضحة أدناه واتصل بالموزع.

تحذير
أوقف التشغيل وافصل مصدر التيار الكهربائي إذا حدث أي شيء غير عادي (رائحة احتراق،

إلخ.).
قد يتسبب ترك الوحدة تعمل في مثل هذه الظروف في حدوث تسرب أو صدمة كهربائية أو

اندالع حريق. اتصل بالوكيل.

يجب إصالح الجهاز من قبل مسؤول خدمة مؤهل.
الحلالعطل

في حال تحرك أحد أجهزة األمان بشكل متكرر مثل
الفيوز أو قاطع التيار أو قاطع تسرب األرضي أو إن

" بشكلON/OFFلم يعمل مفتاح التشغيل/اإليقاف "
جيد.

إيقاف مفتاح الطاقة الرئيسي.

أوقف التشغيل.في حال تسرب الماء من الوحدة.
افصل مصدر اإلمداد بالطاقة.مفتاح التشغيل ال يعمل بشكل جيد.

إذا كانت شاشة الريموت تشير إلى رقم الوحدة،
يومض لمبة التشغيل ويظهر رمز العطل.

أخطر مسؤول التركيب وأبلغه برمز
العطل.

إذا كان الجهاز ال يعمل بشكل صحيح باستثناء الحاالت المذكورة أعاله ولم يكن أي من
األعطال المذكورة أعاله واضحًا، فتحقق من الجهاز وفقًا لإلجراءات التالية.

اإلجراءالعطل
إذا كان النظام ال يعمل على

اإلطالق.
تحقق من عدم انقطاع التيار الكهربائي. وانتظر حتى▪

عودة التيار الكهربائي. وإذا حدث انقطاع التيار
الكهربائي أثناء التشغيل، فسيبدأ النظام في التشغيل

تلقائيًا مباشرةً بعد عودة التيار الكهربائي.
تحقق من عدم انصهار المنصهر أو عمل قاطع التيار.▪

وغيِّر المنصهر أو أعد ضبط قاطع التيار إذا لزم األمر.
إذا انتقل النظام إلى تشغيل
المروحة فقط، لكنه بمجرد

انتقاله إلى تشغيل التدفئة أو
التبريد يتوقف النظام.

تحقق من عدم انسداد مدخل ومخرج الهواء بالوحدة▪
الخارجية أو الداخلية بأية عوائق. قم بإزالة أي عائق

ووفر له تهوية جيدة.
تحقق مما إذا كانت شاشة واجهة المستخدم يظهر عليها▪

 (حان وقت تنظيف فلتر الهواء). (ارجع إلى
 و "الصيانة" في دليل]3 34 ["الصيانة والخدمة 10"

الوحدة الداخلية.)
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اإلجراءالعطل
النظام يعمل لكنه التبريد أو

التدفئة ليسا بالدرجة الكافية.
تحقق من عدم انسداد مدخل ومخرج الهواء بالوحدة▪

الخارجية أو الداخلية بأية عوائق. قم بإزالة أي عائق
ووفر له تهوية جيدة.

تحقق من عدم انسداد فلتر الهواء (ارجع إلى "الصيانة"▪
في دليل الوحدة الداخلية).

تحقق من إعداد درجة الحرارة.▪
تحقق من إعداد سرعة المروحة في واجهة المستخدم.▪
تحقق من عدم وجود أبواب أو نوافذ مفتوحة. أغلق▪

األبواب والنوافذ لمنع دخول الهواء.
تحقق من عدم احتواء الغرفة على عدد كبير جدًا من▪

األشخاص أثناء تشغيل التبريد. تحقق مما إذا كان
مصدر الحرارة في الغرفة زائدًا عن الحد.

تحقق من عدم دخول أشعة الشمس المباشرة إلى▪
الغرفة. واستخدم ستائر أو حواجز.

تحقق من أن زاوية تدفق الهواء مناسبة.▪

إذا كان من المستحيل حل المشكلة بنفسك، بعد التحقق من جميع العناصر المذكورة
أعاله، فاتصل بمسؤول التثبيت وحدد األعراض واسم الطراز الكامل للوحدة (مع رقم

التصنيع إن أمكن) وتاريخ التثبيت (قد يكون مدرج في بطاقة الضمان).

في هذا الفصل
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44........................................................................العَرَض: يمكن الشعور بهواء ساخن عند إيقاف الوحدة الداخلية11.2.18

أكواد األخطاء: نظرة عامة١۔١١
في حالة ظهور أحد أكواد األعطال على شاشة واجهة مستخدم الوحدة الداخلية، فاتصل

بفني التركيب وأبلغه بكود العطل، ونوع الوحدة، والرقم المسلسل (يمكنك العثور على هذه
المعلومات على لوحة الوحدة).

يتم توفير قائمة بأكواد األعطال للرجوع إليها. ويمكنك، تبعًا لمستوى كود العطل، إعادة
ضبط الكود بالضغط على زر التشغيل/اإليقاف. وإذا لم تتمكن من ذلك، فاستشر فني

التركيب.
المحتوياتالكود الرئيسي

تم تفعيل جهاز الحماية الخارجي
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المحتوياتالكود الرئيسي
 (الداخلية)EEPROMفشل 

تعطل نظام التصريف (الداخلية)
تعطل محرك المروحة (الداخلية)
تعطل القالبة الدوارة (الداخلية)

تعطل صمام التمدد (الداخلية)
تعطل التصريف (الوحدة الداخلية)
تعطل غرفة غبار الفلتر (الداخلية)

تعطل ضبط القدرة (الداخلية)
تعطل النقل بين لوحة الدوائر المطبوعة الرئيسية ولوحة الدوائر

المطبوعة الفرعية (الداخلية)
تعطل ثرمستور المبادل الحراري (الداخلية؛ السائل)

تعطل ثرمستور المبادل الحراري (الداخلية؛ الغاز)
تعطل ثرمستور شفط الهواء (الداخلية)
تعطل ثرمستور تفريغ الهواء (الداخلية)

تعطل كاشف الحركة أو مستشعر درجة حرارة األرض (الداخلية)
تعطل ثرمستور واجهة المستخدم (الداخلية)

تعطل لوحة الدوائر المطبوعة (الخارجية)
تم تفعيل كاشف تسرب التيار (الخارجية)

تم تفعيل مفتاح الضغط المرتفع
تعطل الضغط المنخفض (الخارجية)

اكتشاف قفل الضاغط (الخارجية)
تعطل محرك المروحة (الخارجية)

تعطل صمام التمدد اإللكتروني (الخارجية)
تعطل درجة حرارة التصريف (الخارجية)

درجة حرارة الشفط غير عادية (الخارجية)
اكتشاف الشحن الزائد لغاز التبريد

تعطل مفتاح الضغط المرتفع
تعطل مفتاح الضغط المنخفض
خلل محرك المروحة (الخارجية)

تعطل مستشعر درجة الحرارة المحيطة (الخارجية)
تعطل مستشعر الضغط

تعطل مستشعر التيار
تعطل مستشعر درجة حرارة التفريغ (الخارجية)

تعطل مستشعر درجة حرارة غاز المبادل الحراري (الخارجية)
تعطل مستشعر درجة حرارة الشفط (الخارجية)

تعطل مستشعر درجة حرارة إزالة الجليد (الخارجية)
 للتبريد الدوني)HEتعطل مستشعر درجة حرارة السائل (بعد 

(الخارجية)
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المحتوياتالكود الرئيسي
تعطل (ملف) مستشعر درجة حرارة السائل (الخارجية)

 للتبريد الدوني) (الخارجية)HEتعطل مستشعر درجة حرارة الغاز (بعد 
)S1NPHتعطل مستشعر الضغط المرتفع (

)S1NPLتعطل مستشعر الضغط المنخفض (
 غير طبيعيةINVلوحة الدوائر المطبوعة الخاصة بـ

درجة حرارة الريش غير طبيعية
خطأ في لوحة الدوائر المطبوعة الخاصة بالمحول

اكتشاف تجاوز تيار الضاغط
قفل الضاغط (بدء التشغيل)

INVالنقل للوحدة الخارجية - المحول: مشكلة في النقل لـ
INVجهد مصدر التيار الكهربائي غير متوازن لـ

متعلقة بتشغيل الشحن التلقائي
تعطل ثرمستور الريش

متعلقة بتشغيل الشحن التلقائي
متعلقة بتشغيل الشحن التلقائي
متعلقة بتشغيل الشحن التلقائي
تعطل ضبط القدرة (الخارجية)

انخفاض غير طبيعي في الضغط المنخفض، خطأ في صمام التمدد
تعطل انعكاس طور مصدر التيار الكهربائي

INVنقص الجهد الكهربائي لـ
لم يتم تنفيذ التشغيل التجريبي للنظام حتى اآلن

خطأ في توصيل األسالك بين الوحدات الداخلية والخارجية
واجهة المستخدم غير طبيعية - االتصال الداخلي
خطأ في توصيل األسالك بين الوحدات الخارجية

االتصال بين واجهة المستخدم الرئيسية والفرعية غير طبيعي
عدم تطابق النظام. دمج نوع خاطئ من الوحدات الداخلية. تعطل

الوحدة الداخلية.
تعطل توصيل بين الوحدات الداخلية أو عدم تطابق النوع

ازدواج العنوان المركزي
تعطل في جهاز التحكم المركزي في االتصال - الوحدة الداخلية

تعطل العنوان التلقائي (عدم التوافق)
تعطل العنوان التلقائي (عدم التوافق)

األعراض التي ال تعتبر مشكالت في الجهاز٢۔١١
األعراض التالية ال تشير إلى عطل في النظام:



استكشاف المشكالت وحلها | ١١

الدليل المرجعي لفني التركيب والمستخدم

42
RYYQ+RYMQ+RXYQ8~20U7Y1B

VRV IVالمضخة الحرارية +
4P546228-1B – 2020.10

العَرَض: النظام ال يعمل١۔٢۔١١

ال يبدأ تشغيل مكيف الهواء مباشرةً بعد الضغط على زر التشغيل/اإليقاف في واجهة▪
المستخدم. فإذا أضاء مصباح التشغيل، يكون النظام في حالته الطبيعية. ولمنع تجاوز

 دقائق من توصيله بمصدر5الحمل في محرك الضاغط، يبدأ تشغيل مكيف الهواء بعد 
التيار الكهربائي إذا كان قد تم فصله من مصدر التيار الكهربائي قبل ذلك مباشرةً. ويحدث

نفس التأخر في بدء التشغيل بعد استخدام زر محدد وضع التشغيل.
إذا ظهرت إشارة "تحت تحكم مركزي" على واجهة المستخدم، فإن الضغط على زر▪

التشغيل يجعل الشاشة تومض لثوانٍ قليلة. وتشير الشاشة الوامضة إلى أنه ال يمكن
استخدام واجهة المستخدم.

ال يبدأ تشغيل النظام مباشرةً بعد توصيله بمصدر التيار الكهربائي. انتظر لمدة دقيقة حتى▪
يكون الكمبيوتر الصغير جاهزًا للتشغيل.

العَرَض: ال يمكن التحويل بين التبريد/التدفئة٢۔٢۔١١

 (التحويل عن طريق تحكم مركزي)، فإن هذا يوضح أنهاعندما يظهر على الشاشة ▪
واجهة مستخدم فرعية.

عندما يتم تركيب مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة ويظهر على▪
 (التحويل عن طريق تحكم مركزي)، فهذا يكون بسبب التحكم في التحويلالشاشة 

بين التبريد/التدفئة عن طريق مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة. اسأل
الوكيل عن مكان تركيب مفتاح التحكم عن بُعد.

العَرَض: تشغيل المروحة ممكن، لكن ال يتم تشغيل التبريد والتدفئة٣۔٢۔١١

مباشرةً بعد توصيل مصدر التيار الكهربائي. يكون الكمبيوتر الصغير جاهزًا للتشغيل ويقوم
 دقيقة (بحد12بإجراء فحص االتصال مع جميع الوحدات الداخلية. يرجى االنتظار لمدة 

أقصى) حتى يتم االنتهاء من العملية.

العَرَض: ال تتوافق سرعة المروحة مع اإلعداد٤۔٢۔١١

ال تتغير سرعة المروحة حتى إذا تم الضغط على زر تعديل سرعة المروحة. أثناء تشغيل
التدفئة، عندما تصل درجة حرارة الغرفة إلى درجة الحرارة المحددة، تتوقف الوحدة

الخارجية وتنتقل الوحدة الداخلية إلى سرعة المروحة المنخفضة جدًا. وهذا لمنع هبوب
الهواء البارد بشكل مباشر على شاغلي الغرفة. لن تتغير سرعة المروحة حتى عندما يتم

تشغيل وحدة داخلية أخرى في وضع التبريد، إذا تم الضغط على الزر.

العَرَض: ال يتوافق اتجاه المروحة مع اإلعداد٥۔٢۔١١

ال يتوافق اتجاه المروحة مع شاشة واجهة المستخدم. وال يتحرك اتجاه المروحة بشكل
دوار. وهذا بسبب التحكم في الوحدة عن طريق الكمبيوتر الصغير.

العَرَض: خروج ضباب أبيض من الوحدة (الوحدة الداخلية)٦۔٢۔١١

عندما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة أثناء تشغيل التبريد. إذا كان الجزء الداخلي من الوحدة▪
الداخلية ملوثًا للغاية، فقد يؤدي ذلك إلى تفاوت توزيع درجة الحرارة داخل الغرفة. من

الضروري تنظيف الجزء الداخلي من الوحدة الداخلية. اسأل الوكيل عن التفاصيل الخاصة
بتنظيف الوحدة. ويتطلب هذا التشغيل فني خدمة مؤهل.

مباشرةً بعد توقف تشغيل التبريد وفي حالة انخفاض درجة حرارة الغرفة ونسبة▪
الرطوبة. وهذا ألن غاز التبريد الدافئ يتدفق عائدًا إلى الوحدة الداخلية ويولد البخار.
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العَرَض: خروج ضباب أبيض من الوحدة (الوحدة الداخلية، الوحدة الخارجية)٧۔٢۔١١

عند تحويل النظام إلى تشغيل التدفئة بعد تشغيل إزالة الصقيع. تتحول الرطوبة التي يولدها
إزالة الصقيع إلى بخار ويتم إخراجه من الوحدة.

" وتتوقف، لكنها تبدأ التشغيل مرة أخرى بعدU5" أو "U4العَرَض: واجهة المستخدم يظهر عليها "٨۔٢۔١١
دقائق قليلة

هذا بسبب تعرض واجهة المستخدم لتشويش من أجهزة كهربائية أخرى بخالف مكيف
الهواء. وهذا التشويش يمنع االتصال بين الوحدات، مما يتسبب في توقفها. ويُعاد التشغيل

تلقائيًا عندما يتوقف التشويش.

العَرَض: ضجيج مكيفات الهواء (الوحدة الداخلية)٩۔٢۔١١

يُسمع صوت "زن" مباشرةً بعد توصيل مصدر التيار الكهربائي. صمام التمدد اإللكتروني▪
داخل الوحدة الداخلية يبدأ في العمل ويُحدث هذا الضجيج. وسينخفض صوته في غضون

دقيقة واحدة تقريبًا.
يُسمع صوت "شاه" مستمر عندما يكون النظام في وضع تشغيل التبريد أو في وضع▪

التوقف. وعندما تكون مضخة التصريف (ملحقات اختيارية) في وضع التشغيل، يُسمع
صوت هذا الضجيج.

يُسمع صوت صرير "بيشي-بيشي" عندما يتوقف النظام بعد تشغيل التدفئة. وهذا الضجيج▪
يحدث بسبب تمدد وانكماش األجزاء البالستيكية الناجمين عن تغير درجة الحرارة.

يُسمع صوت "ساه"، "كورو-كورو" منخفض أثناء توقف الوحدة. وعندما تكون وحدة▪
داخلية أخرى في وضع التشغيل، يُسمع صوت هذا الضجيج. ولمنع بقاء الزيت وغاز التبريد

في النظام، تستمر كمية صغيرة من غاز التبريد في التدفق.

العَرَض: ضجيج مكيفات الهواء (الوحدة الداخلية، الوحدة الخارجية)١٠۔٢۔١١

يُسمع صوت هسهسة منخفض مستمر عندما يكون النظام في وضع تشغيل التبريد أو▪
إزالة الصقيع. وهذا هو صوت غاز التبريد المتدفق من خالل كل من الوحدتين الداخلية

والخارجية.
صوت هسهسة يُسمع عند بدء التشغيل أو مباشرةً بعد إيقاف التشغيل أو تشغيل إزالة▪

الصقيع. وهذا هو ضجيج غاز التبريد الذي يحدث بسبب توقف التدفق أو تغير التدفق.

العَرَض: ضجيج مكيفات الهواء (الوحدة الخارجية)١١۔٢۔١١

عندما تتغير نبرة ضجيج التشغيل. ويحدث هذا الضجيج بسبب تغير التردد

العَرَض: خروج غبار من الوحدة١٢۔٢۔١١

عندما تُستخدم الوحدة ألول مرة منذ فترة طويلة. وهذا بسبب دخول غبار إلى الوحدة.

العَرَض: إمكانية خروج روائح من الوحدات١٣۔٢۔١١

قد تمتص الوحدة روائح الغرف واألثاث والسجائر، إلخ. وبعد ذلك تُخرجها مرة أخرى.

العَرَض: مروحة الوحدة الخارجية ال تدور١٤۔٢۔١١

أثناء التشغيل. يتم التحكم في سرعة المروحة بهدف تحسين تشغيل المنتج.
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"88العَرَض: يظهر على الشاشة "١٥۔٢۔١١

هذه هي الحالة مباشرةً بعد توصيل مصدر التيار الكهربائي الرئيسي وهي تعني أن واجهة
المستخدم في حالة طبيعية. ويستمر ذلك لمدة دقيقة واحدة.

العَرَض: الضاغط في الوحدة الخارجية ال يتوقف بعد تشغيل التدفئة لفترة قصيرة١٦۔٢۔١١

 دقائق.10 إلى 5هذا لمنع بقاء غاز التبريد في الضاغط. وستتوقف الوحدة بعد 

العَرَض: الجزء الداخلي للوحدة الداخلية ساخن حتى عند إيقاف الوحدة١٧۔٢۔١١

هذا بسبب قيام سخان علبة المرافق بتسخين الضاغط بحيث يمكن بدء تشغيل الضاغط
بسالسة.

العَرَض: يمكن الشعور بهواء ساخن عند إيقاف الوحدة الداخلية١٨۔٢۔١١

يتم تشغيل عدة وحدات داخلية مختلفة على نفس النظام. وعندما تكون وحدة أخرى قيد
التشغيل، سيستمر تدفق بعض غاز التبريد من خالل الوحدة.
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النقل إلى مكان آخر١٢
اتصل بالوكيل المحلي لديك إلزالة كامل الوحدة وإعادة تركيبها، حيث يتطلب نقل الوحدات

خبرة فنية.
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التخلص من الجهاز١٣
هذه الوحدة تستخدم الهيدروفلوروكربون. اتصل بالوكيل المحلي عند التخلص من هذه

الوحدة.

مالحظة
ال تحاول تفكيك الجهاز بنفسك: ويجب القيام بمهمة تفكيك الجهاز ومعالجة الفريون وتغير

الزيت وقطع الغيار األخرى وفقًا للتشريعات المعمول بها. يجب معالجة الوحدات في منشأة
معالجة متخصصة إلعادة استخدامها وتدويرها واستردادها.
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البيانات الفنية١٤
في هذا الفصل

Eco Design..........................................................................................................47متطلبات المعلومات للتصميم البيئي 14.1

Eco Designمتطلبات المعلومات للتصميم البيئي ١۔١٤
 للوحدة والتركيبات الداخلية/21تابع الخطوات أدناه لمراجعة ملصق الطاقة - بيانات لوت 

الخارجية.
/https://energylabel.daikin.euافتح صفحة الويب التالية: 1
للمتابعة، اختر:2

"تابع إلى أوروبا" للحصول على موقع ويب الدولي.▪
"الدولة األخرى" للحصول على الموقع ذي الصلة.▪

" .Seasonal efficiencyتم توجيهك إلى صفحة ويب "الكفاءة الموسمية النتيجة: 
"، انقرEco Design – Ener LOT21 21أسفل "تصميم بيئي - ملصق الطاقة لوت 3

".Generate your dataفوق "إنشاء بياناتك 
Seasonal efficiencyيتم توجيهك إلى صفحة ويب "الكفاءة الموسمية النتيجة: 

(LOT 21.")
اتبع التعليمات الموجودة في صفحة ويب لتحديد الوحدة الصحيحة.4

 أوPDF بتنسيق LOT 21عند االنتهاء من التحديد، يمكن عرض قاعدة بيانات النتيجة: 
 .HTMLصفحة ويب 

معلومات
يمكن مراجعة المستندات األخرى (أدلة االستخدام مثال...) من صفحة ويب الناتجة.

https://energylabel.daikin.eu/
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نبذة عن الصندوق١٥
في هذا الفصل

LOOP BY DAIKIN........................................................................................................................................49نبذة 15.1
49.......................................................................................................................................نظرة عامة: حول الصندوق15.2
50.............................................................................................................................................تفريغ الوحدة الخارجية15.3
51.............................................................................................................................فك الملحقات من الوحدة الخارجية15.4
51....................................................................................................................................األنابيب الملحقة: قطر األنابيب15.5
52..................................................................................................................................................إخراج دعامة النقل15.6

LOOP BY DAIKINنبذة ١۔١٥
 في إنشاء اقتصاداألكبر لتقليل األثر البيئي. نرغب مع Daikin هي جزء من التزام 

VRVدائري لغازات التبريد. وتُعد إعادة استخدام غاز التبريد المستخلص في وحدات 
المُنتجة والمُباعة في أوروبا أحد اإلجراءات المنشودة لتحقيق هذا األمر. لمزيد من

-http://www.daikin.eu/loop-byالمعلومات حول البلدان الداخلة في النطاق، قم بزيارة: 
daikin.

نظرة عامة: حول الصندوق٢۔١٥
يبين هذا الفصل ما يجب عليك فعله بعد تسليم الصندوق مع الوحدة الخارجية في مكان

التركيب.
إنه يحتوي على معلومات عن:

تفريغ ومناولة الوحدة الخارجية▪
إخراج الملحقات من الوحدة▪
إخراج دعامة النقل▪

ضع ما يلي في االعتبار:
عند التسليم، يجب فحص الوحدة تحريًا عن وجود أي تلف. يجب اإلبالغ فورًا عن أي تلف▪

إلى وكيل التعويضات الخاص بالجهة الناقلة.
أحضر الوحدة المغلفة إلى أقرب مكان ممكن من مكان تركيبها النهائي لمنع إتالفها أثناء▪

النقل.
عند مناولة الوحدة، ضع ما يلي في االعتبار:▪

سهلة الكسر، تناول الوحدة بعناية.

احتفظ بالوحدة في وضع عمودي لتجنب تلف الضاغط.

قم بتجهيز المسار بالطول الذي تريده إلحضار الوحدة للداخل مقدمًا.▪
 م على األقل كما هو موضح في الشكل8ارفع الوحدة ويُفضل برافعة وحزامين بطول ▪

أدناه. استخدم واقيات دائمًا لمنع تلف األحزمة وانتبه إلى موضع مركز جاذبية الوحدة.

http://www.daikin.eu/loop-by-daikin
http://www.daikin.eu/loop-by-daikin
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d

d

b

b

d

c

a

c

aمادة التغليف
bحزام الرفع
cالفتحة
dالواقي

مالحظة
 ملم يكفي لتحمل وزن الوحدة.20استخدم حزام رفع بعرض ≤ 

ال يمكن استعمال رافعة شوكية للنقل إال إذا كانت الوحدة ال تزال على منصتها النقَّالة كما▪
هو موضح بالشكل أعاله.

تفريغ الوحدة الخارجية٣۔١٥
إخراج مواد التغليف من الوحدة:

احرص على عدم إتالف الوحدة عند إزالة رقائق التغليف المعدنية باستعمال قاطع.▪
قم بإزالة المسامير األربعة التي تثبت الوحدة في منصتها النقالة.▪

تحذير
قم بتمزيق ورمي أكياس التغليف البالستيكية بعيدًا بحيث ال يتمكن أحد، ال سيمًا األطفال، من

العبث بها. الخطر المحتمل: االختناق.

8~12 HP14~20 HP
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فك الملحقات من الوحدة الخارجية٤۔١٥
14~20 HP8~12 HP

تأكد من وجود كل الملحقات في الوحدة.
a d

1× 1×
e

1×

3P328191-1

BE SURE TO FILL OUT THE BLANKS, WHICH ARE NEEDED FOR AFTER-SALE SERVICES.
REQUEST FOR THE INDICATION OF INSTALLATION INFORMATION

1. RECORD OF INDOOR UNIT MODEL AND INSTALLATION SITE

2. RECORD FOR SETTINGS (CONTENTS SEE INSTALLATION MANUAL)
SETTING

40

30

10

2019

9

29

3938

28

8

1817

7

27

3736

26

6

1615

5

25

3534

23 24

4321

INSTALLATION
MODELNAME

No.

12 13 14

504948474645

6059585756

64636261

11

2221

333231

44434241

5554535251

SITE

INSTALLATION
MODELNAME

No.

SITE

INSTALLATION
MODELNAME

No.

SITE

INSTALLATION
MODELNAME

No.

SITE

INSTALLATION
MODELNAME

No.

SITE

INSTALLATION
MODELNAME

No.

SITE

INSTALLATION
MODELNAME

No.

SITE

3. RECORD OF INSTALLATION DATE

6. AFTER EQUIPPING, PLEASE PUT IT ON THE BACK SIDE OF THE FRONT PLATE.

DAY                   MONTH                       YEAR 4. MODEL NAME 5. MANUFACTURING NUMBER

VALUE REMARK DATE SETTING VALUE REMARK DATE

3P328192-1

3. FOR DETAILS CONCERNING PIPING SELECTION AND CALCULATION OR HOW TO OPERATE THE LEAK DETECTION FUNCTION, PLEASE REFER TO THE INSTALLATION MANUAL.

2. RECORD OF ADDITIONAL REFRIGERANT CHARGE AMOUNT AND RESULT OF LEAK CHECK OPERATION

REQUEST FOR THE INDICATION OF ADDITIONAL REFRIGERANT CHARGING AND LEAK DETECTION OPERATION RESULT
BE SURE TO FILL OUT THE BLANKS, WHICH ARE NEEDED FOR AFTER-SALE SERVICES.

1. CALCULATION OF ADDITIONAL REFRIGERANT CHARGING AMOUNT

4. AFTER FILLING IN THIS TABLE, PLEASE PUT IT ON THE SWITCH BOX COVER.

(m) x 0.18(m) x 0.37kg

OUTDOOR
  UNIT

(m) x 0.26

(m) x 0.12 (m) x 0.059 (m) x 0.022

ADDITIONAL CHARGING
AMOUNT

TOTAL LENGTH OF LIQUID
PIPE SIZE O22.2 x 0.37

TOTAL LENGTH OF LIQUID
PIPE SIZE O19.1 x 0.26

TOTAL LENGTH OF LIQUID
PIPE SIZE O15.9 x 0.18

TOTAL LENGTH OF LIQUID
PIPE SIZE O12.7 x 0.12

TOTAL LENGTH OF LIQUID
PIPE SIZE O9.5 x 0.059

TOTAL LENGTH OF LIQUID
PIPE SIZE O6.4 x 0.022

105%< CR < 130%
50%< CR < 105%

50%< CR < 70%
70%< CR < 85%
85%< CR < 105%
105%< CR < 130%

8HP

Total indoor unit
capacity connection
ratio (CR) 10-12HP 14-16HP 18-20HP

2.01.51.51.2
1.5110.7
1.00.50.50.3
0.5000
1.00.50.50.5
0.5000Total indoor unit capacity 

when piping length <30m

Total indoor unit capacity
when piping length >30m

kg

1.31.10.9
RYYQ18-20RYYQ14-16RYYQ8~12kg

ONLY FOR RYYQ8~20 MODELS

DATE

AMOUNT

CALCULATE THE ADDITIONAL REFRIGERANT CHARGING AMOUNT BASED ON THE FORMULA BELOW BEFORE CHARGING.

SHIPMENT (INDICATED ON THE MACHINE NAMEPLATE) AND THE ADDITIONAL AMOUNT SHOWN AS FOLLOWS :
WHEN RE-CHARGING TOTAL AMOUNT OF REFRIGERANT , CHARGE THE TOTAL OF THE AMOUNT CHARGED AT

RESULT LEAK CHECK

DATE

AMOUNT

RESULT LEAK CHECK

DATE

AMOUNT

RESULT LEAK CHECK

DATE

AMOUNT

RESULT LEAK CHECK

c
1×

b
1×

f g
1×1×

aاحتياطات السالمة العامة
bدليل التركيب ودليل التشغيل
cبطاقة شحن غاز التبريد اإلضافي
dملصق معلومات التركيب
eبطاقة الغازات المفلورة المسببة لالحتباس الحراري
fبطاقة الغازات المفلورة المسببة لالحتباس الحراري متعددة اللغات

gحقيبة ملحقات األنابيب

األنابيب الملحقة: قطر األنابيب٥۔١٥

HPØaØbاألنابيب الملحقة (ملم)
أنبوب الغاز

التوصيل من الواجهة▪
ID Øa

ID Øb

التوصيل من األسفل▪
ID Øa

OD Øb

825.419.1
1022.2
1228.6
14
16
18
20
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HPØaØbاألنابيب الملحقة (ملم)
أنبوب السائل

التوصيل من الواجهة▪
ID Øb

ID Øa

التوصيل من األسفل▪
ID Øb

ID Øa

89.5
10
129.512.7
1412.7
16
1812.715.9
20

(أ)أنبوب المعادل

التوصيل من الواجهة▪
ID Øa

ID Øb

التوصيل من األسفل▪
ID Øa

OD Øb

819.1
10
1219.122.2
14
16
1825.428.6
20

.RYMQفقط لطرازات (أ)

إخراج دعامة النقل٦۔١٥
HP14~20فقط لـ 

مالحظة
إذا تم تشغيل الوحدة مع وجود دعامة النقل ملحقةً بها، فقد ينشأ عن ذلك اهتزاز أو ضجيج

غير عادي.

يجب إزالة دعامة النقل المركبة فوق دعامة الضاغط لحماية الوحدة أثناء النقل. تابع كما
هو موضح في الشكل واإلجراء أدناه.

).aفك صمولة التثبيت برفق (1
) كما هو موضح في ا لشكل أدناه.bقم بإزالة دعامة النقل (2
) مرة أخرى.aاربط صمولة التثبيت (3

1
3 (12.3 N·m)

2
1
3 (12.3 N·m)

2 a

b
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عن الوحدات والخيارات١٦
في هذا الفصل

53..........................................................................................................................نظرة عامة: حول الوحدات والخيارات16.1
53..................................................................................................................................عالمة تعريف: الوحدة الخارجية16.2
54..............................................................................................................................................حول الوحدة الخارجية16.3
54.....................................................................................................................................................مخططات الجهاز16.4
55...........................................................................................................................................دمج الوحدات والخيارات16.5

55.....................................................................................................................حول دمج الوحدات والخيارات16.5.1
55.......................................................................................................عمليات الدمج الممكنة للوحدات الداخلية16.5.2
56......................................................................................................عمليات الدمج الممكنة للوحدات الخارجية16.5.3
57...............................................................................................................الخيارات الممكنة للوحدة الخارجية16.5.4

نظرة عامة: حول الوحدات والخيارات١۔١٦
يحتوي هذا الفصل على معلومات عن:

تعريف الوحدة الخارجية▪
مكان تركيب الوحدة الخارجية في مخطط النظام▪
الوحدات الداخلية والخيارات التي يمكن دمج الوحدات الخارجية معها▪
الوحدات الخارجية التي يجب استعمالها كوحدات مستقلة، والوحدات الخارجية التي يمكن▪

دمجها

عالمة تعريف: الوحدة الخارجية٢۔١٦
الموقع

14~20 HP8~12 HP

تعريف الطراز
 [*]R Y Y Q 18 U7 Y1 Bمثال: 
الشرحالكود

Rتبريد الهواء الخارجي
YY(تدفئة مستمرة) المضخة الحرارية = 

X(ال تدفئة مستمرة) المضخة الحرارية = 
YY(أ) = وحدة زوجية فقط

Mوحدة متعددة فقط = 
Q غاز التبريدR410A
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الشرحالكود
فئة القدرة18
U7تسلسل الطراز
Y1مصدر التيار الكهربائي

Bالسوق األوروبية
تعريف بسيط لتغيير الطراز[*]
, ال يوجد قيد على استعماله كوحدة متعددة.RXYQبالنسبة للطراز (أ)

حول الوحدة الخارجية٣۔١٦
, الذي يُدار بمحول بالكامل.VRV IVدليل التركيب هذا يخص نظام المضخة الحرارية 

قائمة الطرازات:
الوصفالطراز

RYYQ8~20(أ).طراز التدفئة المستمرة الفردي
RYYQ22~54(أ) وحدات3 أو 2طراز التدفئة المستمرة المتعدد (يتكون من 

RYMQ.(
RXYQ8~20.طراز التدفئة غير المستمرة الفردي

RXYQ22~54 3 أو 2طراز التدفئة غير المستمرة المتعدد (يتكون من
).RXYQوحدات 

 راحة مستمرة أثناء تشغيل إزالة الصقيع.RYYQتوفر طرازات (أ)

تبعًا لنوع الوحدة الخارجية التي يتم اختيارها، سوف توجد أو لن توجد بعض الوظائف.
وسوف تتم اإلشارة إلى ذلك طوال دليل التركيب هذا ولفت انتباهكم إليه. وهناك ميزات

معينة ال تتوفر إال في طرازات معينة.
هذه الوحدات مصممة للتركيب الخارجي ومخصصة الستعماالت المضخة الحرارية بما في

ذلك االستعماالت الهوائية الهوائية واالستعماالت الهوائية المائية.
 إلى25هذه الوحدات (في االستخدام الفردي لكل وحدة) لها قدرات تدفئة تتراوح من 

 كيلو واط. وفي الدمج المتعدد، يمكن56 إلى 22.4 كيلو واط وقدرات تبريد تتراوح من 63
 كيلو واط.150 كيلو واط وفي التبريد حتى 168أن تصل قدرة التدفئة حتى 

الوحدة الخارجية مصممة للعمل في وضع التدفئة في درجات حرارة محيطة تتراوح من –
°مئوية رطبة وفي وضع التبريد في درجات حرارة محيطة تتراوح15.5°مئوية رطبة إلى 20

°مئوية جافة.43°مئوية جافة إلى 5من –
Uال يمكن دمج وحدات سالسل مع-T.وحدات سالسل-

مخططات الجهاز٤۔١٦

مالحظة
 درجة مئوية.15يجب أال يتم تصميم النظام في درجات حرارة تقل عن –

معلومات
عمليات الدمج الممكنة"ليس كل عمليات الدمج مسموحًا بها، ولمعرفة التوجيهات، انظر 

.]3 55 ["للوحدات الداخلية
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g

c

g g h g g

c c cd

f

eb

i
a

a الوحدة الخارجية ذات المضخة الحراريةVRV IV
bأنابيب غاز التبريد
c الوحدة الداخلية ذات التمدد المباشرVRV (DX(
d هيدروبوكسVRV LT (HXY080/125(
e) صندوق التفريع (مطلوب لتوصيل الوحدات الداخلية ذات التمدد المباشرRA) Residential

Air (SA أو (Sky Air (DX((
f) الوحدات الداخلية ذات التمدد المباشرRA) Residential Air (DX((

g(تُخصص تبعًا لنوع الوحدة الداخلية) واجهة المستخدم
h(السلكية، تُخصص تبعًا لنوع الوحدة الداخلية) واجهة المستخدم
iمفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة

دمج الوحدات والخيارات٥۔١٦

معلومات
قد ال تتوفر خيارات معينة في دولتك.

حول دمج الوحدات والخيارات١۔٥۔١٦

مالحظة
للتأكد من صحة إعداد النظام (الوحدة الخارجية + الوحدة (الوحدات) الداخلية)، يجب عليك

.VRV IVالرجوع إلى أحدث البيانات الهندسية الفنية الخاصة بالمضخة الحرارية 

 مع أنواع مختلفة من الوحدات الداخلية وهوVRV IVيمكن دمج نظام المضخة الحرارية 
 فقط.R410Aمصمم لالستخدام مع 

.VRV IVللتعرف على الوحدات المتاحة، يمكنك الرجوع إلى كتالوج المنتج الخاص بالطراز 
يتم إعطاء لمحة عامة عن عمليات الدمج المسموح بها للوحدات الداخلية والوحدات

الخارجية. ليست كل عمليات الدمج مسموحًا بها. وهي تخضع لقواعد معينة (الدمج بين
الوحدات الخارجية والداخلية، واستخدام وحدة خارجية واحدة، واستخدام وحدة خارجية
متعددة، وعمليات الدمج بين الوحدات الداخلية، إلخ.) وهذه القواعد مذكورة في البيانات

الهندسية الفنية.

عمليات الدمج الممكنة للوحدات الداخلية٢۔٥۔١٦

VRVبوجه عام، يمكن توصيل النوع التالي من الوحدات الداخلية بنظام المضخة الحرارية 
IVهذه القائمة غير حصرية وتعتمد على عمليات الدمج بين كل من طراز الوحدة الخارجية .

وطراز الوحدة الداخلية.
) (استعماالت هوائية هوائية).DX ذات التمدد المباشر (VRVالوحدات الداخلية ▪
)DX (للهواء الخارجي/الهواء الداخلي) ذات التمدد المباشر (SA/RAالوحدات الداخلية ▪

.RA DX(استعماالت هوائية هوائية). يُشار إليها أيضًا بالوحدات الداخلية 
 فقط.HXY080/125هيدروبوكس (استعماالت هوائية مائية): سلسلة ▪
▪AHU (استعماالت هوائية هوائية): مطلوب مجموعة EKEXV صندوق +EKEQحسب ،

االستعمال.
(بيدل)، حسب االستعمال.CYQ/CAVستارة الهواء (استعماالت هوائية هوائية): سلسلة ▪
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عمليات الدمج الممكنة للوحدات الخارجية٣۔٥۔١٦

الوحدات الخارجية المستقلة الممكنة

التدفئة المستمرةالتدفئة غير المستمرة
RXYQ8RYYQ8

RXYQ10RYYQ10
RXYQ12RYYQ12
RXYQ14RYYQ14
RXYQ16RYYQ16
RXYQ18RYYQ18
RXYQ20RYYQ20

عمليات الدمج القياسية الممكنة للوحدات الخارجية

معلومات
U ال يمكن مشاركة وحدات سالسل نفس دائرة تبريد-Tوحدات سالسل. رغم ذلك، يمكن-

.F1/F2-بوحدات سالسل عبر T-وحدات سالسل كهربيًا Uربط, 

▪RXYQ22~54 وحدات 3 يتكون من وحدتين أو RXYQ8~20.
▪RYYQ22~54 وحدات 3 يتكون من وحدتين أو RYMQ8~20.
.RYYQ8~20ال يمكن دمج وحدات ▪
 كوحدة خارجية مستقلة.RYMQ8~20ال يمكن استعمال وحدات ▪

التدفئة المستمرةالتدفئة غير المستمرة
RXYQ22 = RXYQ10 + 12RYYQ22 = RYMQ10 + 12

RXYQ24 = RXYQ8 + 16RYYQ24 = RYMQ8 + 16
RXYQ26 = RXYQ12 + 14RYYQ26 = RYMQ12 + 14
RXYQ28 = RXYQ12 + 16RYYQ28 = RYMQ12 + 16
RXYQ30 = RXYQ12 + 18RYYQ30 = RYMQ12 + 18
RXYQ32 = RXYQ16 + 16RYYQ32 = RYMQ16 + 16
RXYQ34 = RXYQ16 + 18RYYQ34 = RYMQ16 + 18
RXYQ36 = RXYQ16 + 20RYYQ36 = RYMQ16 + 20

RXYQ38 = RXYQ8 + 10 + 20RYYQ38 = RYMQ8 + 10 + 20
RXYQ40 = RXYQ10 + 12 + 18RYYQ40 = RYMQ10 + 12 + 18
RXYQ42 = RXYQ10 + 16 + 16RYYQ42 = RYMQ10 + 16 + 16
RXYQ44 = RXYQ12 + 16 + 16RYYQ44 = RYMQ12 + 16 + 16
RXYQ46 = RXYQ14 + 16 + 16RYYQ46 = RYMQ14 + 16 + 16
RXYQ48 = RXYQ16 + 16 + 16RYYQ48 = RYMQ16 + 16 + 16
RXYQ50 = RXYQ16 + 16 + 18RYYQ50 = RYMQ16 + 16 + 18
RXYQ52 = RXYQ16 + 18 + 18RYYQ52 = RYMQ16 + 18 + 18
RXYQ54 = RXYQ18 + 18 + 18RYYQ54 = RYMQ18 + 18 + 18
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الخيارات الممكنة للوحدة الخارجية٤۔٥۔١٦

معلومات
ارجع إلى البيانات الهندسية الفنية لمعرفة أحدث أسماء الخيارات.

مجموعة تفريع غاز التبريد

اسم الطرازالوصف
KHRQ22M29Hاألنبوب الرئيسي لمجموعة غاز التبريد

KHRQ22M64H
KHRQ22M75H

KHRQ22M20Tوصلة مجموعة غاز التبريد
KHRQ22M29T9

KHRQ22M64T
KHRQ22M75T

تحديد مجموعات تفريع غاز"الختيار أفضل مجموعة تفريع، يرجى الرجوع إلى 
.]3 71 ["التبريد

مجموعة األنابيب متعددة التوصيالت الخارجية

اسم الطرازعدد الوحدات الخارجية
2BHFQ22P1007
3BHFQ22P1517

محدد التبريد/التدفئة
للتحكم في تشغيل التبريد أو التدفئة من موقع مركزي، يمكن توصيل الخيار التالي:

اسم الطرازالوصف
KRC19-26Aمفتاح التحويل بين التبريد/التدفئة

PCBالتحويل بين التبريد/التدفئة BRP2A81
KJB111Aمع صندوق تثبيت اختياري للمفتاح

)DTA104A61/62مهايئ التحكم الخارجي (
إلجراء تشغيل معين مع وجود مُدْخل خارجي قادم من تحكم مركزي، يمكن استعمال
مهايئ التحكم الخارجي. يمكن إعطاء إرشادات (جماعية أو فردية) للتشغيل منخفض

الضجيج والتشغيل ذو االستهالك المحدود للطاقة.

*)EKPCCABكابل مهايئ الكمبيوتر (
يمكنك القيام بعدة إعدادات ميدانية لتجهيز التشغيل خالل واجهة مستخدم الكمبيوتر

* وهو كابل مخصص لتوصيل الوحدةEKPCCABالشخصي. لهذا الخيار، مطلوب كابل 
//:httpالخارجية. برنامج واجهة المستخدم متاح في هذا الرابط 

www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-downloads/.

مجموعة الشرائط الحرارية
للحفاظ على فتحات التصريف سالكة دون انسداد في المناخات الباردة ذات الرطوبة

العالية، يمكنك تركيب مجموعة شرائط حرارية. وإذا قمت بذلك، فيجب عليك أيضًا تركيب
مجموعة لوحات الدوائر المطبوعة الخاصة بالشرائط الحرارية.

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-downloads/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-downloads/
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اسم الطرازالوصف
مجموعة الشرائط الحرارية للطراز الذي تبلغ

HP 12 ~ 8قدرته 
EKBPH012TA

مجموعة الشرائط الحرارية للطراز الذي تبلغ
HP 20 ~ 14قدرته 

EKBPH020TA

متطلبات مكان التركيب اإلضافية للوحدة الخارجية في المناخات"انظر أيضًا: 
.]3 61 ["الباردة

طلب لوحة الدوائر المطبوعة ()
لتمكين التحكم في استهالك الطاقة بواسطة المدخالت الرقمية يجب عليك تركيب طلب

لوحة الدوائر المطبوعة.
لالطالع على تعليمات التركيب، راجع دليل تركيب طلب لوحة الدوائر المطبوعة والكتاب

الملحق للمعدة االختيارية.
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تركيب الوحدة١٧
في هذا الفصل
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تجهيز مكان التركيب١۔١٧

متطلبات يجب توفرها في مكان تثبيت الوحدة الخارجية١۔١۔١٧

وفر مساحة كافية حول الوحدة للصيانة ودوران الهواء.▪
تأكد من أن موقع التركيب يتحمل وزن الوحدة واهتزازها.▪
تأكد من أن المنطقة جيدة التهوية. ال تسدّ أي فتحة من فتحات التهوية.▪
تأكد من استواء الوحدة.▪
اختر مكانًا يمكن فيه تجنب المطر قدر اإلمكان.▪
اختر مكان الوحدة بحيث ال يتسبب الصوت الصادر عن الوحدة في إزعاج أحد، ويتم اختيار▪

المكان وفقًا للتشريعات المعمول بها.
ال تركب الوحدة في األماكن التالية:

في األجواء المحتمل حدوث انفجار فيها.▪
في األماكن التي توجد فيها آالت تنبعث منها موجات كهرومغناطيسية. فقد تعترض▪

الموجات الكهرومغناطيسية نظام التحكم، وتتسبب في تعطل الجهاز.
في األماكن التي يوجد فيها خطر اندالع حريق بسبب تسرب غازات قابلة لالشتعال (على▪

سبيل المثال: التنر أو البنزين) أو ألياف كربون أو غبار قابل لالشتعال.
في األماكن التي يتم فيها إنتاج غاز أكَّال (على سبيل المثال: غاز حمض الكبريتوز). قد▪

يتسبب تآكل المواسير النحاسية أو األجزاء الملحومة إلى تسرب الفريون.
في األماكن التي قد يوجد فيها رذاذ أو رشاش أو بخار زيوت معدنية في الجو. قد تتلف▪

األجزاء البالستيكية وتسقط أو تتسبب في تسرب المياه.

مالحظة
هذا منتج من الفئة "أ". وفي أي بيئة محلية، قد يتسبب هذا المنتج في حدوث تشويش على

الراديو وفي هذه الحالة قد يُطلب من المستخدم اتخاذ تدابير مالئمة.

مالحظة
قد تتسبب المعدات الموضحة في هذا الدليل في حدوث ضوضاء إلكترونية ناتجة عن طاقة

التردد الالسلكي. ويتوافق الجهاز مع المواصفات المصممة لتوفير حماية معقولة ضد هذا
التداخل. إال أنه ليس هناك ما يضمن عدم حدوث تداخل في تثبيت معين.

ولذلك نوصى بتركيب المعدات واألسالك الكهربائية بطريقة تجعلهم يحافظون على مسافة
مناسبة من أجهزة األستريو وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وما إلى ذلك.
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bمصهر
cواقي التسرب األرضي
dواجهة المستخدم
eالوحدة الداخلية
fالوحدة الخارجية

 م أو أكثر لتجنب االضطراب3في األماكن ذات االستقبال الضعيف، حافظ على مسافة ▪
الكهرومغناطيسي لألجهزة األخرى واستخدم أنابيب مجاري لخطوط الطاقة واإلرسال.

تنبيه
هذا الجهاز غير مصمم ليصل إليه عامة الناس، فركبه في مكان آمن، محميًا من الوصول

السهل إليه.
هذه الوحدة، على حد سواء الداخلية والخارجية، مناسبة للتركيب في أي بيئة تجارية وصناعية

خفيفة.

عند التركيب، ضع في االعتبار الرياح القوية أو األعاصير أو الزالزل، حيث قد يؤدي التركيب▪
الخاطئ إلى انقالب الوحدة.

احرص على أنه في حالة حدوث تسرب للمياه، أال تتسبب المياه في أي تلف لمكان▪
التركيب واألماكن المحيطة به.

عند تركيب الوحدة في غرفة صغيرة، اتخذ ما يلزم من تدابير لكيال يتجاوز تركيز غاز التبريد▪
نبذة عن"حدود السالمة المسموح بها في حالة حدوث تسرب غاز التبريد، ارجع إلى 

.]3 62 ["السالمة في مواجهة تسربات سائل التبريد

تنبيه
يُمكن أن تؤدي تركيزات غاز التبريد الزائدة في غرفة مغلقة إلى نقص األكسجين.

تأكد من أن مدخل الهواء بالوحدة ال يتم وضعه قبالة اتجاه الرياح الرئيسي، حيث إن▪
الرياح األمامية ستُحدث اضطرابًا في تشغيل الوحدة. إذا لزم األمر، استخدم حاجزًا إلعاقة

الرياح.
تأكد من عدم تسبب المياه في أي تلف للمكان عن طريق إضافة مصارف للمياه في▪

األساسات ومنع انحباس المياه في المبنى.
 تأكد من أن الوحدة الخارجية ليست معرضة لرياح البحر بشكلٍ مباشر.التركيب بجانب البحر.

وهذا لمنع التأكل الذي يحدث بسبب مستويات األمالح المرتفعة في الهواء، مما قد يتسبب
في تقصير عمر الوحدة.

ركّب الوحدة الخارجية بعيدًا عن رياح البحر المباشرة.
خلف البناء.مثال: 

b

c
a

إذا كانت الوحدة الخارجية معرّضة لرياح البحر المباشرة، فقم بتركيب سترة واقية ضد
الرياح.
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× ارتفاع الوحدة الخارجية1.5ارتفاع السترة الواقية من الرياح ≥▪
مراعاة متطلبات مساحة الخدمة عند تثبيت السترة الواقية.▪

a

b

c
d

c
d

aرياح البحر
bالبناء
cالوحدة الخارجية
dالسترة الواقية

حول طول"تم أخذ جميع أطوال األنابيب والمسافات في االعتبار (انظر ▪
).]3 73 ["األنابيب

متطلبات مكان التركيب اإلضافية للوحدة الخارجية في المناخات الباردة٢۔١۔١٧

مالحظة
عند تشغيل الوحدة في درجة حرارة محيطة خارجية منخفضة، تأكد من اتباع اإلرشادات

المبينة أدناه.

لمنع التعرض للرياح والثلوج، قم بتركيب لوحة حاجز صد في جانب الهواء للوحدة▪
الخارجية:

في المناطق التي تتساقط فيها الثلوج بغزارة، من المهم جدًا اختيار مكان التركيب حيث ال
يؤثر فيه الثلج على الوحدة. إذا كان من المحتمل حدوث تساقط جانبي للثلوج، فتأكد من أن

ملف المبادل الحراري ال يتأثر بالثلوج. إذا لزم األمر، قم بتركيب غطاء أو ساتر ضد الثلج
وقاعدة للوحدة.

معلومات
للحصول على إرشادات حول كيفية تركيب غطاء الثلج، اتصل بالوكيل المحلي لديك.

مالحظة
عند تركيب غطاء الثلج، ال تعرقل تدفق الهواء للوحدة.
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مالحظة
عند تشغيل الوحدة في درجة حرارة خارجية منخفضة مع ظروف الرطوبة العالية، تأكد من

اتخاذ االحتياطات الالزمة للحفاظ على فتحات التصريف بالوحدة سالكة دون انسداد باستخدام
األدوات المناسبة.

في التدفئة:

T A
O
 (°

C
 W

B
) a b

20

15.5
15

10

5

0

–5

–10

–15

–20

10 15 20 25 27 30

TAI (°C DB)

a نطاق تهيئة التشغيل
b نطاق التشغيل
TAIدرجة الحرارة الداخلية المحيطة 
TAOدرجة الحرارة الخارجية المحيطة 

 أيام في هذه المنطقة ذات الرطوبة العالية5 إذا كان من الالزم تشغيل الوحدة لمدة 
 أوEKBPH012TA بتركيب مجموعة الشرائط الحرارية االختيارية (Daikin%)، توصي 90(>

EKBPH020TA.للحفاظ على فتحات التصريف سالكة دون انسداد (

ضمان السالمة ضد تسرب غاز التبريد٣۔١۔١٧

حول السالمة ضد تسرب غاز التبريد
يجب على فني التركيب وأخصائي النظام ضمان السالمة ضد التسرب وفقًا للتشريعات أو

المعايير المحلية. قد تكون المعايير التالية قابلة للتطبيق إذا لم تكن هناك تشريعات محلية.
 نفسه هو غاز تبريد آمن تمامًا غيرR410A كغاز تبريد. وغاز R410Aهذا النظام يستعمل 

سام وغير قابل لالحتراق. ومع ذلك، يجب الحرص على ضمان تركيب النظام في غرفة
تكون كبيرة بدرجة كافية. وهذا يضمن عدم تجاوز الحد األقصى لتركيز غاز التبريد، وذلك

في حالة حدوث، وهو بعيد االحتمال، تسرب كبير في النظام وذلك وفقًا للتشريعات
والمعايير المحلية المعمول بها.

حول الحد األقصى للتركيز
أقصى شحن لغاز التبريد وحساب أقصى تركيز لغاز التبريد يرتبط بشكل مباشر بالمساحة

التي يشغلها البشر والتي قد يتسرب إليها غاز التبريد.
 من المساحةm³ 1 من غاز التبريد kg (الوزن في kg/m³وحدة قياس التركيز هي 

المشغولة).
مطلوب االلتزام بالتشريعات والمعايير المحلية المعمول بها الخاصة بالحد األقصى للتركيز

المسموح به.
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b

a

aاتجاه تدفق غاز التبريد
b(تدفق كل غاز التبريد من النظام) الغرفة التي حدث فيها تسرب غاز التبريد

انتبه بشكل خاص إلى بعض األماكن، مثل الطوابق التحتية، إلخ.، التي يمكن أن تراكم فيها
غاز التبريد، حيث إن غاز التبريد أثقل من الهواء.

فحص الحد األقصى للتركيز
 أدناه واتخذ كل ما يلزم من4 إلى 1افحص الحد األقصى للتركيز وفقًا للخطوات من 

إجراءات لاللتزام بذلك.
احسب كمية غاز التبريد (كجم) التي تم شحنها في كل نظام على حدة.1

A+B=Cالصيغة
Aكمية غاز الشحن في نظام الوحدة الواحدة (كمية غاز

التبريد التي يتم شحن النظام بها قبل ترك المصنع)
Bكمية الشحن اإلضافية (كمية غاز التبريد التي تمت إضافتها

في مكان التركيب)
Cإجمالي كمية غاز التبريد (كجم) الموجودة في النظام

مالحظة
إذا تم تقسيم مرفق تبريد واحد إلى نظامي تبريد منفصلين تمامًا، فاستخدم كمية غاز التبريد

التي يتم بها شحن كل نظام على حدة.

) التي يتم تركيب الوحدة الداخلية فيها. في مثل الحالة3احسب مساحة الغرفة (م2
) باعتبارها غرفة واحدة أو باعتبارها الغرفة األصغر.E)، (Dالتالية، احسب حجم (

D:حيث ال يوجد تقسيمات لغرف أصغر

Eحيث يوجد تقسيم للغرفة بها فتحة كبيرة بما فيه الكفاية تسمح بتدفق حر
للهواء خروجًا ودخوالً.

a
b

aفتحة بين الغرف. في حالة وجود فتحات فوق الباب وأسفله، حجم كل 
% أو أكثر من مساحة األرضية.0.15منها يساوي 

bتقسيم الغرفة 
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1احسب كثافة غاز التبريد باستخدام نتائج العمليات الحسابية التي تمت في الخطوتين 3
 أعاله. إذا كانت نتيجة العملية الحسابية أعاله تتجاوز الحد األقصى للتركيز، فعندئذ2ٍو 

يجب عمل فتحة تهوية إلى الغرفة المجاورة.
F/G≤Hالصيغة

Fإجمالي كمية غاز التبريد الموجودة في نظام التبريد
Gأصغر غرفة تم فيها تركيب الوحدة الداخلية3حجم (م (
H3الحد األقصى للتركيز (كجم/م(

احسب كثافة غاز التبريد التي تغطي مساحة الغرفة التي يتم فيها تركيب الوحدة4
الداخلية والغرفة المجاورة. ركب فتحات التهوية في أبواب الغرف المجاورة حتى

تكون كثافة غاز التبريد أقل من الحد األقصى للتركيز.

فتح الوحدة٢۔١٧

حول فتح الوحدة١۔٢۔١٧

مثال:في أوقات معينة، ستحتاج لفتح الوحدة. 
عند توصيل األسالك الكهربائية▪
عند إصالح أو صيانة الوحدة▪

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء
ال تترك الوحدة دون رقيب عند إزالة غطاء الصيانة.

فتح الوحدة الخارجية٢۔٢۔١٧

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

خطر: خطر االحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة

14×14×

8~12 HP 14~20 HP

فتح"بعد فتح األلواح األمامية، يمكن الوصول إلى صندوق المكونات الكهربائية. انظر 
.]3 65 ["صندوق المكونات الكهربائية بالوحدة الخارجية

ألغراض الخدمة، مطلوب الوصول إلى األزرار االنضغاطية الموجودة على لوحة الدوائر
. للوصول إلى هذه األزرار االنضغاطية، ال داعي لفتح غطاءPCBالمطبوعة الرئيسية 

.]3 121 ["الوصول إلى مكونات اإلعدادات الميدانية"صندوق المكونات الكهربائية. انظر 
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فتح صندوق المكونات الكهربائية بالوحدة الخارجية٣۔٢۔١٧

مالحظة
ال تستخدم قوة مفرطة عند فتح غطاء صندوق المكونات الكهربائية. حيث قد تؤدي القوة

المفرطة إلى تشويه الغطاء، مما يؤدي إلى دخول المياه التي تسبب تعطل الجهاز.

2×

8~12 HP

SW8

14~20 HP

6× SW8

مالحظة
عند إغالق غطاء صندوق المكونات الكهربائية، تأكد من أن مادة منع التسرب على الجانب

الخلفي السفلي من الغطاء غير محشورة وتميل نحو الداخل (انظر الشكل أدناه).

a
b
c

d
e

aغطاء صندوق المكونات الكهربائية
bالجانب األمامي
cالكتلة الطرفية إلمداد الطاقة
dمادة منع التسرب
eقد يدخل غبار ورطوبة

غير مسموح به
مسموح به

تثبيت الوحدة الخارجية٣۔١٧

توفير هيكل التركيب١۔٣۔١٧

تأكد من تركيب الوحدة بشكل مستوٍ على قاعدة قوية بشكل كافٍ لمنع االهتزاز والضجيج.

مالحظة
عند الحاجة إلى زيادة ارتفاع تركيب الوحدة، ال تستخدم حوامل لدعم األركان فقط.▪
 مم على األقل.100الحوامل الموجودة أسفل الوحدة يجب أن يكون عرضها ▪
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≥100 mm

≥100 mm

*
غير مسموح به

مسموح به (* = التركيب المفضل)

 ملم من األرض. وفي المناطق التي تتساقط فيها150يجب أال يقل ارتفاع األساس عن ▪
الثلوج بغزارة، ينبغي زيادة هذا االرتفاع، تبعًا لمكان ووضع التركيب.

التركيب المفضل يكون على أساس طولي صلب (دعامة من الصلب أو اإلسمنت) والتأكد▪
من أن القاعدة الموجودة أسفل الوحدة أكبر من المنطقة الرمادية اللون. يجب أن يكون

األساس أكبر من المنطقة المميزة باللون الرمادي.
72

9

≤6
13

≥9
29

≥AB
AA

a (mm)

الحد األدنى لألساس
×)4نقطة الربط (أ

HPAAAB
8~12766992

14~2010761302

. ومن األفضل ربط مساميرM12ثبت الوحدة في مكانها باستخدام أربع مسامير تثبيت ▪
 ملم فوق سطح األساس.20تثبيت األساس حتى يبقى طولها 

20
 m

m

مالحظة
جهز قناة تصريف للمياه في جميع أنحاء األساس لتصريف مياه الصرف من جميع أنحاء▪

الوحدة. سيتجمد الماء الذي تم تصريفه من الوحدة الخارجية خالل عملية التدفئة وفي
ظل وجود درجات الحرارة الخارجية سلبية. وإذا لم يتم االعتناء بتصريف المياه، فإن

المنطقة المحيطة بالوحدة قد تكون زلقة جدًا.
) لحمايةaعند التركيب في بيئة تساعد على التأكل، استخدم صمولة مع فلكة بالستيكية (▪

جزء ربط صمولة من الصدأ.

a
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تثبيت األنابيب١٨
في هذا الفصل

67..............................................................................................................................................تجهيز مواسير الفريون18.1
67..........................................................................................................................متطلبات أنابيب غاز التبريد18.1.1
68...............................................................................................................................عازل مواسير الفريون18.1.2
68..................................................................................................................................تحديد حجم األنابيب18.1.3
71...............................................................................................................تحديد مجموعات تفريع غاز التبريد18.1.4
73...................................................................................................................................حول طول األنابيب18.1.5
73.................................................................................................................... فقطVRV DXطول األنابيب: 18.1.6
76....................................................................................................... و هيدروبوكسVRV DXطول األنابيب: 18.1.7
RA DX.............................................................................................................78 و VRV DXطول األنابيب: 18.1.8
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81.....................................................................................................................حول توصيل أنابيب غاز التبريد18.2.1
81.................................................................................................احتياطات الزمة عند توصيل أنابيب غاز التبريد18.2.2
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85....................................................................................................................................لحام نهاية األنابيب18.2.9

86.......................................................................................................استخدام الصمام الحابس وفتحة الخدمة18.2.10
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89.............................................................................................................................................فحص مواسير الفريون18.3
89.....................................................................................................................حول فحص أنابيب غاز التبريد18.3.1
90........................................................................................................فحص أنابيب غاز التبريد: توجيهات عامة18.3.2
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91.................................................................................................................................إجراء اختبار التسرب18.3.4
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92...............................................................................................................................عزل أنابيب غاز التبريد18.3.6

93........................................................................................................................................................شحن الفريون18.4
93...........................................................................................................احتياطات الزمة عند شحن غاز التبريد18.4.1
94...............................................................................................................................حول شحن غاز التبريد18.4.2
94........................................................................................................................لتحديد كمية المبرد اإلضافية18.4.3
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102.............................................................................................................أ: شحن غاز التبريد تلقائيًا6الخطوة 18.4.6
104.............................................................................................................ب: شحن غاز التبريد يدويًا6الخطوة 18.4.7
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105...................................................................................................................فحوصات بعد شحن غاز التبريد18.4.9

106.................................................................................تثبيت بطاقة الغازات المفلورة المسببة لالحتباس الحراري18.4.10

تجهيز مواسير الفريون١۔١٨

متطلبات أنابيب غاز التبريد١۔١۔١٨

مالحظة
 احتياطات صارمة للحفاظ على نظافة النظام وجفافه وإحكامR410Aيتطلب غاز التبريد 

إغالقه.
النظافة والجفاف: ينبغي منع المواد الغريبة (بما في ذلك الزيوت المعدنية أو الرطوبة) من▪

االختالط في النظام.
 على أي كلور، وال يدمر طبقة األوزون، وال يقلل منR410Aإحكام اإلغالق: ال يحتوي ▪

 في تأثيرR410Aحماية األرض ضد األشعة فوق البنفسجية الضارة. يمكن أن يساهم 
الصوبات الزجاجية إذا تم إطالقه في الهواء. ولذلك ينبغي أن نولي عناية خاصة بالتحقق

من إحكام التركيب.
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مالحظة
قد تكون المواسير واألجزاء الحاوية للضغط مناسبة للفريون. استخدم النحاس السليم المزال

منه أكسيد حمض الفسفوريك لمواسير الفريون.

استخدم فقط النحاس السليم المزال منه أكسيد حمض الفسفوريك.▪
30يجب أن تكون المواد الغريبة داخل المواسير (بما في ذلك الزيوت الخاصة بالتركيب) ≤▪

 م.10ملجم/
درجة الصالبة: استخدم أنابيب بدرجة صالبة تتوافق مع قُطْر األنبوب كما هو مدرج في▪

الجدول أدناه.
Øدرجة صالبة مادة األنابيب األنبوب
 (ملدن)O مم15.9≤
 (نصف صلب)1/2H مم19.1≥

حول طول"تم أخذ جميع أطوال األنابيب والمسافات في االعتبار (انظر ▪
).]3 73 ["األنابيب

عازل مواسير الفريون٢۔١۔١٨

استخدم رغوة البولي إيثيلين كمادة عازلة:▪
 و0.035 واط لكل متر كلفن (0.052 و 0.041مع معدل انتقال حراري يتراوح بين -

 كيلو كالوري/متر ساعة درجة مئوية)0.045
 درجة مئوية120مع مقاومة الحرارة التي تبلغ على األقل -
سُمك العازل▪

أقل سمكالرطوبةدرجة الحرارة المحيطة
% رطوبة80 إلى %75 مئوية30°≤

نسبية
 ملم15

 ملم20 رطوبة نسبية%80≥ مئوية30°>

تحديد حجم األنابيب٣۔١۔١٨

حدد الحجم المناسب باستخدام الجداول التالية والشكل المرجعي (فقط لغرض البيان).

A B B B
C

D F

G

E

x y

b

a

3

1 2 4 5

VRV DXالوحدة الداخلية 1,2
*)BPصندوق تحديد التفريع (3

RA DXالوحدة الداخلية 4,5
a،bمجموعة التفريع الداخلي
x،yمجموعة التوصيالت المتعددة الخارجية

A, B, C(األولى) األنابيب بين الوحدة الخارجية ومجموعة تفريع غاز التبريد :
اختر من الجدول التالي وفقًا لنوع القدرة اإلجمالية للوحدة الخارجية، الموصلة تنازليًا.
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نوع قدرة الوحدة الخارجية
)HP(

حجم القطر الخارجي لألنبوب (مم)
أنبوب السائلأنبوب الغاز

819.19.5
1022.29.5
12~1628.612.7
18~2228.615.9
2434.915.9
26~3434.919.1
36~5441.319.1

Dاألنابيب بين مجموعات تفريع غاز التبريد :
اختر من الجدول التالي وفقًا لنوع القدرة اإلجمالية للوحدة الداخلية، الموصلة تنازليًا ال تدع

أنابيب التوصيل تتجاوز حجم أنابيب غاز التبريد المختار حسب اسم طراز النظام العام.
حجم القطر الخارجي لألنبوب (ملم)مؤشر قدرة الوحدة الداخلية

أنبوب السائلأنبوب الغاز
>15015.99.5

150≥x<20019.1
200≥x<29022.2
290≥x<42028.612.7
420≥x<64015.9
640≥x<92034.919.1

≤92041.3

مثال:
1" = مؤشر قدرة الوحدة Eالقدرة الدنيا لألنبوب"▪
2 + مؤشر قدرة الوحدة 1" =مؤشر قدرة الوحدة Dالقدرة الدنيا لألنبوب "▪

Eاألنابيب بين مجموعة تفريع غاز التبريد والوحدة الداخلية :
يجب أن يكون حجم األنابيب الخاصة بالتوصيل المباشر إلى الوحدة الداخلية هو نفس حجم

 أوVRV DXتوصيل الوحدة الداخلية (في حال كانت الوحدة الداخلية من نوع 
هيدروبوكس).

حجم القطر الخارجي لألنبوب (مم)مؤشر قدرة الوحدة الداخلية
أنبوب السائلأنبوب الغاز

15~5012.76.4
63~14015.99.5

20019.1
25022.2

 م أو أكثر،90عندما يكون طول األنبوب المكافئ بين الوحدات الخارجية والداخلية هو ▪
يجب زيادة حجم األنابيب الرئيسية (لكل من جانب الغاز وجانب السائل). وتبعًا لطول

األنابيب، قد تنخفض القدرة، لكن حتى في مثل هذه الحالة، البد من زيادة حجم األنابيب
الرئيسية. يمكن العثور على مزيد من المواصفات في كتاب البيانات الهندسية الفنية.
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ed

b c

a

aالوحدة الخارجية
b ≤ م)90األنابيب الرئيسية (تمديد إذا كان طول األنابيب المعادلة 
cمجموعة تفريع غاز التبريد األولى
dاألنابيب بين مجموعة تفريع غاز التبريد والوحدة الداخلية
eالوحدة الداخلية

ضبط الحجم
حجم القطر الخارجي لألنبوب (مم)HPفئة 

أنبوب السائلأنبوب الغاز
819.1 ← 22.29.5 ← 12.7

1022.2 ← 25.4)a(

12+1428.6)b(12.7 ← 15.9
1628.6 ← 31.8)a(

18~2215.9 ← 19.1
2434.9)b(

26~3434.9 ← 38.1)a(19.1 ← 22.2
36~5441.3)b(

)a(إذا كان حجم الضبط غير متوفر، يجب عليك استخدام الحجم القياسي. فالمقاسات األكبر من مقاس
الضبط غير مسموح بها. ولكن حتى لو استخدمت المقاس العادي، مسموح بأن يكون طول األنابيب

 م.90المكافئ أكبر من 
)b(.غير مسموح بمقاس ضبط األنابيب

يجب أن يكون سمك أنابيب غاز التبريد متوافقًا مع التشريعات المعمول بها. يجب أن▪
 وفقًا للجدول أدناه.R410Aيكون الحد األدنى لسُمك أنابيب 

Ø(ملم) أدنى سمك  (قُطْر) األنبوبt(ملم) 
6.4/9.5/12.70.80

15.90.99
19.1/22.20.80

28.60.99
34.91.21
41.31.43

إذا لم تكن أحجام األنابيب المطلوبة (األحجام بالبوصة) متاحة، فإنه يُسمح أيضًا باستخدام▪
أقطار أخرى (األحجام بالملليمتر)، ما أخذ التالي في االعتبار:

حدد حجم األنبوب األقرب إلى الحجم المطلوب.-
استخدم المهايئات المالئمة للتبديل من األنابيب المتاحة بحجم البوصة إلى المتاحة-

بحجم مم (تجهيز ميداني).
لتحديد كمية المبرد"يجب تعديل حساب غاز التبريد اإلضافي على النحو الوارد في -

.]3 94 ["اإلضافية

F األنابيب بين مجموعة تفريع غاز التبريد وصندوق تحديد التفريع (صندوق :BP(
*)BPيجب أن يكون حجم األنابيب الخاصة بالتوصيل المباشر في صندوق تحديد التفريع 

تبعًا للقدرة اإلجمالية للوحدات الداخلية الموصلة (فقط في حال تم توصيل الوحدات
).RA DXالداخلية ( 
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مؤشر القدرة اإلجمالية
للوحدات الداخلية الموصلة

حجم القطر الخارجي لألنبوب (ملم)
أنبوب السائلأنبوب الغاز

20~6212.76.4
63~14915.99.5

150~20819.1

مثال:
]5 ]+ [مؤشر قدرة الوحدة 4" = [مؤشر قدرة الوحدة Fالقدرة الدنيا لألنبوب "

G األنابيب بين صندوق تحديد التفريع (صندوق :BP والوحدة الداخلية (RA DX
.RA DXفقط في حالة توصيل الوحدات الداخلية 

حجم القطر الخارجي لألنبوب (ملم)مؤشر قدرة الوحدة الداخلية
أنبوب السائلأنبوب الغاز

20 ,25 ,309.56.4
5012.7
609.5
7115.9

تحديد مجموعات تفريع غاز التبريد٤۔١۔١٨

مجموعات غاز التبريد
.]3 68 ["تحديد حجم األنابيب"لنموذج األنابيب، ارجع إلى 

عند استخدام وصالت مجموعة غاز التبريد في التفريعة األولى التي تُحسب من جانب▪
الوحدة الخارجية، اختر من الجدول التالي وفقًا لقدرة الوحدة الخارجية (مثال: وصلة

").aمجموعة غاز التبريد "
أنبوبان)HPنوع قدرة الوحدة الخارجية (

8+10KHRQ22M29T9
12~22KHRQ22M64T
24~54KHRQ22M75T

بالنسبة لوصالت مجموعات غاز التبريد بخالف التفريعة األولى (مثال: وصلة مجموعة غاز▪
التبريد "ب")، حدد طراز مجموعة التفريع المناسب تبعًا لمؤشر القدرة اإلجمالية لجميع

الوحدات الداخلية التي تم توصيلها بعد تفريعة غاز التبريد.
أنبوبانمؤشر قدرة الوحدة الداخلية

>200KHRQ22M20T
200≥x<290KHRQ22M29T9
290≥x<640KHRQ22M64T

≤640KHRQ22M75T

بالنسبة لألنابيب الرئيسية لمجموعة غاز التبريد، اختر من الجدول التالي وفقًا للقدرة▪
اإلجمالية لجميع الوحدات الداخلية التي تم توصيلها أسفل األنبوب الرئيسي لمجموعة غاز

التبريد.
أنبوبانمؤشر قدرة الوحدة الداخلية

>200KHRQ22M29H
200≥x<290
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أنبوبانمؤشر قدرة الوحدة الداخلية
290≥x<640KHRQ22M64H(أ)

≤640KHRQ22M75H
34.9إذا كان حجم األنبوب الموجود فوق األنبوب الرئيسي لمجموعة غاز التبريد يبلغ قطره (أ)

 مطلوبًا.KHRQ22M75Hملم أو أكثر، فعندئذٍ يكون 

معلومات
 تفريعات باألنبوب الرئيسي.8يمكن توصيل ما أقصاه 

كيفية اختيار مجموعة األنابيب متعددة التوصيالت الخارجية. اختر من الجدول التالي وفقًا▪
لعدد الوحدات الخارجية.

اسم مجموعة التفريععدد الوحدات الخارجية
2BHFQ22P1007
3BHFQ22P1517

، تتطلب نظامًاRYMQ, التي تتكون من وحدتين أو ثالث وحدات RYYQ22~54طرازات 
ثالثي األنابيب . ويوجد أنبوب معادِل إضافي لمثل هذه الوحدات (باإلضافة إلى أنابيب الغاز

.RXYQ8~54 أو RYYQ8~20والسائل التقليدية). وال يوجد األنبوب المعادل هذا لوحدات 
 المختلفة.RYMQيحتوي الجدول التالي على توصيالت األنابيب المعادلة لوحدات 

RYMQØ(ملم) (قُطْر) األنبوب المعادل 
819.1

10~1622.2
18+2028.6

تحديد قطر األنبوب المعادل:
 وحدات متعددة: يجب الحفاظ عى قطر التوصيل من الوحدة الخارجية3في حالة وجود ▪

.Tإلى وصلة 
في حالة وجود وحدتين متعددتين: يجب أن يكون أنبوب التوصيل هو صاحب القطر األكبر.▪

ال يوجد مطلقًا توصيل بين األنبوب المعادل والوحدات الداخلية.
(دمج متعدد حر)مثال: 

RYMQ8+RYMQ12+RYMQ18 أكبر توصيلة هي .Ø28.6 (RYMQ18); Ø22.2
(RYMQ12و (Ø19.1 (RYMQ8.يوضح الشكل التالي األنبوب المعادل فقط .(

Ø22.2 mmØ28.6 mm Ø19.1 mm

معلومات
 يتم تجهيزها ميدانيًا.Tالوصالت المصغرة أو وصالت 

مالحظة
.R410Aال يمكن استخدام مجموعات تفريع غاز التبريد إال مع 
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حول طول األنابيب٥۔١۔١٨

تأكد من تنفيذ تركيب األنابيب ضمن نطاق الحد األقصى المسموح به لطول األنابيب، والفرق
المسموح به لالستواء والطول المسموح به بعد التفريع كما هو مشار إليه أدناه. سيتم تناول

 التي يتم دمجها مع وحدات هيدروبوكسVRV DXثالثة نماذج، بما فيها الوحدات الداخلية 
.RA DXأو الوحدات الداخلية 

التعريفات

التعريفالمصطلح
 الخارجية والداخلية.)a(طول األنابيب بين الوحدتينطول األنابيب الفعلي

 الخارجية والداخلية.)a(طول األنابيب بين الوحدتين)b(طول األنابيب المكافئ
 إلى جميع)a(إجمالي طول األنابيب من الوحدة الخارجيةإجمالي طول األنابيب

الوحدات الداخلية.
H1.الفرق في االرتفاع بين الوحدات الخارجية والداخلية
H2.الفرق في االرتفاع بين الوحدات الداخلية
H3.الفرق في االرتفاع بين الوحدات الخارجية
H4.الفرق في االرتفاع بين الوحدة الخارجية ووحدة التفريع
H5.الفرق في االرتفاع بين وحدات التفريع
H6الفرق في االرتفاع بين وحدة التفريع والوحدة الداخلية

RA DX.
)a(إذا كانت سعة النظام عبارة عن تركيب خارجي متعدد، فأعد قراءة موضوع "التفريع الخارجي األول

كما يُرى من الوحدة الداخلية".
)b( = م واألنبوب الرئيسي لمجموعة0.5افترض أن طول األنابيب المكافئ لوصلة مجموعة غاز التبريد 

 م (ألغراض حساب طول األنابيب المكافئ، وليس لحساب شحن غاز التبريد).1غاز التبريد = 

 فقطVRV DXطول األنابيب: ٦۔١۔١٨

:VRV DXللنظام الذي يحتوي فقط على وحدات داخلية 

ضبط النظام

الوصفمثال
1.1النموذج 

a
A

h i j k l m n
B C D E F G

pb c d e f

1 2 3 4 5 6 7
8

g
H1

H2

فردي خارجي
تفريعة مع وصلة مجموعة غاز

التبريد

1.2النموذج 

a
b

c d e f

i

kj

g h

A B

1 2 3 4 5 6

7 8H1
H2

فردي خارجي
تفريعة مع وصلة مجموعة غاز

التبريد واألنبوب الرئيسي
لمجموعة غاز التبريد
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الوصفمثال
1.3النموذج 

a

cb d e f ig h
1 2 3 4 5 6 7

8

H1

H2

فردي خارجي
تفريعة مع األنبوب الرئيسي

لمجموعة غاز التبريد

2.1النموذج 

a
A

h i j k l m n
B C D E F G p

b c d e f

1 2 3 4 5 6 7
8

g
tu

r s

H1

H2

خارجي متعدد
تفريعة مع وصلة مجموعة غاز

التبريد

2.2النموذج 

a
j kb

1 2 3 4 5 6

7 8
c d e f g h

t
u
r s

BA H1

H3

H2

خارجي متعدد
تفريعة مع وصلة مجموعة غاز

التبريد واألنبوب الرئيسي
لمجموعة غاز التبريد

2.3النموذج 

a

b
1 2 3 4 5 6 7

8

c d e f g h i

t
u
r s

H1

H3

H2

خارجي متعدد
تفريعة مع األنبوب الرئيسي

لمجموعة غاز التبريد

3النموذج 

r s

u

t

بتصميمات متعددة قياسية

الوحدة الداخلية
وصلة مجموعة غاز التبريد

األنبوب الرئيسي لمجموعة غاز التبريد
مجموعة األنابيب متعددة التوصيالت الخارجية

الحد األقصى للطول المسموح به
بين الوحدات الخارجية والداخلية (تكوينات فردية/متعددة)▪
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 م135/ م165طول األنابيب الفعلي
1.1النموذج 

 مa+b+c+d+e+f+g+p≤165: 8الوحدة ▪
1.2النموذج 

 مa+b+h≤165: 6الوحدة ▪
 مa+i+k≤165: 8الوحدة ▪

1.3النموذج 
 مa+i≤165: 8الوحدة ▪

2.1النموذج 
 مa+b+c+d+e+f+g+p≤135: 8الوحدة ▪

 م160/ م190الطول المكافئ
 م500/ م1000إجمالي طول األنابيب

1.1النموذج 
▪a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+p≤1000م 

2.1النموذج 
▪a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+p≤500م 

بين التفريعة الخارجية والوحدة الخارجية (فقط في حالة التثبيت الخارجي المتعدد)▪
 مم10طول األنابيب الفعلي

3النموذج 
▪r، s، t≥10 ;م u≥5م 

 مم13الطول المكافئ

الحد األقصى المسموح به الختالف االرتفاع

H1≥50) م) (إذا كانت الوحدة الخارجية تقع أسفل الوحدات الداخلية)40 م 
 م متاح دون مجموعة خيارات إضافية:90التمديد المشروط حتى 

إذا كان موقع الوحدة الخارجية أعلى من الوحدة الداخلية: يكون التمديد متاحًا▪
 م ويجب الوفاء بالشرطين التاليين:90حتى 

: األنابيب بينE"ضبط حجم أنابيب السوائل (انظر جدول "ضبط الحجم" في -
).]3 69 ["مجموعة تفريع غاز التبريد والوحدة الداخلية

الوضع"] في 49‑2مطلوب توفير إعداد مخصص بالوحدة الخارجية (انظر [-
).]3 127 [": اإلعدادات الميدانية2

إذا كان موقع الوحدة الخارجية منخفض عن الوحدة الداخلية: يكون التمديد▪
 م ويجب الوفاء بالشروط الستة التالية:90متاحًا حتى 

%.80 م: أقل نسبة توصيل تم توصيلها: 60~40-
%.90 م: أقل نسبة توصيل تم توصيلها: 65~60-
%.100 م: أقل نسبة توصيل تم توصيلها: 80~65-
%.110 م: أقل نسبة توصيل تم توصيلها: 90~80-
: األنابيب بينE"ضبط حجم أنابيب السوائل (انظر جدول "ضبط الحجم" في -

).]3 69 ["مجموعة تفريع غاز التبريد والوحدة الداخلية
الوضع"] في 35‑2مطلوب توفير إعداد مخصص بالوحدة الخارجية (انظر [-

).]3 127 [": اإلعدادات الميدانية2
H2≥30م 
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H3 ≥5م 

الحد األقصى للطول المسموح به بعد التفريع
طول األنبوب من مجموعة أدوات التفريع األولى الخاصة بمائع التبريد إلى الوحدة الداخلية

 م.40≤
 مb+c+d+e+f+g+p≥40: 8: الوحدة 1.1المثال 
 مi+k≥40: 8 م، الوحدة b+h≥40: 6: الوحدة 1.2المثال 
 مi≥40: 8: الوحدة 1.3المثال 

ولكن يكون التمديد ممكنًا في حالة استيفاء جميع الشروط أدناه. في هذه الحالة، يمكن
 م.90تمديد الحد حتى 

H1

1

2
3

a
A

h i j k l m n
B C D E F G

pb c d e f

1 2 3 4 5 6 7
8

g

H2

الوحدة الخارجية1
)A~Gوصالت مجموعة غاز التبريد (2
)8~1الوحدات الداخلية (3

الشروط:
a≥ م.40طول األنابيب بين جميع الوحدات الداخلية إلى أقرب مجموعة تفريع يكون 

 م40 ... ع≤h، i، jمثال: 
bمن الالزم زيادة حجم أنابيب الغاز والسائل إذا كان طول األنبوب بين مجموعة

 م.40التفريعة األولى واألخيرة أكثر من 
إذا كان حجم األنابيب بعد زيادتها أكبر من حجم األنبوب الرئيسي، فعندئذٍ يجب أيضًا

زيادة حجم األنبوب الرئيسي.
قم بزيادة حجم األنابيب على النحو التالي:

28.6; (أ)25.4 ← 22.2; 22.2 ← 19.1; 19.1 ← 15.9; 15.9 ← 12.7; 12.7 ← 9.5
(أ)38.1 ← 34.9; (أ)31.8← 

 إذا كان مقاس الضبط غير متوفر، يجب عليك استخدام المقاس العادي.(أ)
فالمقاسات األكبر من مقاس الضبط غير مسموح بها. ولكن حتى لو استخدمت

المقاس العادي، يمكنك زيادة أقصى طول مسموح به بعد التفريعة األولى إذا تم
استيفاء كل الشروط األخرى.

 م؛ قم بزيادةb+c+d+e+f+g >40 م و b+c+d+e+f+g+p≤90: 8مثال: الوحدة 
.b، c، d، e، f، gحجم األنابيب 

cعند زيادة حجم األنابيب (الخطوة ب)، يجب اعتبار طول األنابيب مضاعفًا (باستثناء
األنبوب الرئيسي واألنابيب التي لم يتم زيادة حجمها).

يجب أن يكون إجمالي طول األنابيب ضمن حدود معينة (انظر الجدول أعاله).
500 م (a+b×2+c×2+d×2+e×2+f×2+g×2+h+i+j+k+l+m+n+p≤1000مثال: 

م).
dفرق طول األنابيب بين أقرب وحدة داخلية (من التفريعة األولى) إلى الوحدة

 م.40الخارجية وأبعد وحدة داخلية إلى الوحدة الخارجية يكون ≤
a+b+c+d ← (1. أقرب وحدة داخلية هي رقم 8مثال: أبعد وحدة داخلية هي رقم 

+e+f+g+p)–(a+h)≤40.م 

 و هيدروبوكسVRV DXطول األنابيب: ٧۔١۔١٨

 وهيدروبوكس:VRV DXللنظام الذي يحتوي على وحدات داخلية 
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ضبط النظام

الوصفمثال
1النموذج 

a
A

h i j k l m n
B C D E F G

p

b c d e f

1 2 3 4 5 6 7
8

g
H1

H2

تفريعة مع وصلة مجموعة غاز
التبريد

2النموذج 

a
b

c d e f

i

kj

g h

A B

1 2 3 4 5 6

7 8H1
H2

تفريعة مع وصلة مجموعة غاز
التبريد واألنبوب الرئيسي

لمجموعة غاز التبريد

3النموذج 

a

cb d e f ig h
1 2 3 4 5 6 7

8

H1

H2

تفريعة مع األنبوب الرئيسي
لمجموعة غاز التبريد

VRV DXالوحدات الداخلية 7~1
)HXY080/125وحدة هيدروبوكس (8

الحد األقصى للطول المسموح به
بين الوحدات الخارجية والداخلية.

 م135طول األنابيب الفعلي
:1النموذج 

▪a+b+c+d+e+f+g+p≥135م 
▪a+b+c+d+k≥135م 

:2النموذج 
▪a+i+k≥135م 
▪a+b+e≥135م 

:3النموذج 
▪a+i≥135م 
▪a+d≥135م 

 مa(160(الطول المكافئ
 م300إجمالي طول األنابيب

:3النموذج 
▪a+b+c+d+e+f+g+h+i≥300م 

)a( = م واألنبوب الرئيسي لمجموعة0.5افترض أن طول األنابيب المكافئ لوصلة مجموعة غاز التبريد 
 م (ألغراض حساب طول األنابيب المكافئ، وليس لحساب شحن غاز التبريد).1غاز التبريد = 

أقصى فرق مسموح به في االرتفاع (على الوحدة الداخلية هيدروبوكس)

H1≥50) م) (إذا كانت الوحدة الخارجية تقع أسفل الوحدات الداخلية)40 م 
H2≥15م 
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الحد األقصى للطول المسموح به بعد التفريع
طول األنبوب من مجموعة أدوات التفريع األولى الخاصة بمائع التبريد إلى الوحدة الداخلية

 م.40≤
 مb+c+d+e+f+g+p≥40: 8: الوحدة 1المثال 
 مi+k≥40: 8 م، الوحدة b+h≥40: 6: الوحدة 2المثال 

 مc≥40: 2 م، الوحدة i≥40: 8: الوحدة 3النموذج 

RA DX و VRV DXطول األنابيب: ٨۔١۔١٨

:RA DX ووحدات داخلية VRV DXللنظام الذي يحتوي على وحدات داخلية 

ضبط النظام

 

H5

H4

a

c

fe

hH1
BP1 6

i j

g

b d
A B

7

k
l

BP2

5

4

321 H2
H6

الرأس
BPصندوق 

RA DXالوحدات الداخلية 5~1
VRV DXالوحدات الداخلية 6,7

الحد األقصى للطول المسموح به
بين الوحدة الخارجية والوحدة الداخلية.▪

 م100طول األنابيب الفعلي
مثال:

a+b+g+l≥100م 
 مa(120(الطول المكافئ

 م250إجمالي طول األنابيب
مثال:

a+b+d+g+l+k+c+e+f+h+i+j≥250م 
)a( = م واألنبوب الرئيسي لمجموعة0.5افترض أن طول األنابيب المكافئ لوصلة مجموعة غاز التبريد 

 م (ألغراض حساب طول األنابيب المكافئ، وليس لحساب شحن غاز التبريد).1غاز التبريد = 

بين وحدة التفريع والوحدة الداخلية.▪
طول األنابيبمؤشر قدرة الوحدة الداخلية

 مم15~602<
 م12~602
 م8~712

بين الوحدة الخارجية ومجموعة تفريع غاز التبريد األولىأقصى طول مسموح به مالحظة: 
 م (ضجيج غاز التبريد من الوحدة الخارجية يمكن أن ينتقل).5>

 مa<5مثال: 
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الحد األقصى المسموح به الختالف االرتفاع

H1≥50) م) (إذا كانت الوحدة الخارجية تقع أسفل الوحدات الداخلية)40 م 
H2≥15م 
H4≥40م 
H5≥15م 
H6≥5م 

الحد األقصى للطول المسموح به بعد التفريع
طول األنبوب من مجموعة أدوات التفريع األولى الخاصة بمائع التبريد إلى الوحدة الداخلية

 م.50≤
 مb+g+l≥50مثال: 

 أكثرVRV DXإذا كان طول األنابيب بين التفريعة األولى ووحدة التفريع أو الوحدة الداخلية 
 م، فمن الالزم زيادة حجم أنابيب الغاز والسائل بين التفريعة األولى ووحدة التفريع20من 

. إذا كان قطر األنابيب التي تم ضبط حجمها أكبر من قطرVRV DXأو الوحدة الداخلية 
األنابيب الموجودة قبل مجموعة التفريع األولى، فإن هذه األنابيب أيضًا تستلزم ضبطًا لحجم

أنابيب السائل وأنابيب الغاز.

الوحدات الخارجية المتعددة: النماذج المتاحة٩۔١۔١٨

يجب تحديد مسار األنابيب بين الوحدات الداخلية ليكون مستويًا أو إلى أعلى قليالً لتجنب▪
خطر احتباس الزيت في األنابيب.

1النمط 

a
b

b
a

2النمط 

b
a

a
b

a
bb

aa

aإلى الوحدة الداخلية
bاألنابيب بين الوحدات الخارجية

غير مسموح به (الزيت يتبقى في األنابيب)
مسموح به

لتجنب خطر احتباس الزيت نحو أبعد وحدة خارجية، قم دائمًا بتوصيل الصمام الحابس▪
واألنابيب بين الوحدات الخارجية على النحو الموضح في االحتماالت الصحيحة األربعة

بالشكل أدناه.
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a
b b b

a
b b b

a b
a

b a b

a
a a

≥2
00

 m
m

aإلى الوحدة الداخلية
bيتجمع الزيت نحو أبعد وحدة خارجية عندما يتوقف النظام

غير مسموح به (الزيت يتبقى في األنابيب)
مسموح به

 ملم أو أكثر200 م، فقم بزيادة 2إذا كان طول األنابيب بين الوحدات الخارجية يزيد عن ▪
 م من المجموعة.2في خط الغاز بطول في حدود 

فعندئذٍفي حالة
 م2≤

a
b

≤2 m

 م2>

a
≤2 m ≤2 m

≥2
00

 m
m

≥2
00

 m
m

b

>2 m >2 m

aإلى الوحدة الداخلية
bاألنابيب بين الوحدات الخارجية

مالحظة
هناك قيود على ترتيب توصيل أنابيب غاز التبريد بين الوحدات الخارجية أثناء التركيب في حالة

النظام متعدد الوحدات الخارجية. قم بالتركيب وفقًا للقيود التالية. ويجب أن تفي قدرات
.A≥B≥C" بشروط القيد التالية: C" و "B" و "Aالوحدات الخارجية "

A B C

a b c

aإلى الوحدات الداخلية 
b(التفريعة األولى) مجموعة األنابيب متعددة التوصيالت للوحدات الخارجية 
c(التفريعة الثانية) مجموعة األنابيب متعددة التوصيالت للوحدات الخارجية 
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توصيل أنابيب غاز التبريد٢۔١٨

حول توصيل أنابيب غاز التبريد١۔٢۔١٨

قبل توصيل أنابيب غاز التبريد، تأكد من أنه تم تثبيت الوحدات الخارجية والداخلية.
توصيل أنابيب غاز التبريد يشتمل على:

تحديد مسار وتوصيل أنابيب غاز التبريد إلى الوحدة الخارجية▪
حماية الوحدة الخارجية من التلوث▪
توصيل أنابيب غاز التبريد إلى الوحدات الداخلية (انظر دليل تركيب الوحدات الداخلية)▪
توصيل مجموعة األنابيب متعددة التوصيالت▪
توصيل مجموعة تفريع غاز التبريد▪
مراعاة التوجيهات الخاصة بما يلي:▪

اللحام بالنحاس-
استخدام صمامات حابسة-
إزالة األنابيب الضيقة-

احتياطات الزمة عند توصيل أنابيب غاز التبريد٢۔٢۔١٨

مالحظة
تأكد من توافق تركيب مواسير الفريون مع التشريعات المعمول بها. في أوروبا، المعيار

EN378.هو المعيار المعمول به 

مالحظة
تأكد من عدم تعرض المواسير والوصالت المُستخدمة في الميدان للضغط.

تحذير
أثناء االختبارات، تجنب مطلقًا الضغط على المنتج بأكثر من الحد األقصى المسموح به للضغط

(كما هو مبين على لوحة الوحدة).

تحذير
اتخذ احتياطات كافية في حالة تسرب غاز التبريد. إذا تسرب غاز التبريد، فقم بتهوية المنطقة

المحيطة على الفور. المخاطر المحتملة:
يُمكن أن تؤدي تركيزات الفريون الزائدة في غرفة مغلقة إلى نقص األكسجين.▪
قد ينتج غازًا سامًا إذا تعرض غاز التبريد ألي نار.▪

تحذير
أعد إصالح المُبرد دائمًا. ال تُدعه مُعرضًا للعوامل البيئية مباشرة. استخدم مضخة تفريغ إلخالء

التثبيت.

استخدم فقط النحاس السليم المزال منه أكسيد حمض الفسفوريك.▪

مالحظة
بعد توصيل جميع المواسير، تأكد من عدم وجود تسرب للغاز. استخدم النتروجين إلجراء

اكتشاف تسرب الغاز.
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الوحدات الخارجية المتعددة: الفتحات القابلة للنزع٣۔٢۔١٨

الوصفالتوصيل
قم بإزالة الفتحات القابلة للنزع باللوح األمامي للقيامتوصيل أمامي

بالتوصيل.

قم بإزالة الفتحات القابلة للنزع في اإلطار السفلي وتحديدتوصيل من األسفل
مسار األنابيب ليكون تحت الجزء السفلي.

تحديد مسار أنابيب غاز التبريد٤۔٢۔١٨

يمكن تركيب أنابيب مائع التبريد في صورة توصيل أمامي أو توصيل جانبي (عند إخراجها من
األسفل) على النحو الموضح في الشكل أدناه.

a b

c

aتوصيل من الجانب األيسر
bالتوصيل من األمام
cتوصيل من الجانب األيمن

للتوصيالت الجانبية، يجب إزالة فتحة التوصيل على اللوحة السفلية:

c

b
a

aالفتحة الكبيرة القابلة للنزع
bمثقاب
cنقاط للثَقْب
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مالحظة
احتياطات الزمة عند عمل الفتحات القابلة للنزع:

تجنب تلف مواد التغليف.▪
بعد عمل الفتحات القابلة للنزع، نوصي بإزالة الحواف الخشنة وطالء الحواف والمناطق▪

المحيطة بالحواف باستخدام طالء إصالح لمنع الصدأ.
عند تمرير األسالك الكهربائية من خالل الفتحات القابلة للنزع، لف األسالك بشريط واقي▪

لمنع تلفها.

توصيل مواسير المُبرد بالوحدة الخارجية٥۔٢۔١٨

معلومات
يتم تجهيز جميع األنابيب المحلية بين الوحدات ميدانيًا باستثناء األنابيب الملحقة.

مالحظة
احتياطات الزمة عند توصيل األنابيب الميدانية. أضف مادة لحام كما هو موضح في الشكل.

1 1

11

2 2

≤Ø25.4 >Ø25.4

مالحظة
تأكد من استخدام األنابيب الملحقة عند تنفيذ أعمال توصيل األنابيب في مكان التركيب.▪
تأكد من أن األنابيب المركبة ميدانيًا ال تالمس األنابيب األخرى أو اللوح السفلي أو اللوح▪

الجانبي. وبشكل خاص للتوصيل من األسفل ومن الجانب، تأكد من حماية األنابيب بعازل
مناسب، لمنعه من التالمس مع الغطاء الخارجي.

قم بتوصيل الصمامات الحابسة إلى األنابيب الميدانية باستخدام األنابيب الملحقة التي تم
توريدها كملحقات مع الجهاز.

يتحمل فني التركيب مسئولية أعمال التوصيل إلى مجموعات التفريع (األنابيب الميدانية).

توصيل مجموعة األنابيب متعددة التوصيالت٦۔٢۔١٨

مالحظة
قد يؤدي التركيب غير الصحيح إلى تعطل الوحدة الخارجية.

) الملصقةaقم بتركيب الوصالت في وضع أفقي، بحيث يكون اتجاه بطاقة التنبيه (▪
بالوصلة إلى أعلى.

).A° (انظر الشكل 7.5تجنب إمالة الوصلة بأكثر من -
).Bتجنب تركيب الوصلة في وضع عمودي (انظر الشكل -

a a

A B
7.5°
7.5°
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aبطاقة التنبيه
غير مسموح به

مسموح به

500تأكد من أن الطول اإلجمالي لألنابيب الموصلة إلى الوصلة مستقيم تمامًا ألكثر من ▪
 ملم إال إذا تم توصيل أنابيب500ملم. وال يمكن ضمان جزء مستقيم بطول أكثر من 

 ملم.120ميدانية مستقيمة بطول أكثر من 

>120 mm>500 mm

توصيل مجموعة تفريع غاز التبريد٧۔٢۔١٨

لتركيب مجموعة تفريع غاز التبريد، ارجع إلى دليل التركيب المقدم مع المجموعة.
ثبت وصلة مجموعة غاز التبريد بحيث تتفرع إما أفقيًا أو عموديًا.▪
ثبت األنبوب الرئيسي لمجموعة غاز التبريد بحيث يتفرع أفقيًا.▪

A

B

±30° a

b c

a

aسطح أفقي
bوصلة مجموعة غاز التبريد مثبتة عموديًا
cوصلة مجموعة غاز التبريد مثبتة أفقيًا

الوقاية ضد التلوث٨۔٢۔١٨

قم بحماية األنابيب كما هو مبين في الجدول التالي لمنع األوساخ أو السوائل أو الغبار من
الدخول إلى األنابيب.

طريقة الحمايةمدة التركيبالوحدة
ربط المواسير بإحكام> شهر واحدالوحدة الخارجية

ربط المواسير بإحكام أو< شهر واحد
تغليفها بأشرطة بغض النظر عن المدةالوحدة الداخلية

قم بعزل األنابيب وفتحات مأخذ األسالك باستخدام مادة منع التسرب (تجهيز ميداني)
(خالف ذلك ستنخفض قدرة الوحدة وقد تدخل حيوانات صغيرة إلى الجهاز.

مثال: تمرير األنابيب من خالل الجزء األمامي.
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a

". (عند تحديد مسار إخراج األنابيب من اللوحة األمامية.)أغلق المناطق المعلمة بـ"أ

استخدم األنابيب النظيفة فقط.▪
احتفظ بطرف األنبوب ألسفل عند إزالة الحواف الخشنة.▪
قم بتغطية طرف األنبوب عند إدخاله من الجدار، لمنع دخول غبار و/أو أشياء إلى األنبوب.▪

لحام نهاية األنابيب٩۔٢۔١٨

مالحظة
احتياطات الزمة عند توصيل األنابيب الميدانية. أضف مادة لحام كما هو موضح في الشكل.

1 1

11

2 2

≤Ø25.4 >Ø25.4

عند اللحام، انفخ داخل األنابيب بالنتروجين لمنع تكون كميات كبيرة من الطبقات▪
المتأكسدة على الجانب الداخلي من األنابيب. هذه الطبقات تؤثر سلبًا على الصمامات

والضواغط في نظام التبريد وتمنع التشغيل السليم.
 بار) (بما يكفي فقط للشعور به على0.2 كيلو باسكال (20اضبط ضغط النتروجين على ▪

الجلد) باستعمال صمام تخفيض الضغط.
a b c d e

ff

aأنابيب مائع التبريد
bالجزء الذي سيتم لحامه بالنحاس
cالربط بشريط الصق
dصمام يدوي
eصمام تخفيض الضغط
fالنيتروجين

ال تستخدم مواد مضادة للتأكسد عند لحام وصالت األنابيب.▪
قد تتسبب الفضالت في سد األنابيب وتوقف الجهاز.

ال تستخدم صهيرة لحام عند لحام أنابيب غاز التبريد النحاسية. استخدم سبيكة حشو لحام▪
)، والتي ال تتطلب صهور لحام.BCuPنحاسية فسفورية (

صهيرة اللحام لها تأثير ضار للغاية على أنظمة أنابيب غاز التبريد. على سبيل المثال، إذا تم
استخدام مساعد لحام أساسه الكلور، فسوف يتسبب في تآكل األنابيب، أو بشكل خاص،

إذا تم استخدام مساعد لحام يحتوي على الفلور، فسوف يؤدي إلى تلف زيت التبريد.
حافظ دائمًا على األسطح المحيطة (على سبيل المثال، رغوة العزل) من الحرارة عند▪

اللحام.
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استخدام الصمام الحابس وفتحة الخدمة١٠۔٢۔١٨

التعامل مع الصمام الحابس
ضع اإلرشادات التالية في االعتبار:

تأكد من فتح كل الصمامات الحابسة أثناء التشغيل.▪
تأتي الصمامات الحابسة الغازية والسائلة مغلقة من المصنع.▪
يوضح الشكل أدناه اسم كل جزء مطلوب في التعامل مع الصمام الحابس.▪

c
d

a

b

aفتحة الخدمة وغطاء فتحة الخدمة
bصمام اإلغالق
cتوصيل األنابيب الميداني
dغطاء الغبار
a b

c

d

e

aمنفذ الخدمة
bغطاء الغبار
cالفتحة السداسية
dالمحور
eمانع التسرب

ال تستخدم القوة المفرطة مع صمام اإلغالق. القيام بذلك قد ينجم عنه كسر هيكل▪
الصمام.

فتح الصمام الحابس
قم بإزالة غطاء الصمام الحابس.1
أدخل مفتاح ربط سداسي في الصمام الحابس وقم بتدوير الصمام الحابس عكس2

اتجاه عقارب الساعة.

عندما ال يمكن تدوير الصمام الحابس ألي مدى إضافي، توقف عن تدويره.3
قم بتركيب غطاء الصمام الحابس.4

الصمام اآلن مفتوح.النتيجة: 
 ملم بالكامل، قم بتدوير مفتاح الربط25.4 ~19.1لفتح الصمام الحابس الذي يبلغ قطره 

 نيوتن•متر.33 و 27السداسي إلى أن يصل عزم الربط ما بين 
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العزم غير الكافي قد يتسبب في تسرب مائع التبريد وكسر غطاء صمام اإلغالق.

مالحظة
انتبه إلى أن نطاق عزم الربط المذكور يسري على فتح الصمامات الحابسة فقط التي يبلغ

.25.4 و 19.1قطرها 

إغالق الصمام الحابس
قم بإزالة غطاء الصمام الحابس.1
أدخل مفتاح ربط سداسي في الصمام الحابس وقم بتدوير الصمام الحابس في اتجاه2

عقارب الساعة.

عندما ال يمكن تدوير الصمام الحابس ألي مدى إضافي، توقف عن تدويره.3
قم بتركيب غطاء الصمام الحابس.4

الصمام اآلن مغلق.النتيجة: 

التعامل مع غطاء الصمام الحابس
يتم سد غطاء الصمام الحابس بمادة منع التسرب في المكان المشار إليه بالسهم. ال▪

تتلفه.
بعد التعامل مع الصمام الحابس، اربط غطاء الصمام الحابس بإحكام، وتأكد من عدم▪

وجود تسريبات لسائل التبريد. ولمعرفة عزم الربط، ارجع إلى الجدول أدناه.

التعامل مع فتحة الخدمة
استخدم دائمًا خرطوم شحن مجهز بمسمار خافض للصمام، نظرًا ألن فتحة الخدمة▪

عبارة عن صمام من نوع "شريدر".
بعد التعامل مع فتحة الخدمة، تأكد من ربط غطاء فتحة الخدمة بإحكام. لمعرفة عزم▪

إحكام الربط، راجع الجدول أدناه.
تحقق من عدم وجود تسرب لغاز التبريد بعد ربط غطاء فتحة الخدمة.▪



تثبيت األنابيب | ١٨

الدليل المرجعي لفني التركيب والمستخدم

88
RYYQ+RYMQ+RXYQ8~20U7Y1B

VRV IVالمضخة الحرارية +
4P546228-1B – 2020.10

عزم الربط
حجم الصمام
الحابس (ملم)

عزم إحكام الربط (نيوتن•متر) ( عند الفتح أو اإلغالق)
فتحة الخدمةمفتاح الربط السداسيجسم الصمام

Ø9.55~7414.7~10.7 مم
Ø12.78~10
Ø15.914~166مم 
Ø19.119~218مم 
Ø25.4

إزالة األنابيب المغزولة١١۔٢۔١٨

تحذير
قد يخرج أي غاز أو زيت متبق داخل صمام اإلغالق من األنابيب المغزولة.

قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات جيدًا إلى تلف الممتلكات أو اإلصابة الشخصية، وقد تتفاوت
شدة ذلك بحسب الظروف.

استخدم اإلجراء التالي إلزالة األنابيب المغزولة:
تأكد أن الصمامات الحابسة مغلقة بالكامل.1

وصِّل وحدة التفريغ/االستعادة من خالل مُجمَّع إلى فتحة خدمة كل الصمامات2
الحابسة.

p< p>

R410AN2

b c e

a f g
d

A B

aصمام خفض الضغط
bالنتروجين
cالموازين
d خزان غاز التبريدR410A(نظام السيفون) 
eمضخة التفريغ
fالصمام الحابس لخط السائل

gالصمام الحابس لخط الغاز
A" الصمامA"
B" الصمامB"

قم باستعادة الغاز والزيت من األنابيب المغزولة باستخدام وحدة االستعادة.3

تنبيه
ال تصرف الغازات في الجو.

عند استعادة كل الغاز والزيت من األنابيب المغزولة، افصل خرطوم الشحن وأغلق4
منافذ الخدمة.

اقطع الجزء السفلي من أنابيب الصمام الحابس لخطوط الغاز والسائل والمعادِل5
بطول الخط األسود. استخدم أداة مناسبة (على سبيل المثال، قاطع أنابيب).
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تحذير

ال تزِل مطلقًا األنابيب المغزولة باللحام.
قد يخرج أي غاز أو زيت متبق داخل صمام اإلغالق من األنابيب المغزولة.

انتظر حتى ينتهي تصريف كل الزيت قبل متابعة توصيل األنابيب الميدانية في حالة عدم6
اكتمال االستعادة.

فحص مواسير الفريون٣۔١٨

حول فحص أنابيب غاز التبريد١۔٣۔١٨
هل تم االنتهاء من أعمال توصيل أنابيب غاز 

التبريد؟

هل تم فعالً توصيل الوحدات الداخلية و/أو 
الوحدة الخارجية بمصدر تيار كهربائي؟

استخدم هذا اإلجراء:
"الوضع 2: بعد توصيل مصدر التيار 

الكهربائي".

قم بإنهاء أعمال توصيل األنابيب.

استخدم هذا اإلجراء:
"الوضع 1: قبل توصيل مصدر التيار 

الكهربائي (الوضع العادي)".

نعم

ال

ال

نعم

من المهم جدًا االنتهاء من جميع أعمال توصيل أنابيب غاز التبريد قبل تشغيل الوحدات
(الخارجية أو الداخلية). عند تشغيل الوحدات، ستبدأ صمامات التمدد في التهيئة. ويعني ذلك

أن الصمامات سوف تغلق.

مالحظة
ومن المستحيل إجراء اختبار التسرب والتجفيف الفراغي ألنابيب ميدان التركيب والوحدات

الداخلية عندما تكون صمامات التمدد الميدانية مغلقة.

: قبل توصيل مصدر التيار الكهربائي1الطريقة 
إذا لم يتم تشغيل النظام حتى حينه، ال حاجة إلجراء خاص ألداء اختبار التسرب والتجفيف

الهوائي.
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: بعد توصيل مصدر التيار الكهربائي2الطريقة 
الوصول إلى الوضع"] (ارجع إلى 21‑2إذا تم تشغيل النظام بالفعل، فقم بتفعيل اإلعداد [

). سيفتح هذا اإلعداد صمامات التمدد الميدانية لتوفير مسار ألنابيب غاز]3 122 ["2 أو 1
التبريد ولجعل أداء اختبار التسرب والتجفيف الهوائي ممكنًا.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

مالحظة
تأكد من تشغيل جميع الوحدات الداخلية الموصلة بالوحدة الخارجية.

مالحظة
] إلى أن يتم انتهاء تثبيت الوحدة الخارجية.21‑2انتظر بتطبيق اإلعداد [

اختبار التسرب والتجفيف الهوائي
فحص أنابيب غاز التبريد يشتمل على:

التحقق من عدم وجود أي تسرب في أنابيب غاز التبريد.▪
أداء التجفيف الهوائي إلزالة كل الرطوبة أو الهواء أو النتروجين من أنابيب غاز التبريد.▪

إذا كان هناك احتمال وجود رطوبة في مواسير الفريون (على سبيل المثال، احتمال دخول
مياه إلى المواسير)، فقم أوالً بتنفيذ إجراء التجفيف الهوائي أدناه حتى تتم إزالة كل

الرطوبة.
تم اختبار جميع األنابيب داخل الوحدة بواسطة المصنع للتأكد من عدم وجود تسرب.

يجب فحص أنابيب مائع التبريد المركبة فقط. لذلك، تأكد من أن جميع صمامات اإليقاف
للوحدة الخارجية مغلقة بإحكام قبل إجراء اختبار التسرب أو التجفيف الفراغي.

مالحظة
تأكد من أن كل صمامات األنابيب الميدانية (المجهزة ميدانيًا) مفتوحة (بخالف الصمامات

الحابسة بالوحدة الخارجية) قبل بدء اختبار التسرب أو التجفيف الهوائي.

فحص أنابيب غاز"للحصول على مزيد من المعلومات حول حالة الصمامات، ارجع إلى 
.]3 91 ["التبريد: اإلعداد

فحص أنابيب غاز التبريد: توجيهات عامة٢۔٣۔١٨

وصِّل مضخة التفريغ من خالل مُجمَّع إلى فتحة خدمة جميع الصمامات الحابسة لزيادة
).]3 91 ["فحص أنابيب غاز التبريد: اإلعداد"الفعالية (ارجع إلى 

مالحظة
استخدم مضخة تفريغ ذات مرحلتين مع صمام غير رجعي أو صمام ملف لولبي والتي يمكنها

 تور مطلق).5 بار) (1.007 كيلو باسكال (−100.7التفريغ حتى يصل مقياس الضغط إلى –

مالحظة
تأكد من عدم تدفق زيت المضخة في االتجاه العكسي في النظام أثناء عدم تشغيل المضخة.

مالحظة
ال تنظف الهواء بموائع التبريد. استخدم مضخة تفريغ إلخالء التثبيت.
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فحص أنابيب غاز التبريد: اإلعداد٣۔٣۔١٨
p< p>

R410AN2

C

D

b c e

a
g
h

f
d

A B

aصمام خفض الضغط
bالنتروجين
cالموازين
d خزان غاز التبريدR410A(نظام السيفون) 
eمضخة التفريغ
fالصمام الحابس لخط السائل

gالصمام الحابس لخط الغاز
h الصمام الحابس لخط المعادل (فقط لـRYMQ(
A" الصمامA"
B" الصمامB"
C" الصمامC"
D" الصمامD"

حالة الصمامالصمام
مفتوح"Aالصمام "
مفتوح"Bالصمام "
مفتوح"Cالصمام "
مفتوح"Dالصمام "

مغلقالصمام الحابس لخط السائل
مغلقالصمام الحابس لخط الغاز

مغلقالصمام الحابس لخط المعادل

مالحظة
ينبغي اختبار التوصيالت إلى الوحدات الداخلية وجميع الوحدات الداخلية أيضًا من حيث التسرب

والتفريغ. ابق أي صمامات أنابيب ميدانية (يتم توريدها ميدانيًا) ممكنة مفتوحة أيضًا.
راجع دليل تركيب الوحدة الداخلية لمزيد من التفاصيل. ينبغي إجراء اختبار التسرب والتجفيف

الفراغي قبل ضبط إمداد الطاقة للوحدة. إذا لم يحدث ذلك، فانظر أيضًا المخطط الموضح
).]3 89 ["حول فحص أنابيب غاز التبريد"سابقًا في هذا الفصل (انظر 

إجراء اختبار التسرب٤۔٣۔١٨

.EN378‑2يجب أن يفي اختبار التسرب بمواصفات المعيار 

التحقق من عدم وجود تسرب: اختبار التسرب بالتفريغ
 كيلو باسكال100.7فرِّغ النظام من أنابيب السائل والغاز حتى يصل المقياس إلى –1

 تور مطلق) ألكثر من ساعتين.5 بار) (1.007(–
بمجرد الوصول إلى هذا الحد، أوقف مضخة التفريغ وتحقق من عدم ارتفاع الضغط2

لمدة دقيقة واحدة على األقل.
إذا ارتفع الضغط، فعندئذٍ يكون النظام إما يحتوي على رطوبة (انظر التجفيف الهوائي3

أدناه) أو به تسرب.

التحقق من عدم وجود تسرب: اختبار التسرب بالضغط
اختبر الكتشاف أي تسرب عن طريق وضع محلول اختبار فقاعي على جميع توصيالت1

األنابيب.
قم بتفريغ غاز النيتروجين بأكمله.2
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أوقف التفريغ بالضغط بغاز النتروجين إلى الحد األدنى لمقياس الضغط وهو3
 بار). تجنب مطلقًا ضبط مقياس الضغط على أعلى من الحد2 ميجا باسكال (0.2

 بار).40 ميجا باسكال (4.0األقصى لضغط تشغيل الوحدة، وهو 

مالحظة
احرص دائمًا على استخدام محلول االختبار الفقاعي الموصى به من تاجر الجملة.

تجنب استخدام المياه مع الصابون:
قد يتسبب الماء مع الصابون في كسر المكونات، مثل صواميل االشتعال أو غطاء صمام▪

اإلغالق.
قد يحتوي الماء مع الصابون على أمالح تمتص الرطوبة وستتجمد عند تبريد األنابيب.▪
يحتوي الماء مع الصابون على األمونيا التي قد تؤدي إلى تآكل وصالت االشتعال (بين▪

صامولة االشتعال النحاسية ووصلة االشتعال النحاسية).

إجراء التجفيف الهوائي٥۔٣۔١٨

مالحظة
ينبغي أيضًا فحص التوصيالت إلى الوحدات الداخلية وكل الوحدات الداخلية للتأكد من عدم

وجود تسرب أو تفريغ. احتفظ أيضًا، إن وجد، بكل الصمامات الميدانية (المجهزة ميدانيًا) إلى
الوحدات الداخلية مفتوحة.

ينبغي إجراء اختبار التسرب والتجفيف الهوائي قبل توصيل مصدر التيار الكهربائي بالوحدة. إذا
 لمزيد من المعلومات.]3 89 ["حول فحص أنابيب غاز التبريد"لم يتم ذلك، فانظر 

إلزالة كل الرطوبة من النظام، تابع كما يلي:
فرِّغ النظام لمدة ساعتين على األقل للوصول إلى درجة التفريغ المستهدفة وهي1

 تور مطلق).5 بار) (1.007 كيلو باسكال (–100.7–
تحقق من أنه، عند إيقاف مضخة التفريغ، تظل درجة التفريغ المستهدفة كما هي لمدة2

ساعة واحدة على األقل.
إذا لم تصل إلى درجة التفريغ المستهدفة في غضون ساعتين أو يحتفظ التفريغ3

بدرجته لمدة ساعة واحدة، فقد يحتوي النظام على رطوبة زائدة للغاية. في تلك
 ميجا باسكال0.05الحالة، أوقف التفريغ بالضغط بغاز النتروجين إلى مقياس الضغط 

 حتى تتم إزالة الرطوبة بالكامل.3 إلى 1 بار) وكرر الخطوات من 0.5(
تبعًا لما إذا كنت ترغب في القيام فورًا بشحن غاز التبريد من خالل منفذ شحن غاز4

التبريد أو الشحن المسبق أوالً لجزء من غاز التبريد من خالل خط السائل، قم إما بفتح
حول شحن غاز"الصمامات الحابسة بالوحدة الخارجية، أو احتفظ بها مغلقة. انظر 

 لمزيد من المعلومات.]3 94 ["التبريد

معلومات
بعد فتح الصمام الحابس، من الممكن أال يزيد الضغط الموجود في أنابيب غاز التبريد. وقد

يكون ذلك بسبب، على سبيل المثال، الحالة المغلقة لصمام التمدد في دائرة الوحدة
الخارجية، لكنها ال تعرض أي مشكلة للتشغيل الصحيح للوحدة.

عزل أنابيب غاز التبريد٦۔٣۔١٨

بعد االنتهاء من اختبار التسرب والتجفيف الفراغي، يجب عزل األنابيب. ضع النقاط التالية
في اعتبارك:

تأكد من عزل أنابيب التوصيل ومجموعات تفريع غاز التبريد بالكامل.▪
تأكد من عزل أنابيب السائل والغاز (لكل الوحدات).▪
70استخدم فوم بولي إيثيلين مقاوم للحرارة والذي يمكنه تحمل درجة حرارة تصل إلى ▪

120درجة مئوية ألنابيب السائل وفوم بولي إيثيلين يمكنه تحمل درجة حرارة تصل إلى 
درجة مئوية ألنابيب الغاز.
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قم بتقوية العزل على أنابيب غاز التبريد حسب بيئة التركيب.▪
أقل سمكالرطوبةدرجة الحرارة المحيطة

% رطوبة80 إلى %75 مئوية30°≤
نسبية

 ملم15

 ملم20 رطوبة نسبية%80≥ مئوية30°>

إذا كان هناك احتمال بأن التكاثف الموجود على الصمام الحابس قد يدخل إلى الوحدة▪
الداخلية من خالل فجوات في المادة العازلة واألنابيب بسبب وجود الوحدة الخارجية في

مكان أعلى من الوحدة الداخلية، يمكن منع ذلك من خالل استخدام مانع تسرب على
التوصيالت. انظر الشكل أدناه.

a
b

aمادة العزل
b.الجلفطة، إلخ

شحن الفريون٤۔١٨

احتياطات الزمة عند شحن غاز التبريد١۔٤۔١٨

تحذير
 فقط. حيث إن المواد األخرى قد تتسبب في حدوث انفجاراتR410Aاستخدم غاز التبريد ▪

وحوادث.
 على الغازات المفلورة المسببة لالحتباس الحراري. وتبلغ قيمة احتمالR410Aتحتوي ▪

. لذا تجنب تنفيس تلك الغازات في الهواء.2087.5) الخاصة به GWPاالحترار العالمي (
عند شحن المُبرد، احرص دائمًا على استخدام القفازات الواقية ونظارات السالمة.▪

مالحظة
إذا تم فصل التيار الكهربائي عن بعض الوحدات، فال يمكن االنتهاء من إجراء الشحن بشكل

صحيح.

مالحظة
في حالة النظام متعدد الوحدات الخارجية، قم بتوصيل التيار الكهربائي إلى كل الوحدات

الخارجية.

مالحظة
 ساعات من التشغيل بهدف إيصال التيار الكهربائي إلى6تأكد من توصيل التيار الكهربائي قبل 

سخان علبة المرافق ولحماية الضاغط.

مالحظة
 دقيقة بعد تشغيل الوحدات الداخلية والخارجية، فلن يتم12إذا تم إجراء التشغيل في غضون 

تشغيل الضاغط قبل حدوث اتصال بطريقة صحيحة بين الوحدة (الوحدات) الخارجية
والوحدات الداخلية.
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مالحظة
قبل بدء إجراءات الشحن، تحقق مما إذا كان مؤشر الشاشة سباعية القطع الخاصة بلوحة

 أو1الوصول إلى الوضع " في وضع طبيعي (انظر A1Pالدوائر المطبوعة للوحدة الخارجية 
حل المشكالت بناءً على أكواد 24.1"). وإذا ظهر عليها أي كود عطل، فانظر ]3 122 ["2

.]3 151 ["االعطال

مالحظة
] في39‑1] و [38‑1] و [10‑1تأكد من التعرف على جميع الوحدات الداخلية الموصلة (انظر [

).]3 124 [": إعدادات الرصد1الوضع "

مالحظة
أغلق اللوحة األمامية قبل تنفيذ أي عملية شحن لغاز التبريد. ودون اللوحة األمامية الملحقة، ال

يمكن الحكم بشكل صحيح سواءً أكانت الوحدة تعمل بشكل صحيح أم ال.

مالحظة
في حالة الصيانة وعدم احتواء النظام (الوحدة الخارجية + األنابيب الميدانية + الوحدات

الداخلية) على أي غاز تبريد أكثر من ذلك (على سبيل المثال بعد عملية استعادة غاز التبريد)،
يجب شحن الوحدة بالكمية األصلية من غاز التبريد (ارجع إلى لوحة الوحدة) عن طريق

الشحن المسبق قبل بدء وظيفة الشحن التلقائي.

حول شحن غاز التبريد٢۔٤۔١٨

بمجرد االنتهاء من التجفيف الهوائي، يمكن بدء شحن غاز التبريد اإلضافي.
هناك طريقتان لشحن غاز التبريد اإلضافي.

انظرالطريقة
]3 102 ["أ: شحن غاز التبريد تلقائيًا6الخطوة "الشحن التلقائي
]3 104 ["ب: شحن غاز التبريد يدويًا6الخطوة "الشحن اليدوي

معلومات
من غير الممكن إضافة غاز تبريد باستخدام وظيفة شحن غاز التبريد التلقائي عندما تكون

 موصلة بالنظام.RA DXوحدات هيدروبوكس أو الوحدات الداخلية 

لتسريع عملية شحن غاز التبريد، يوصى في حالة األنظمة األكبر بالشحن المسبق أوالً لجزء
من غاز التبريد من خالل خط السائل قبل متابعة الشحن الفعلي التلقائي أو اليدوي. ويتم

). ويمكن تخطي]3 100 ["شحن غاز التبريد"تضمين هذه الخطوة في اإلجراء التالي (انظر 
هذه الخطوة، لكن سيستغرق الشحن مدة أطول.

يوجد مخطط متاح يعطي نظرة عامة على االحتماالت واإلجراءات المطلوب اتخاذها (انظر
).]3 98 ["شحن غاز التبريد: المخطط"

لتحديد كمية المبرد اإلضافية٣۔٤۔١٨

معلومات
لعملية الشحن النهائية في معمل االختبار، يُرجى االتصال بالوكيل المحلي لديك.

مالحظة
 كجم. وهذا يعني أنه في حال كان100يجب أن يكون شحن غاز التبريد للنظام أقل من 

 كجم، فعندئذٍ يجب عليك تقسيم95إجمالي شحن غاز التبريد المحسوب يساوي أو أكثر من 
النظام متعدد الوحدات الخارجية إلى أنظمة منفصلة أصغر حجمًا، يحتوي كل منها على أقل

 كجم من شحن غاز التبريد. ولمعرفة شحن المصنع، ارجع إلى لوحة الوحدة.95من 
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التركيبة:
R=[(X1×Ø22.2)×0.37+(X2×Ø19.1)×0.26+(X3×Ø15.9)×0.18+

(X4×Ø12.7)×0.12+(X5×Ø9.5)×0.059+(X6×Ø6.4)×0.022]+A+B+C

R[بالكيلوجرام ويتم تقريبه إلى خانة عشرية واحدة] غاز التبريد اإلضافي المطلوب شحنه
X1...6 الطول اإلجمالي [م] لحجم أنابيب السائل بقطرØa

A~C معلماتA~C(انظر الجدول أدناه) 

:Aالمعلمة ▪
(أ)Aالمعلمة 

CRA(ب)طول األنابيب
8 HP10~14 HP16~20 HP

 كجم0.5 كجمCR≤105%0≤%50 م30≤
105%>CR≤130%0.5كجم1.0 كجم 

 كجم0.5 كجمCR≤70%0≤%50 م30>
70%>CR≤85%0.3كجم1.0 كجم0.5 كجم 
85%>CR≤105%0.7كجم1.5 كجم1.0 كجم 

105%>CR≤130%1.2كجم2.0 كجم1.5كجم
في حالة النظام متعدد الوحدات الخارجية، أضف مجموع عوامل شحن الوحدات الخارجية(أ)

الفردية.
يعتبر طول األنابيب هو المسافة من الوحدة الخارجية إلى أبعد وحدة داخلية(ب)
CRإجمالي نسبة توصيل قدرة الوحدة الداخلية

:Bالمعلمة ▪
(أ)Bالمعلمة 

RYYQ8~12RYYQ14RYYQ16RYYQ18 +
RYYQ20

كجم2.0كجم1.2كجم1.7كجم1.4
.RYYQ22~54 وRXYQ8~54 ، وليس للطرازات RYYQ8~20مطلوبة فقط للطرازات (أ)

:Cالمعلمة ▪
(أ)Cالمعلمة 

CR≥100%CR<100%الموديل
فعندئذٍفي حالةفعندئذٍفي حالة

8 HPN≥4C=N×0.1كجم N<4C=0كجم C=0كجم 
10 HPN≥5N<5
12 HPN≥6N<6
14 HPN≥7N<7
16 HPN≥8N<8
18 HPN≥9N<9
20 HPN≥10N<10

في حالة النظام متعدد الوحدات الخارجية، أضف مجموع عوامل شحن الوحدات الخارجية(أ)
الفردية.

CRإجمالي نسبة توصيل قدرة الوحدة الداخلية
N عدد الوحدات الداخليةVRV DXو RA DXالموصلة بالوحدة الخارجية 

 – مثال مع وحدات خارجية متعددة:Cالمعلمة 
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550200 300

125125 125 125 50

500

12 HP8 HP

اإلجراء#
تحديد نسبة التوصيل:1

500إجمالي فئة قدرة الوحدة الخارجية = ▪
550إجمالي فئة قدرة الوحدة الداخلية = ▪

 <=CR≥100%
:Cتحديد المعلمة 2

▪N=5
▪8 HP: N≥4 => C1=N×0.1=5×0.1كجم 
▪12 HP: N<6 => C2=0كجم 

 <=C=C1+C2=0.5كجم 

 عند استخدام األنابيب بالمتر، استبدل عوامل الوزن في الصيغة بالعوامل مناألنابيب بالمتر.
الجدول التالي:

األنابيب بالمتراألنابيب بالبوصة
عامل الوزناألنابيبعامل الوزناألنابيب

0.018 ملم6قطر 0.022 ملم6.4قطر 
0.065 ملم10قطر 0.059 ملم9.5قطر 
0.097 ملم12قطر 0.12 ملم12.7قطر 
0.16 ملم15قطر 0.18 ملم15.9قطر 

0.18 ملم16قطر 
0.24 ملم18قطر 0.26 ملم19.1قطر 
0.35 ملم22قطر 0.37 ملم22.2قطر 

 عند تحديد الوحدات الداخلية، يجب أن تتوافق نسبة التوصيل معمتطلبات نسبة التوصيل.
المتطلبات التالية. لمزيد من المعلومات، انظر البيانات الهندسية الفنية.

فالتركيبات األخرى غير تلك المذكورة في الجدول غير مسموح بها.
الوحدات
الداخلية

اإلجمالي
CR(a(

CRلكل نوع )b(

VRV DXRA DXLT
هيدروبوكس

AHU

VRV DX50~130%50~130%———
VRV DX +

RA DX
80~130%0~130%0~130%——

RA DX80~130%—80~130%——
VRV DX +

LT
هيدروبوكس

50~130%50~130%—0~80%—

VRV DX +
AHU

50~110%50~110%——0~60%

AHU90~110%———90~110%
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)a( اإلجماليCRإجمالي نسبة توصيل قدرة الوحدة الداخلية = 
)b(CRحسب النوع = نسبة توصيل القدرة المسموح بها حسب نوع الوحدة الداخلية 
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شحن غاز التبريد: المخطط٤۔٤۔١٨

.]3 100 ["شحن غاز التبريد"لمزيد من المعلومات، انظر 
الشحن المسبق لغاز التبريد

الخطوة 1
احسب كمية شحن غاز التبريد اإلضافي: R (كجم)

حدثت زيادة في شحن غاز التبريد، قم باستعادة غاز التبريد 
R = Q ليصل إلى

الخطوة 2+3
افتح الصمامات "ج" و "د" و "ب" إلى خط السوائل والمعادلة  •

اشحن خط المعادلة إلى ما أقصاه 0.05 ميجا باسكال، ثم أغلق الصمام "ج" وافصل توصيله بالمجمع.   •
استمر في الشحن المسبق من خالل خط السوائل فقط

نفِّذ كمية الشحن المسبق: Q (كجم)  •

الخطوة 4أ
أغلق الصمامين "د" و "ب"  •

تم االنتهاء من الشحن  •
قم بتعبئة الكمية المبينة على بطاقة شحن غاز التبريد اإلضافي  •
أدخل كمية غاز التبريد اإلضافي عن طريق اإلعداد [14-2]  •

انتقل إلى التشغيل التجريبي  •

الخطوة 4ب
أغلق الصمامين "د" و "ب"

R=Q R>QR<Q

تابع في الصفحة التالية >>

p< p>

R410AN2

ج

د

أ ب
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شحن غاز التبريد

الخطوة 6
تابع الشحن التلقائي أو اليدوي

الخطوة 6 ب
قم بتفعيل اإلعداد الميداني [2-20]=1

ستبدأ الوحدة عملية الشحن اليدوي لغاز التبريد.

الخطوة 6 أ
اضغط على BS2 لمرة واحدة: "888"  •

اضغط على BS2 ألكثر من 5 ثواٍن "t01" معادلة الضغط  •

A افتح الصمام  •
اشحن الكمية المتبقية من غاز التبريد P (كجم)  •

R=Q+P  

تبعًا للظروف المحيطة، ستقرر الوحدة إجراء شحن تلقائي في وضع التدفئة أو التبريد.

A أغلق الصمام  •
اضغط على BS3 إليقاف الشحن اليدوي  •

انتهى الشحن  •
قم بتعبئة الكمية المبينة على بطاقة شحن غاز التبريد اإلضافي  •
أدخل كمية غاز التبريد اإلضافي عن طريق اإلعداد [2-14]  •

انتقل إلى التشغيل التجريبي  •

الخطوة 5
(d) إلى منفذ شحن غاز التبريد A بتوصيل الصمام  •
افتح جميع الصمامات الحابسة في الوحدة الخارجية  •

R>Q

الشحن اليدويالشحن التلقائي

تابع في الصفحة التالية >>

<< متابعة الصفحة السابقة

p< p>

R410A

d
A
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"t23" الشاشة تومض بالكود
اضغط على BS2 في غضون 5 ثواٍن  •

افتح الصمام "أ"  •

("t22" بدء تشغيل التحكم)
("t23" انتظار حتى استقرار التدفئة)

"t03" الشاشة تومض بالكود
اضغط على BS2 في غضون 5 ثواٍن

افتح الصمام "أ"

("t02" بدء تشغيل التحكم)
("t03" انتظار حتى استقرار التدفئة)

يظهر على الشاشة الكود "t23" وقيمة ضغط منخفضة مع فاصل زمني من 1 ثانية.
أضف كيمة غاز التبريد اإلضافي P (كجم)  •

أغلق الصمام "أ"  •
اضغط على BS3 إليقاف العملية  •

"t26" سيظهر كود النهاية  •

يظهر على الشاشة الكود "t03" وقيمة ضغط منخفضة مع فاصل زمني من 1 ثانية.
سيتم شحن غاز التبريد تلقائًيا.

"pe"= الشحن على وشك االنتهاء
"p9"=انتهى الشحن

أو
تمت إضافة P (كجم) أثناء الشحن التلقائي.

R=Q+P

BS2 اضغط على  •
TA سيتم إجراء فحص  •

        

أغلق الصمام "أ"  •
اضغط على BS1 إلغالق البرنامج  •

تم االنتهاء من الشحن  •
قم بتعبئة الكمية المبينة على بطاقة شحن غاز التبريد اإلضافي  •
أدخل كمية غاز التبريد اإلضافي عن طريق اإلعداد [14-2]  •

انتقل إلى التشغيل التجريبي  •

إذا ظهرت األكواد التالية: 
"e-2" (درجة الحرارة الداخلية خارج النطاق) 
"e-3" (درجة الحرارة الخارجية خارج النطاق)

في هذه الحالة، نفذ إجراء الشحن التلقائي مرة أخرى.

"t0X" سيظهر الكود  •
BS1 اضغط على  •

تم االنتهاء من الشحن  •
قم بتعبئة الكمية المبينة على بطاقة شحن غاز   •

التبريد اإلضافي
أدخل كمية غاز التبريد اإلضافي عن طريق   •

اإلعداد [14-2]
انتقل إلى التشغيل التجريبي  •

تظهر األكواد التالية: 
"e-2" (درجة الحرارة الداخلية خارج النطاق) 
"e-3" (درجة الحرارة الخارجية خارج النطاق)

اضغط على BS1 إلغالق البرنامج  •
تم االنتهاء من الشحن  •

قم بتعبئة الكمية المبينة على بطاقة شحن غاز   •
التبريد اإلضافي

أدخل كمية غاز التبريد اإلضافي عن طريق   •
اإلعداد [14-2]

انتقل إلى التشغيل التجريبي  •

أثناء الظروف الغائمة

متابعة الصفحة السابقة >>

شحن التدفئة شحن التبريد

شحن غاز التبريد٥۔٤۔١٨

اتبع الخطوات كما هو مبين أدناه وخذ في االعتبار ما إذا كنت ترغب في استخدام وظيفة
الشحن التلقائي أم ال.

الشحن المسبق لغاز التبريد
احسب الكمية اإلضافية من غاز التبريد التي يتم إضافتها باستخدام الصيغة الواردة في1

.]3 94 ["لتحديد كمية المبرد اإلضافية"
 كجم من غاز التبريد يمكن شحنها مسبقًا دون10الكمية اإلضافية األولى البالغة 2

تشغيل الوحدة الخارجية.
فعندئذٍفي حالة

.4~3نفِّذ الخطوات  كجم10كمية غاز التبريد اإلضافي أقل من 
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فعندئذٍفي حالة
.6~3نفِّذ الخطوات  كجم10شحن غاز التبريد اإلضافي أكبر من 

يمكن إجراء الشحن المسبق دون تشغيل الضاغط، عن طريق توصيل زجاجة غاز3
التبريد بفتحات الخدمة الخاصة بالصمامات الحابسة لخطوط السائل والمعادل (افتح

" وكل الصمامات الحابسة الخاصة بالوحدةA"). وتأكد من إغالق الصمام "Bالصمام "
الخارجية.

مالحظة
" وافصلAأثناء الشحن المسبق، يتم شحن غاز التبريد من خالل خط السائل. أغلق الصمام "

المجمع من خط الغاز. ويتم شحن خط المعادل فقط إليقاف التفريغ. اشحنه إلى ما أقصاه
" وافصل توصيله بالمجمع. استمر فيC بار)، ثم أغلق الصمام "0.5 ميجا باسكال (0.05

الشحن المسبق من خالل خط السائل فقط.

p< p>

R410AN2

C

D

b c e

a
g
h

f
d

A B

aصمام خفض الضغط
bالنتروجين
cالموازين
d خزان غاز التبريدR410A(نظام السيفون) 
eمضخة التفريغ
fالصمام الحابس لخط السائل

gالصمام الحابس لخط الغاز
h الصمام الحابس لخط المعادل (فقط لـRYMQ(
A" الصمامA"
B" الصمامB"
C" الصمامC"
D" الصمامD"

نفذ أحد اإلجراءات التالية:4
فعندئذٍفي حالة

الوصول إلى كمية غاز التبريد اإلضافيةأ4
المحسوبة عن طريق إجراء الشحن

المسبق

" وافصلB" و "Dأغلق الصمامين "
توصيلة المجمع إلى خط السائل.

تعذر شحن كامل كمية غاز التبريد عنب4
طريق الشحن المسبق

" وافصلB" و "Dأغلق الصمامين "
توصيلة المجمع إلى خط السائل، ونفذ

.6~5الخطوات 

معلومات
 (عن طريق الشحن4إذا تم الوصول إلى إجمالي كمية غاز التبريد اإلضافي في الخطوة 

المسبق فقط)، فسجِّل كمية غاز التبريد التي أضيفت في بطاقة شحن غاز التبريد اإلضافي
المقدمة مع الوحدة وثبتها على الجانب الخلفي من اللوحة األمامية.

].14-2باإلضافة إلى ذلك، أدخل كمية غاز التبريد اإلضافي في النظام عن طريق اإلعداد [
.]3 142 ["تجهيز التشغيل 21"نفذ إجراء االختبار كما هو مبين في 

شحن غاز التبريد
" بمنفذ شحن غاز التبريد واشحن غاز التبريدAبعد الشحن المسبق، وصِّل الصمام "5

اإلضافي المتبقي من خالل هذا المنفذ. افتح جميع الصمامات الحابسة في الوحدة
" مغلقًا!Aالخارجية. وعند هذه النقطة، يجب أن يظل الصمام "
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p< p>

R410A

a c

d
b

A

aالموازين
b خزان غاز التبريدR410A(نظام السيفون) 
cمضخة التفريغ
dمنفذ شحن غاز التبريد
e" الصمامA"

معلومات
بالنسبة للنظام متعدد الوحدات الخارجية، ال يُشترط توصيل كل منافذ الشحن بخزان غاز

التبريد.
 كجم في الساعة الواحدة عندما تكون درجة الحرارة22سيتم شحن غاز التبريد بمعدل ±

0 كجم عندما تكون درجة الحرارة الخارجية 6 درجة مئوية جافة أو بمعدل ±30الخارجية 
درجة مئوية جافة.

إذا كنت بحاجة إلى التسريع في حالة النظام متعدد الوحدات الخارجية، فقم بتوصيل خزانات
غاز التبريد بكل وحدة خارجية.

مالحظة
يتم توصيل منفذ شحن غاز التبريد باألنابيب الموجودة داخل الوحدة. واألنابيب الداخلية▪

بالوحدة يتم شحنها مسبقًا بغاز التبريد في المصنع، لهذا كن حذرًا عند توصيل خرطوم
الشحن.

بعد إضافة غاز التبريد، ال تنسى إغالق غطاء منفذ شحن غاز التبريد. وعزم الربط لهذا▪
 نيوتن•متر.13.9 إلى 11.5الغطاء هو 

 دقائق لبدء التشغيل بعد10لضمان التوزيع المنتظم لغاز التبريد، قد يستغرق الضاغط ±▪
بدء تشغيل الوحدة. وليس هذا عطالً.

تابع تنفيذ أحد اإلجراءات التالية:6

]3 102 ["أ: شحن غاز التبريد تلقائيًا6الخطوة "أ6
]3 104 ["ب: شحن غاز التبريد يدويًا6الخطوة "ب6

معلومات
بعد شحن غاز التبريد:

سجِّل كمية غاز التبريد اإلضافي في بطاقة غاز التبريد اإلضافي المقدمة مع الوحدة وثبتها▪
على الجانب الخلفي من اللوحة األمامية.

].14‑2أدخل كمية غاز التبريد اإلضافي في النظام عن طريق اإلعداد [▪
.]3 142 ["تجهيز التشغيل 21"نفذ إجراء االختبار كما هو مبين في ▪

أ: شحن غاز التبريد تلقائيًا6الخطوة ٦۔٤۔١٨

معلومات
هناك حدود لشحن غاز التبريد التلقائي كما هو موضح أدناه. وخارج هذه الحدود، ال يمكن

للنظام تشغيل شحن غاز التبريد التلقائي:
° مئوية جافة.43~0درجة الحرارة الخارجية: ▪
° مئوية جافة.32~10درجة الحرارة الداخلية: ▪
%.80القدرة اإلجمالية للوحدة الداخلية: ≥▪

يمكن شحن الكمية المتبقية من شحن غاز التبريد اإلضافي عن طريق تشغيل الوحدة
الخارجية في وضع تشغيل الشحن التلقائي لغاز التبريد.
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تبعًا لظروف التقييد المحيطة (انظر أعاله)، ستقرر الوحدة تلقائيًا وضع التشغيل الذي سيتم
استخدامه إلكمال الشحن التلقائي لغاز التبريد: التبريد أو التدفئة. إذا تم استيفاء الشروط

الواردة أعاله، فسيتم تحديد تشغيل التبريد. وإذا كان العكس، فسيتم تحديد التدفئة.

اإلجراء
تظهر شاشة خاملة (االفتراضي).1
.BS2 onceاضغط على 2

".المؤشر "النتيجة: 
 ثوانٍ, وانتظر أثناء استعداد الوحدة للتشغيل. مؤشر5 ألكثر من BS2اضغط على 3

" (يتم تنفيذ التحكم في الضغط):شاشة سباعية القطع: "
فعندئذٍفي حالة

" (التحكم في" حتى "سيتم عرض المؤشر "بدء تشغيل التدفئة
بدء التشغيل; في انتظار تشغيل التدفئة المستقر).

" (التحكم في" حتى "سيتم عرض المؤشر "بدء تشغيل التبريد
بدء التشغيل; في انتظار تشغيل التبريد المستقر).

 فيBS2" في الوميض (جاهز للشحن), اضغط على  " أو "عندما يبدأ "4
5 في غضون BS2". إذا لم يتم الضغط على A دقائق. افتح الصمام "5غضون 

دقائق, سيظهر كود العطل:
فعندئذٍفي حالة

 إلعادة بدءBS2". اضغط على سيومض "تشغيل التدفئة
اإلجراء.

 إللغاءBS1". اضغط على سيظهر كود العطل "تشغيل التبريد
وإعادة بدء اإلجراء.

")التدفئة (الشاشة الوسطى سباعية القطع تشير إلى "
سيستمر الشحن، ويعرض مؤشر الشاشة سباعية القطع بشكل متقطع قيمة الضغط

".المنخفض الحالية ومؤشر الحالة "
" على الفور واضغطAعندما يتم شحن كمية غاز التبريد اإلضافي المتبقية، أغلق الصمام "

 إليقاف عملية الشحن.BS3على 
، ستفحصBS2". عندما يتم الضغط على , سيظهر كود النهاية "BS3بعد الضغط على 

الوحدة ما إذا كانت الظروف المحيطة مالئمة لتنفيذ التشغيل التجريبي.
الستخدام وظيفة اكتشاف التسرب، مطلوب إجراء تشغيل تجريبي بما في ذلك فحص

.]3 142 ["تجهيز التشغيل 21"مفصل لحالة غاز التبريد. لمزيد من المعلومات، انظر 
فعندئذٍفي حالة
 إلنهاء إجراء وظيفة الشحنBS1اضغط على "" أو "" أو "ظهور "

التلقائي. الظروف المحيطة مالئمة لتنفيذ التشغيل
التجريبي.

الظروف المحيطة غير مالئمة لتنفيذ التشغيل"" أو "ظهور "
 إلنهاء إجراء الشحنBS1التجريبي. اضغط على 

التلقائي.

معلومات
في حالة ظهور أي كود عطل أثناء إجراء الشحن التلقائي هذا، فسوف تتوقف الوحدة ويظهر

 إلعادة بدء اإلجراء.BS2" وامضًا. اضغط على "

")التبريد (الشاشة الوسطى سباعية القطع تشير إلى "
سيستمر الشحن التلقائي، ويعرض مؤشر الشاشة سباعية القطع قيمة الضغط المنخفض

" بشكل متقطع.الحالية ومؤشر الحالة "
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إذا عرض مؤشر الشاشة سباعية القطع/واجهة المستخدم الخاصة بالوحدة الداخلية كود
"، فعندئذٍ يكون الشحن على وشك االنتهاء. عندما تتوقف الوحدة عن التشغيل، أغلق"

" على الفور وافحص ما إذا كان مؤشر الشاشة سباعية القطع/واجهة المستخدمAالصمام "
" أم ال. يشير ذلك إلى االنتهاء بنجاح من الشحنالخاصة بالوحدة الداخلية تعرض "

التلقائي في برنامج التبريد.

معلومات
"", لكن بدالً من ذلك سيظهر الكود "عندما تكون كمية الشحن قليلة، قد ال يظهر الكود "

على الفور.
عندما يتم فعالً شحن كمية غاز التبريد اإلضافية (المحسوبة) المطلوبة قبل ظهور المؤشر "

"."، أغلق الصمام "أ" وانتظر حتى يظهر "" أو "

إذا حدث أثناء تشغيل التبريد للشحن التلقائي لغاز التبريد أن كانت الظروف المحيطة تتجاوز
المسموح به لوضع التشغيل الحالي، فسوف تشير الوحدة على الشاشة سباعية القطع

" إذا كانت درجة" إذا كانت درجة الحرارة الداخلية خارج النطاق أو بالكود "بالكود "
الحرارة الخارجية خارج النطاق. في هذه الحالة، عند عدم االنتهاء من شحن غاز التبريد

.]3 102 ["أ: شحن غاز التبريد تلقائيًا6الخطوة "اإلضافي، يجب تكرار الخطوة 

معلومات
عند اكتشاف عطل أثناء اإلجراء (على سبيل المثال في حالة انغالق الصمام الحابس)،▪

حل المشكالت جسب أكواد 24.1"سيظهر كود العطل. في تلك الحالة، ارجع إلى 
 وأصلح العطل وفقًا لذلك. ويمكن إعادة ضبط العطل بالضغط على]3 151 ["الخطأ
BS1 3 102 ["أ: شحن غاز التبريد تلقائيًا6الخطوة ". كما يمكن إعادة بدء اإلجراء من[.

. وسوف تتوقف الوحدةBS1من الممكن إلغاء شحن غاز التبريد التلقائي بالضغط على ▪
وتعود إلى وضع الخمول.

.]3 142 ["تجهيز التشغيل 21"نفذ إجراء االختبار كما هو مبين في 

ب: شحن غاز التبريد يدويًا6الخطوة ٧۔٤۔١٨

يمكن شحن الكمية المتبقية من شحن غاز التبريد اإلضافي عن طريق تشغيل الوحدة
الخارجية في وضع تشغيل الشحن اليدوي لغاز التبريد.

تجهيز 21" و ]3 119 ["التهيئة 20"ضع في االعتبار كل االحتياطات الواردة في 1
.]3 142 ["التشغيل

شغِّل مصدر طاقة الوحدات الداخلية والوحدات الخارجية.2
 لبدء تشغيل وضع الشحن اليدوي لغاز التبريد.1]=20‑2فعِّل إعداد الوحدة الخارجية [3

 للحصول على التفاصيل.]3 127 [": اإلعدادات الميدانية2الوضع "ارجع إلى 
سيبدأ تشغيل الوحدة.النتيجة: 

". ويمكن أداء شحن غاز التبريد اإلضافي المتبقي.Aيمكن فتح الصمام "4
" علىAعندما تتم إضافة كمية غاز التبريد اإلضافية المحسوبة المتبقية، أغلق الصمام "5

 إليقاف عملية الشحن.BS3الفور واضغط على 

معلومات
 دقيقة. إذا لم يكتمل الشحن30ستتوقف تلقائيًا عملية الشحن اليدوي لغاز التبريد في غضون 

 دقيقة، فقم بإجراء عملية شحن غاز التبريد اإلضافي مرة أخرى.30بعد 

.]3 142 ["تجهيز التشغيل 21"نفذ إجراء االختبار كما هو مبين في 6
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معلومات
عند اكتشاف عطل أثناء اإلجراء (على سبيل المثال في حالة انغالق الصمام الحابس)،▪

أكواد الخطأ عند شحن غاز"سيظهر كود العطل. في تلك الحالة، ارجع إلى 
 وأصلح العطل وفقًا لذلك. ويمكن إعادة ضبط العطل بالضغط على]3 105 ["التبريد
BS3 3 104 ["ب: شحن غاز التبريد يدويًا6الخطوة ". كما يمكن إعادة بدء اإلجراء من[.

. وسوف تتوقف الوحدةBS3من الممكن إلغاء شحن غاز التبريد اليدوي بالضغط على ▪
وتعود إلى وضع الخمول.

أكواد الخطأ عند شحن غاز التبريد٨۔٤۔١٨

الحلالسببالكود
ضغط منخفض غير معتاد في خط

الشفط
" فورًا. واضغطAأغلق الصمام "

 إلعادة الضبط. وتحققBS3على 
من العناصر التالية قبل إعادة

محاولة إجراء الشحن التلقائي:
تحقق من فتح الصمام الحابس▪

لجانب الغاز بشكل صحيح.
تحقق من فتح صمام أسطوانة▪

غاز التبريد.
تحقق من عدم انسداد مدخل▪

ومخرج الهواء بالوحدة الداخلية.
" فورًا. واضغطAأغلق الصمام "منع التجمد بالوحدة الداخلية

 إلعادة الضبط. وأعدBS3على 
محاولة إجراء الشحن التلقائي.

الوحدة الداخلية خارج نطاق درجة
الحرارة الالزم لعملية اكتشاف

التسرب

أعد المحاولة عندما تكون الظروف
المحيطة مواتية.

الوحدة الخارجية خارج نطاق درجة
الحرارة الالزم لعملية اكتشاف

التسرب

أعد المحاولة عندما تكون الظروف
المحيطة مواتية.

يشير إلى تركيب وحدة داخلية غير
متوافقة مع وظيفة اكتشاف

التسرب (على سبيل المثال، الوحدة
،RA DXالداخلية 

هيدروبوكس، ...)

ارجع إلى المتطلبات لتتمكن من
تنفيذ عملية اكتشاف التسرب.

" فورًا. تأكد منAأغلق الصمام "—كود عطل آخر
كود العطل واتخذ اإلجراء المقابل,

حل المشكالت بناءً على 24.1"
.]3 151 ["أكواد االعطال

فحوصات بعد شحن غاز التبريد٩۔٤۔١٨

هل كل الصمامات الحابسة مفتوحة؟▪
هل تم تسجيل كمية غاز التبريد، التي تمت إضافتها، في بطاقة شحن غاز التبريد؟▪

مالحظة
تأكد من فتح كل الصمامات الحابسة بعد الشحن (المسبق) لغاز التبريد،

حيث سيؤدي التشغيل مع إغالق الصمامات الحابسة إلى إتالف الضاغط.
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تثبيت بطاقة الغازات المفلورة المسببة لالحتباس الحراري١٠۔٤۔١٨

امأل الملصق كما يلي:1

b
Contains fluorinated greenhouse gases

2
1 1

1

2

2 kg
tCO2eq

GWP × kg
1000

=
=

+

kg=

kg=
GWP: XXX

RXXX
a

f
c

d
e

aإذا تم استالم ملصق تصنيفات الغازات الدفيئة المفلورة مع الوحدة (انظر الملحقات)، يرجى
.أنزع اللغة المستخدمة ولصقها على 

bشحن المبرد األساسي: انظر لوحة اسم الوحدة
cكمية المبرد اإلضافية التي تم شحنها
dإجمالي شحن المبرد
e إجمالي شحن المبرد المعبر عنهكمية الغازات المفلورة المسببة لالحتباس الحراري من

-المكافئ.2بالطن لثنائي أكسيد الكربون
fGWPدالة االحترار العالمي = 

مالحظة
 لالحتباس الحراري أن يتمبالغازات المفلورة المسببةيتطلب القانون ساري المفعول المعني 

شحن المبرد الخاص بالوحدة كما هو محدد من حيث الوزن وثنائي أكسيد الكربون المكافئ.
 قيمة احتمالية االحترار المعبر عنها بقيمة الطن:2صيغة لحساب كمية غاز ثاني أكسيد لكربون

1000) للمبرد × إجمالي شحنة المبرد [بالكيلوجرام] / GWPالعالمي (
استخدم قيمة دالة احتمالية االحترار العالمي المذكورة في بطاقة شحن المبرد.

قم بتثبيت الملصق الموجود داخل الوحدة الخارجية بالقرب من الصمامات الحابسة2
للغاز والسائل.



التركيب الكهربي | ١٩

الدليل المرجعي لفني التركيب والمستخدم

107
RYYQ+RYMQ+RXYQ8~20U7Y1B

VRV IVالمضخة الحرارية +
4P546228-1B – 2020.10

التركيب الكهربي١٩
في هذا الفصل

107..................................................................................................................................حول توصيل األسالك الكهربائية19.1
107...............................................................................................احتياطات الزمة عند توصيل األسالك الكهربائية19.1.1
108.....................................................................................................................األسالك الميدانية: نظرة عامة19.1.2
109.............................................................................................................................حول األسالك الكهربائية19.1.3
110........................................................................................................توجيهات عند إزالة الفتحات القابلة للنزع19.1.4
110..................................................................................................................حول االلتزام بالمعايير الكهربائية19.1.5
112.............................................................................................................................متطلبات أجهزة السالمة19.1.6

113.................................................................................................................................تحديد مسار وتثبيت أسالك النقل19.2
114.................................................................................................................................................توصيل أسالك النقل19.3
115.........................................................................................................................................إنهاء توصيل أسالك النقل19.4
115.....................................................................................................................تحديد مسار وتثبيت مصدر التيار الكهربائي19.5
116....................................................................................................................................توصيل مصدر التيار الكهربائي19.6
118.....................................................................................................................................فحص مقاومة عزل الضاغط19.7

حول توصيل األسالك الكهربائية١۔١٩

احتياطات الزمة عند توصيل األسالك الكهربائية١۔١۔١٩

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

تحذير
استخدم دائمًا كابل متعدد األطراف مع كابالت مصدر التيار الكهربائي.

معلومات
.]3 8 ["احتياطات السالمة العامة 2"يُرجى أيضًا قراءة االحتياطات والمتطلبات الواردة في 

تحذير
يجب أن يقوم بتوصيل جميع األسالك كهربائي مصرح له ويجب عليه االلتزام بالقانون▪

المعمول به.
قم بتوصيل الوصالت الكهربائية بالوصالت السلكية الثابتة.▪
يجب أن تتوافق جميع المكونات المشتراة في الموقع وجميع اإلنشاءات الكهربائية مع▪

التشريعات المعمول بها.

تحذير
إذا كان مصدر التيار الكهربائي يحتوي على طور سالب مفقود أو خطأ، فقد يتعطل الجهاز.▪
قم بعمل تأريض جيد. تجنب تثبيت الوحدة على أي مواسير مرافق، أو ممتص التدفقات أو▪

هاتف أرضي. قد يتسبب التأريض غير الكامل في حدوث صدمة كهربية.
ركّب المنصهرات أو قواطع الدارة المطلوبة.▪
اربط األسالك الكهربائية بأربطة الكابالت حتى ال تالمس الكابالت الحواف الحادة أو▪

المواسير، وباألخص في جانب الضغط العالي.
ال تستخدم األسالك المغلفة بأشرطة، أو أسالك التوصيل المجدولة، أو أسالك التمديد، أو▪

توصيالت من نظام نجمي. فقد تتسبب في تولد حرارة زائدة أو حدوث صدمات كهربائية أو
اندالع حريق.

ال تركب مكثف لتحسين الطور، ألن هذه الوحدة مجهزة بمحول. سيؤدي مكثف تحسين▪
الطور إلى إضعاف األداء وقد يسبب حوادث.
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تنبيه
ال تجلس أو تضع أي أشياء على الوحدة الخارجية.

مالحظة
يجب أال تقل المسافة الواقعة بين كابالت الجهد الكهربائي العالي وكابالت الجهد الكهربائي

 ملم.50المنخفض عن 

مالحظة
ال تُشغل الوحدة إال بعد االنتهاء من توصيل أنابيب غاز التبريد. حيث سيؤدي تشغيل الوحدة

قبل أن تكون األنابيب جاهزة إلى تعطل الضاغط.

مالحظة
إذا كان مصدر التيار الكهربائي يحتوي على طور سالب مفقود أو خطأ، فسوف يتعطل الجهاز.

مالحظة
ال تركب مكثف لتحسين الطور ، ألن هذه الوحدة مجهزة بمحول. سيؤدي مكثف تحسين الطور

إلى إضعاف األداء وقد يسبب حوادث.

مالحظة
تجنب مطلقًا إزالة أي ثرمستور أو مستشعر، إلخ.، عند توصيل أسالك التيار وأسالك النقل. (إذا

تم التشغيل دون ثرمستور، أو مستشعر، إلخ.، فقد يتعطل الضاغط.)

مالحظة
ال يعمل كاشف الوقاية من الطور المنعكس في هذا المنتج إال عندما يبدأ تشغيل المنتج.▪

وبالتالي ال يتم اكتشاف الطور المنعكس أثناء التشغيل العادي للمنتج.
كاشف الوقاية من الطور المنعكس مصمم إليقاف المنتج في حالة حدوث اضطراب عند▪

بدء تشغيل المنتج.
) خالل اضطراب الوقاية من الطورL3 و L2 و L1استبدل اثنين من األطوار الثالثة (▪

العكسي.

مالحظة
ينطبق ذلك فقط إذا كان التيار الكهربائي ثالثي الطور، والضاغط يحتوي على وسيلة تشغيل/

إيقاف تشغيل.
إذا كان هناك احتمال النعكاس الطور بعد انقطاع لحظي للتيار الكهربائي ويحدث تشغيل

وتوقف للتيار الكهربائي أثناء تشغيل المنتج، فقم بتركيب دارة وقاية من انعكاس الطور في
مكان التركيب. قد يؤدي تشغيل المنتج مع الطور المنعكس إلى تعطل الضاغط وأجزاء

أخرى.

األسالك الميدانية: نظرة عامة٢۔١۔١٩

تتكون األسالك الداخلية من:
أسالك اإلمداد بالطاقة (بما في ذلك السلك األرضي)،▪
 بين علبة االتصال والوحدة الخارجية،DIIIأسالك اإلرسال ▪
 بين علبة االتصال وجهاز الرصد.RS‑485أسالك اإلرسال ▪

مثال: 
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a

b

dd d

c

b g g
h h

c

fffh

eee

a

h h h
h h

i

مصدر التيار الكهربائي الميداني (مع واقي التسرب األرضي)أ
bالمفتاح الرئيسي
cالتوصيل األرضي
dالوحدة الخارجية
eالوحدة الداخلية
fواجهة المستخدم

g) (كابل مغلف) فولت)230أسالك مصدر التيار الكهربائي الداخلية 
h) (كابل مغلف) فولت)16أسالك النقل 
i(كابل مغلف) أسالك مصدر التيار الكهربائي الخارجية

 هرتز3N~ 50مصدر التيار الكهربائي 
 هرتز50~ 1مصدر التيار الكهربائي 

األسالك األرضية

حول األسالك الكهربائية٣۔١۔١٩

من المهم إبقاء أسالك مصدر التيار الكهربائي وأسالك النقل مفصولين عن بعضها البعض.
 ملم25ولتجنب أي تداخل كهربائي، فإن المسافة بين تلك األسالك ينبغي دائمًا أن تكون 

على األقل.

مالحظة
تأكد من إبقاء خط التيار الكهربائي وخط النقل مفصولين عن بعضهما البعض. يمكن أن▪

تتقاطع أسالك النقل وأسالك التيار الكهربائي، لكن ال يمكن أن تسير في شكل موازٍ.
أسالك النقل وأسالك التيار الكهربائي ال ينبغي أن تالمس األنابيب الداخلية (باستثناء أنبوب▪

تبريد لوحة الدوائر المطبوعة الخاصة بالمحول) وذلك لتجنب تلف األسالك بسبب ارتفاع
حرارة األنابيب.

أغلق الغطاء بإحكام ورتب األسالك الكهربائية لكي تمنع فك الغطاء أو أي أجزاء أخرى.▪

ينبغي لف وتغطية أسالك النقل الموجودة خارج الوحدة وتحديد مسارها مع األنابيب
الميدانية.

يمكن تحديد مسار األنابيب الميدانية ليكون من واجهة الوحدة أو أسفلها (في اتجاه اليسار
.]3 82 ["تحديد مسار أنابيب غاز التبريد"أو اليمين). ارجع إلى 

تأكد من االلتزام بالحدود الواردة أدناه. إذا كانت الكابالت بين الوحدات تتجاوز هذه▪
الحدود، فقد يؤدي ذلك إلى تعطل النقل:

 م.1000أقصى طول لألسالك: -
 م.2000إجمالي طول لألسالك: -
 م.30أقصى طول لألسالك البينية بين الوحدات الخارجية: -
 م.500أسالك النقل إلى محدد التبريد/التدفئة: -
.16أقصى عدد للتفريعات: -
.10أقصى عدد لألنظمة المنفصلة القابلة للتوصيل البيني: ▪
 تفريعة للكابالت بين الوحدات. وغير مسموح بأي تفريعة بعد تلك التفريعات16متاح حتى ▪

(انظر الشكل أدناه).
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a a a

A B

b

b

b

b

b

b

h

e

f

g

g

d

c

aالوحدة الخارجية
bالوحدة الداخلية
cالخط الرئيسي
d 1الخط الفرعي
e 2الخط الفرعي
f 3الخط الفرعي

gغير مسموح بأي تفريعة بعد تلك التفريعة
h(...إلخ) واجهة المستخدم المركزية
Aأسالك النقل بين الوحدات الخارجية/الداخلية
Bأسالك النقل الرئيسية/الفرعية

بالنسبة لألسالك الواردة أعاله، استخدم دائمًا أسالك الفينيل المعزولة داخل غالف بحجم
 أو استخدم كابالت (بسلكين داخليين). (مسموح بالكابالت ذات الثالثة2 ملم1.25 إلى 0.75

أسالك الداخلية لواجهة مستخدم التحويل بين التبريد/التدفئة فقط.)

توجيهات عند إزالة الفتحات القابلة للنزع٤۔١۔١٩

إلزالة الفتحة القابلة للنزع، اطرق عليها بمطرقة.▪
بعد إزالة الفتحات القابلة للنزع، نوصي بإزالة أي حواف خشنة وطالء الحواف والمناطق▪

المحيطة بالفتحات باستخدام طالء إصالح لمنع الصدأ.
عند تمرير األسالك الكهربائية من خالل الفتحات القابلة للنزع، امنع إتالف األسالك عن▪

طريق لف األسالك بشريط واقٍ، مع تمرير األسالك من خالل دوائر األسالك الواقية
المجهزة ميدانيًا في ذلك المكان، أو ركب وصالت مناسبة بين األسالك مجهزة ميدانيًا أو

جلب مطاطية في الفتحات القابلة للنزع.
a b c d

aالفتحات القابلة للنزع
bالحواف الخشنة
cإزالة الحواف الخشنة
dإذا كانت هناك أية احتماالت لدخول حيوانات صغيرة إلى النظام من خالل الفتحات القابلة

للنزع، فقم بسد تلك الفتحات بمواد حشو (يتم تجهيزها في الموقع)

حول االلتزام بالمعايير الكهربائية٥۔١۔١٩

هذا الجهاز يلتزم بالمعايير التالية:
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 أقل من أو تساويZsys شريطة أن تكون معاوقة النظام EN/IEC 61000‑3‑11المعيار ▪
Zmax.في نقطة االتصال بين مصدر التيار الكهربائي الخاص بالمستخدم والنظام العام 
 = المعيار الفني األوروبي / الدولي الذي يضع الحدودEN/IEC 61000‑3‑11المعيار -

الخاصة بتغيرات الجهد الكهربائي و تقلبات الجهد الكهربائي والتقطع في أنظمة اإلمداد
 أمبير.75العامة منخفضة الجهد لألجهزة ذات التيار المقدر ≤

يتحمل فني تركيب الجهاز أو مستخدم الجهاز مسئولية ضمان عدم توصيل الجهاز إال-
، وذلك بالتشاورZmax أقل من أو تساوي Zsysبمصدر تيار كهربائي مزود بمعاوقة نظام 

مع مشغل شبكة التوزيع إذا لزم األمر.
 أكبر من أو يساويSsc شريطة أن يكون تيار قصر الدائرة EN/IEC 61000‑3‑12المعيار ▪

 في نقطة االتصال بين مصدر التيار الكهربائي الخاص بالمستخدم والنظامSscأقل قيمة 
العام.

 = المعيار الفني األوروبي / الدولي الذي يضع الحدودEN/IEC 61000‑3‑12المعيار -
الخاصة بالتيارات التوافقية التي تنتجها األجهزة التي يتم توصيلها باألنظمة العامة

 أمبير لكل طور.75 أمبير و ≤16منخفضة الجهد التي يكون تيار الدخل الخاص بها >
يتحمل فني تركيب الجهاز أو مستخدم الجهاز مسئولية ضمان عدم توصيل الجهاز إال-

، وذلكSsc أكبر من أو تساوي أقل قيمة Sscبمصدر تيار كهربائي مزود بدائرة قصر 
بالتشاور مع مشغل شبكة التوزيع إذا لزم األمر.

)Ssc (kVAأقل قيمة )Zmax(Ωالموديل
RYYQ8/RYMQ8/RXYQ8—4050

RYYQ10/RYMQ10/RXYQ10—5535
RYYQ12/RYMQ12/RXYQ12—6038
RYYQ14/RYMQ14/RXYQ14—6793
RYYQ16/RYMQ16/RXYQ16—7547
RYYQ18/RYMQ18/RXYQ18—8805
RYYQ20/RYMQ20/RXYQ20—9812

RYYQ22/RXYQ22—11573
RYYQ24/RXYQ24—11597
RYYQ26/RXYQ26—12831
RYYQ28/RXYQ28—13585
RYYQ30/RXYQ30—14843
RYYQ32/RXYQ32—15094
RYYQ34/RXYQ34—16352
RYYQ36/RXYQ36—17359
RYYQ38/RXYQ38—19397
RYYQ40/RXYQ40—20378
RYYQ42/RXYQ42—20629
RYYQ44/RXYQ44—21132
RYYQ46/RXYQ46—21887
RYYQ48/RXYQ48—22641
RYYQ50/RXYQ50—23899
RYYQ52/RXYQ52—25157
RYYQ54/RXYQ54—26415
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معلومات
الوحدات المتعددة هي عمليات دمج قياسية.

متطلبات أجهزة السالمة٦۔١۔١٩

يجب حماية مصدر التيار الكهربائي بأجهزة السالمة المطلوبة، وهي مفتاح رئيسي، منصهر
بطيء االنصهار في كل طور وواقي التسرب األرضي وفقًا للتشريعات المعمول بها.

بالنسبة لعمليات الدمج القياسية
ينبغي أن يتم تحديد وضبط أحجام األسالك وفقًا للتشريعات المعمول بها بناءً على

المعلومات الواردة في الجدول أدناه.

معلومات
الوحدات المتعددة هي عمليات دمج قياسية.

أقل أمبير للدائرةالطراز
الكهربائية

المنصهرات الموصى
بها

RYYQ8/RYMQ8/RXYQ816.1أمبير20 أمبير 
RYYQ10/RYMQ10/RXYQ1022.0أمبير25 أمبير 
RYYQ12/RYMQ12/RXYQ1224.0أمبير32 أمبير 
RYYQ14/RYMQ14/RXYQ1427.0أمبير32 أمبير 
RYYQ16/RYMQ16/RXYQ1631.0أمبير40 أمبير 
RYYQ18/RYMQ18/RXYQ1835.0أمبير40 أمبير 
RYYQ20/RYMQ20/RXYQ2039.0أمبير50 أمبير 

RYYQ22/RXYQ2246.0أمبير63 أمبير 
RYYQ24/RXYQ2446.0أمبير63 أمبير 
RYYQ26/RXYQ2651.0أمبير63 أمبير 
RYYQ28/RXYQ2855.0أمبير63 أمبير 
RYYQ30/RXYQ3059.0أمبير80 أمبير 
RYYQ32/RXYQ3262.0أمبير80 أمبير 
RYYQ34/RXYQ3466.0أمبير80 أمبير 
RYYQ36/RXYQ3670.0أمبير80 أمبير 
RYYQ38/RXYQ3876.0أمبير100 أمبير 
RYYQ40/RXYQ4081.0أمبير100 أمبير 
RYYQ42/RXYQ4284.0أمبير100 أمبير 
RYYQ44/RXYQ4486.0أمبير100 أمبير 
RYYQ46/RXYQ4689.0أمبير100 أمبير 
RYYQ48/RXYQ4893.0أمبير125 أمبير 
RYYQ50/RXYQ5097.0أمبير125 أمبير 
RYYQ52/RXYQ52101.0أمبير125 أمبير 
RYYQ54/RXYQ54105.0أمبير125 أمبير 

بالنسبة لكل الطرازات:
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 هرتز3N~ 50الطور والتردد: ▪
 فولت415~380الجهد الكهربائي: ▪
 م. إذا كان إجمالي أسالك1000، أقصى طول هو 2 ملم1.25~0.75جزء خط النقل: ▪

النقل يزيد عن هذه الحدود، فقد يؤدي ذلك إلى خطأ في االتصال.

بالنسبة لعمليات الدمج غير القياسية
احسب قدرة المنصهر الموصى به.

احسب، عن طريق جمع أقل أمبير للدائرة الكهربائية لكل وحدة مستخدمة (وفقًا للجدولالصيغة
 وحدد القدرة التالية األعلى للمنصهر الموصى به.1.1أعاله)، واضرب الناتج في 

.RXYQ12، و RXYQ10، و RXYQ8 باستخدام RXYQ30ادمج مثال

 أمبيرRXYQ8=16.1أقل أمبير للدائرة الكهربائية لوحدة ▪
 أمبيرRXYQ10=22.0أقل أمبير للدائرة الكهربائية لوحدة ▪
 أمبيرRXYQ12=24.0أقل أمبير للدائرة الكهربائية لوحدة ▪

RXYQ30=16.1 + 22.0 + 24.0بناءً على ذلك، يكون أقل أمبير للدائرة الكهربائية لوحدة 
 أمبير62.1 =

 أمبير، عندئذٍ تكون قدرة المنصهر68.3)=1.1 أمبير×62.1: (1.1ضرب الناتج أعاله في 
. أمبير80الموصى به هي 

مالحظة
عند استخدام قواطع دائرة تعمل بالتيار المتخلف، تأكد من استخدام نوع عالي السرعة لتيار

 مللي أمبير.300التشغيل المتخلف المقدر بـ 

تحديد مسار وتثبيت أسالك النقل٢۔١٩
يمكن تحديد مسار أسالك النقل من خالل الجانب األمامي فقط. ثبِّتها في فتحة التثبيت

العلوية.

b a

A

b a

c

c

c

d

c

d

c

8~12 HP 14~20 HP

A

A

(أ))1أسالك النقل (االحتمال أ

 ثبِّتها في عازل األنابيب بأحزمة تثبيت.(أ))2أسالك النقل (االحتمال ب
حزام تثبيت. ثبِّتها في األسالك منخفضة الجهد المثبتة في المصنع.ج
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حزام تثبيت.د

يجب إزالة الفتحة القابلة للنزع. أغلق الفتحة لتجنب دخول حيوانات صغيرة أو أوساخ.(أ)

X1A

c
d

a b a b
8~12 HP 14~20 HP

ثبِّتها في السنادات البالستيكية المشار إليها باستخدام مواد تثبيت تجهز ميدانيًا.
 متروكة)F1/F2األسالك بين الوحدات (الداخلية والخارجية) (أ

)Q1/Q2أسالك النقل الداخلي (ب
سنادة بالستيكيةج
مشابك تثبيت مجهزة ميدانيًاد

توصيل أسالك النقل٣۔١٩
 في لوحةF1/F2يجب توصيل األسالك من الوحدات الداخلية إلى أطراف (مدخل-مخرج) 

الدوائر المطبوعة في الوحدة الخارجية.
عزم الربط للمسامير الطرفية ألسالك النقل:

عزم الربط (نيوتن•متر)حجم المسمار
M3.5 (A1P(0.8~0.96

في حالة تركيب وحدة خارجية واحدة

F1 F2 F1 F2 Q1 Q2 F1 F1F2 F2 Q1 Q2

F1   F2 F1   F2 F1   F2

F1   F2 F1   F2 F1   F2

b

c

a de

TO IN/D UNIT TO OUT/D UNIT TO MULTI UNIT

A1P

a) لوحة الدوائر المطبوعة بالوحدة الخارجيةA1P(
b(بدون قطبية) (سلكين) استخدم موصل السلك المغلف
c(تجهز ميدانيًا) لوحة طرفية
dالوحدة الداخلية
eالوحدة الخارجية
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في حالة تركيب وحدات خارجية متعددة

F1 F2 F1 F2 Q1 Q2 Q1 Q2

A1P

d de f

ba c

Q1 Q2

a(الوحدة الخارجية الرئيسية) "الوحدة "أ
b(وحدة خارجية فرعية) "الوحدة "ب
c(وحدة خارجية فرعية) "الوحدة "ج
d) النقل الرئيسي/الفرعيQ1/Q2(
e) النقل بين الوحدات الخارجية/الداخليةF1/F2(
f) النقل بين الوحدة الخارجية/نظام آخرF1/F2(

معلومات
U ال يمكن مشاركة وحدات سالسل نفس دائرة تبريد-Tوحدات سالسل. رغم ذلك، يمكن-

.F1/F2-بوحدات سالسل عبر T-وحدات سالسل كهربيًا Uربط, 

يجب توصيل أسالك التوصيل البيني بين الوحدات الخارجية في نفس نظام األنابيب▪
 إلىF1/F2 (مخارج متعددة). حيث يؤدي توصيل األسالك بأطراف Q1/Q2بأطراف 

تعطل النظام.
 الخاصةF1/F2يجب توصيل األسالك الخاصة باألنظمة األخرى بأطراف (مدخل-مخرج) ▪

بلوحة الدوائر المطبوعة في الوحدة الخارجية التي تم توصيل األسالك البينية للوحدات
الداخلية بها.

الوحدة األساسية هي الوحدة الخارجية التي تم توصيل األسالك البينية للوحدات الداخلية▪
بها.

إنهاء توصيل أسالك النقل٤۔١٩
بعد تركيب أسالك النقل داخل الوحدة، لفَّها مع أنابيب غاز التبريد الميدانية باستخدام شريط

تشطيب، كما هو موضح في الشكل أدناه.
a bc de

aأنبوب السائل
bأنبوب الغاز
cالعازل
d) أسالك النقلF1/F2(
eشريط التشطيب

تحديد مسار وتثبيت مصدر التيار الكهربائي٥۔١٩

مالحظة
 ملم أو أكثر بعيدًا عن األسالك الرصاصية25عند تحديد مسار األسالك األرضية، وفر خلوصًا 

الخاصة بالضاغط. وقد يؤثر عدم االلتزام بهذا اإلرشاد بشكل صحيح إلى التأثير سلبًا على
التشغيل الصحيح للوحدات األخرى الموصلة بنفس األسالك األرضية.
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يمكن تحديد مسار أسالك التيار الكهربائي من خالل الجانب األمامي واأليسر. ثبِّتها في فتحة
التثبيت السفلية.

c

X1M

abac

d

X1M

b

8~12 HP 14~20 HP

A

A
A

d
d

d d

a (أ))1إمداد الطاقة (االحتمال

b (أ))2إمداد الطاقة (االحتمال

c استخدم دائرة كهربائية.(أ))3إمداد الطاقة (االحتمال .
dحزام تثبيت

يجب إزالة الفتحة القابلة للنزع. أغلق الفتحة لتجنب دخول حيوانات صغيرة أو أوساخ.(أ)

توصيل مصدر التيار الكهربائي٦۔١٩

مالحظة
تجنب مطلقًا توصيل مصدر التيار الكهربائي بمجموعة أطراف أسالك النقل. وخالف ذلك قد

يتعطل النظام بأكمله.

معلومات
التركيب وتحديد المسار في حالة استخدام محدد التبريد/التدفئة: ارجع إلى دليل تركيب محدد

التبريد/التدفئة.

تنبيه
عند التوصيل بمصدر الطاقة: قم بتوصيل الكابل األرضي أوالً قبل إجراء التوصيالت الحاملة▪

للتيار.
عند فصل مصدر الطاقة: افصل الكابالت الحاملة للتيار أوالً قبل فصل التوصيل األرضي.▪
يجب أن يكون طول الموصالت ما بين أداة تخفيف الضغط عن مصدر الطاقة والمجموعة▪

الطرفية نفسها بحيث تكون األسالك الحاملة للتيار مشدودة قبل السلك األرضي في حالة
سحب مصدر الطاقة بعد فكه من أداة تخفيف الضغط.

عزم الربط لمسامير األطراف:
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عزم الربط (نيوتن•متر)حجم المسمار
M8مجموعة أطراف توصيل مصدر التيار) 

الكهربائي)
5.5~7.3

M8(األرضي) 

مالحظة
عند توصيل السلك األرضي، وصِّل السلك بحيث يمر من الجزء المخصص للخروج من الفلكة

الكأسية. قد يتسبب التأريض غير الكامل في حدوث صدمة كهربية.

يجب تثبيت مصدر إمداد الطاقة بالسنادة البالستيكية باستخدام مشبك تثبيت مجهز ميدانيًا
لمنع وقوع قوة خارجية على طرف التوصيل. يجب استخدام األسالك المخططة التي تمت

تعريتها الخضراء والصفراء للتأريض فقط.
8~12 HP

a bc d

f

g

e

i
j
h

14~20 HP

a bc d

f

g

e

i
j
h

a) 3 فولت - 415~380مصدر التيار الكهربائيN~ 50(هرتز 
bالمنصهر
cواقي التسرب األرضي
dالسلك األرضي
eمجموعة أطراف توصيل مصدر التيار الكهربائي
f :توصيل كل سلك كهربائيRED إلى L1 و WHT إلى L2 و BLK إلى L3 و BLU إلى N

g) السلك األرضيGRN/YLW(
hحزام تثبيت
iفلكة كأسية
j.عند توصيل السلك األرضي، يوصى بإجراء بَرْم السلك

الوحدات الخارجية المتعددة
لتوصيل مصدر التيار الكهربائي لوحدات خارجية متعددة إلى بعضها البعض، يجب استخدام

ألسنة دائرية. وال يمكن استخدام كابالت عارية.
في هذه الحالة، فإن جلبة الحلقة المركبة افتراضيًا ينبغي إزالتها.

ينبغي توصيل كال الكابلين بطرف مصدر التيار الكهربائي حسبما هو موضح أدناه:

L1 L2 L2 N
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فحص مقاومة عزل الضاغط٧۔١٩

مالحظة
إذا تراكم غاز التبريد، بعد التركيب، في الضاغط، فقد تنخفض مقاومة العزل في األقطاب،

 ميجا أوم على األقل، فلن تتعطل الوحدة.1ولكن إذا كانت عند 
 فولت عند قياس العزل.500استخدم جهازًا الختبار عزل الجهد الكهربائي العالي سعة ▪
ال تستخدم جهاز اختبار عزل الجهد العالي مع الدوائر منخفضة الجهد.▪

قم بقياس مقاومة العزل عند األقطاب.1
فعندئذٍفي حالة

مقاومة العزل جيدة. ويكون هذا اإلجراء قد اكتمل. ميجا أوم1≥
مقاومة العزل غير جيدة. انتقل إلى الخطوة التالية. ميجا أوم1<

 ساعات.6شغّل الطاقة واتركها لمدة 2
سيخن الضاغط ويقوم بتبخير أي غاز تبريد بداخله.النتيجة: 

قم بقياس مقاومة العزل مرة أخرى.3
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التهيئة٢٠
في هذا الفصل

119...................................................................................................................................................نظرة عامة: التهيئة20.1
119...........................................................................................................................................ضبط اإلعدادات الميدانية20.2

119....................................................................................................................حول ضبط اإلعدادات الميدانية20.2.1
120.........................................................................................................................مكونات اإلعدادات الميدانية20.2.2
121.......................................................................................................الوصول إلى مكونات اإلعدادات الميدانية20.2.3
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123....................................................................................................................................1استخدام الوضع 20.2.5
123....................................................................................................................................2استخدام الوضع 20.2.6
124...........................................................................................................................: إعدادات الرصد1الوضع 20.2.7
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134.................................................................................................توصيل مهايئ الكمبيوتر إلى الوحدة الخارجية20.2.9

134....................................................................................................................................توفير الطاقة والتشغيل األمثل20.3
134..................................................................................................................أنظمة التشغيل الرئيسية المتاحة20.3.1
135............................................................................................................................إعدادات الراحة المتوفرة20.3.2
137.................................................................................................................مثال: الوضع التلقائي أثناء التبريد20.3.3
138................................................................................................................مثال: الوضع التلقائي أثناء التدفئة20.3.4

139................................................................................................................................استخدام وظيفة اكتشاف التسرب20.4
139....................................................................................................................حول اكتشاف التسرب التلقائي20.4.1
140.......................................................................................................................إجراء اكتشاف التسرب يدويًا20.4.2

نظرة عامة: التهيئة١۔٢٠
يبين هذا الفصل ما يجب عليك فعله ومعرفته لتهيئة النظام بعد تركيبه.

إنه يحتوي على معلومات عن:
ضبط اإلعدادات الميدانية▪
توفير الطاقة والتشغيل األمثل▪
استخدام وظيفة اكتشاف التسرب▪

معلومات
من المهم قيام فني التركيب بقراءة كل المعلومات الواردة في هذا الفصل بشكل متتالٍ

وتهيئة النظام حسبما هو مطبق.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

ضبط اإلعدادات الميدانية٢۔٢٠

حول ضبط اإلعدادات الميدانية١۔٢۔٢٠

، مطلوب إعطاء بعض المدخالت إلى لوحةVRV IVلمواصلة تهيئة نظام المضخة الحرارية 
الدوائر المطبوعة الخاصة بالوحدة. وسيبين هذا الفصل مدى إمكانية اإلدخال اليدوي عن

طريق تشغيل األزرار االنضغاطية/مفاتيح الحزمة المزدوجة المضمنة في لوحة الدوائر
المطبوعة وقراءة النتائج من الشاشات سباعية القطع.

يتم ضبط اإلعدادات عن طريق الوحدة الخارجية الرئيسية.
باإلضافة إلى ضبط اإلعدادات الميدانية، من الممكن أيضًا تأكيد معلمات التشغيل الحالي

للوحدة.
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األزرار االنضغاطية ومفاتيح الحزمة المزدوجة المضمنة

الوصفالعنصر
بتشغيل األزرار االنضغاطية، من الممكن:األزرار االنضغاطية

تنفيذ أعمال خاصة (شحن غاز التبريد التلقائي، التشغيل▪
التجريبي، إلخ).

تنفيذ إعدادات ميدانية (تشغيل الطلب، خفض الضجيج، إلخ).▪

مفاتيح الحزمة المزدوجة
المضمنة

بتشغيل مفاتيح الحزمة المزدوجة المضمنة، من الممكن:
▪DS1 (1ارجع إلى دليل مفتاح محدد) محدد التبريد/التدفئة :(

التبريد/التدفئة). متوقف=غير مركب=إعداد المصنع
▪DS1 (2~4.غير مستخدم. ال تغير إعداد المصنع :(
▪DS2 (1~4.غير مستخدم. ال تغير إعداد المصنع :(

انظر أيضًا:
]3 120 ["مكونات اإلعدادات الميدانية"▪
]3 121 ["الوصول إلى مكونات اإلعدادات الميدانية"▪

مهايئ الكمبيوتر
، يُمكن بدالً من ذلك عمل عدة إعدادات ميدانية لتجهيزVRV IVلنظام المضخة الحرارية 

التشغيل من خالل واجهة كمبيوتر شخصي (لتحقيق ذلك، مطلوب توفر الخيار
EKPCCABيمكن لفني التركيب تجهيز التهيئة (خارج الموقع) على الكمبيوتر وبعد ذلك .(*

تحميل التهيئة إلى النظام.
.]3 134 ["توصيل مهايئ الكمبيوتر إلى الوحدة الخارجية"انظر أيضًا: 

2 و 1الوضع 

الوصفالوضع
1الوضع 

(إعدادات الرصد)
 لرصد الحالة الحالية للوحدة الداخلية.1يمكن استخدام الوضع 

ويمكن أيضًا رصد بعض محتويات اإلعدادات الميدانية.

2الوضع 
(اإلعدادات الميدانية)

 لتغيير اإلعدادات الميدانية للنظام. من2يمكن استخدام الوضع 
الممكن مراجعة القيمة الحالية لإلعداد الميداني وتغيير القيمة

الحالية لإلعداد الميداني.
بوجه عام، يمكن استئناف التشغيل العادي دون تدخل خاص

بعد تغيير اإلعدادات الميدانية.
تُستخدم بعض اإلعدادات الميدانية لنوع خاص من التشغيل
(على سبيل المثال التشغيل لمرة واحدة، إعداد االستعادة/

التفريغ، إعداد شحن غاز التبريد اليدوي، إلخ.). وفي مثل هذه
الحالة، مطلوب إلغاء التشغيل الخاص قبل إمكانية إعادة

التشغيل العادي. وستتم اإلشارة إلى ذلك في الشروح التالية.

انظر أيضًا:
]3 122 ["2 أو 1الوصول إلى الوضع "▪
]3 123 ["1استخدام الوضع "▪
]3 123 ["2استخدام الوضع "▪
]3 124 [": إعدادات الرصد1الوضع "▪
]3 127 [": اإلعدادات الميدانية2الوضع "▪

مكونات اإلعدادات الميدانية٢۔٢۔٢٠

موقع الشاشات سباعية القطع واألزرار ومفاتيح الحزمة المزدوجة المضمنة:
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a b

BS1 BS2 DS1 DS2BS3

X27A

BS1الوضع: لتغيير الوضع المضبوط
BS2ضبط: لضبط اإلعدادات الميدانية
BS3عودة: لضبط اإلعدادات الميدانية

DS1، DS2مفاتيح الحزمة المزدوجة المضمنة
aالشاشات سباعية القطع
bاألزرار االنضغاطية

الوصول إلى مكونات اإلعدادات الميدانية٣۔٢۔٢٠

ليس مطلوبًا فتح صندوق المكونات اإللكترونية بالكامل للوصول إلى األزرار االنضغاطية في
لوحة الدوائر المطبوعة وقراءة ما يظهر على الشاشة (الشاشات) سباعية القطع.

للوصول إليها، يمكنك إزالة غطاء الفحص األمامي باللوحة األمامية (انظر الشكل). يمكنك
اآلن فتح غطاء الفحص باللوحة األمامية لصندوق المكونات الكهربائية (انظر الشكل). كما

يمكنك رؤية األزرار االنضغاطية الثالثة والشاشات سباعية القطع الثالثة ومفاتيح الحزمة
المزدوجة المضمنة.

2×

a

b

c

اللوحة األماميةأ
b أزرار انضغاطية3 شاشات سباعية القطع و 3لوحة الدوائر المطبوعة الرئيسية مع 
cغطاء خدمة صندوق المكونات الكهربائية

شغل المفاتيح واألزرار االنضغاطية بعصا معزولة (مثل قلم حبر جاف مغلق) لتجنب
مالمسة األجزاء المكهربة.

تأكد من إعادة تركيب غطاء الفحص في غطاء صندوق المكونات الكهربائية وإغالق غطاء
الفحص باللوحة األمامية بعد االنتهاء من المهمة. وأثناء تشغيل الوحدة، ينبغي أن تكون

اللوحة األمامية للوحدة مركبة في مكانها. وال يزال من الممكن ضبط اإلعدادات من خالل
فتحة الفحص.

مالحظة
تأكد من إغالق كل اللوحات الخارجية، باستثناء غطاء الخدمة في صندوق المكونات

الكهربائية، أثناء العمل.
أغلق غطاء صندوق المكونات الكهربائية بإحكام قبل تشغيل التيار الكهربائي.
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2 أو 1الوصول إلى الوضع ٤۔٢۔٢٠

التهيئة: الوضع االفتراضي

مالحظة
 ساعات من التشغيل بهدف إيصال التيار الكهربائي إلى6تأكد من توصيل التيار الكهربائي قبل 

سخان علبة المرافق ولحماية الضاغط.

شغل مصدر إمداد الطاقة الخاص بالوحدة الخارجية وجميع الوحدات الداخلية. عندما يتم
االتصال بين الوحدات الداخلية والوحدة (الوحدات) الخارجية ويكون في وضعه العادي،

ستكون حالة مؤشر الشاشة سباعية القطع كما يلي أدناه (الوضع االفتراضي عند شحنها من
المصنع).
عرضالمرحلة

عند تشغيل مصدر إمداد الطاقة: يضيء بشكل متقطع وسريع
كما هو موضح. يتم إجراء فحوصات أولية على مصدر التيار

 دقيقة).2~1الكهربائي (
في حالة عدم حدوث أي مشكلة: تُضاء كما هو موضح

 دقائق).10~8(
مستعد للتشغيل: مؤشر الشاشة الفارغة كما هو موضح.

مؤشرات الشاشة سباعية القطع:
إيقاف

الوميض
تشغيل

في حالة وجود عطل، يتم عرض من كود العطل في واجهة مستخدم الوحدة الداخلية
والشاشة سباعية القطع في الوحدة الخارجية. قم بحل رمز العطل وفقًا لذلك. ينبغي

فحص أسالك االتصال أوالً.

الوصول
.2، والوضع 1 للتبديل بين الوضع االفتراضي، والوضع BS1يُستخدم 
اإلجراءالوصول

الوضع االفتراضي

 مرة واحدة.BS1اضغط على 1الوضع 
مؤشر الشاشة سباعية القطع يتغير إلى:

.
 مرة أخرى للعودة إلى الوضع االفتراضي.BS1اضغط على 

 ثوانٍ على األقل.5 لمدة BS1اضغط على 2الوضع 
مؤشر الشاشة سباعية القطع يتغير إلى:

 مرة أخرى (لوقتٍ قصير) للعودة إلىBS1اضغط على 
الوضع االفتراضي.

معلومات
 للعودة إلى الوضع االفتراضي (الBS1إذا اختلط عليك األمر في منتصف العملية، اضغط على 

 أو1الوصول إلى الوضع "يوجد مؤشر على الشاشات سباعية القطع: فراغ، ارجع إلى 
2"] 3 122[.
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1استخدام الوضع ٥۔٢۔٢٠

 لضبط اإلعدادات األساسية ولرصد حالة الوحدة.1يُستخدم الوضع 
كيفماذا

تغيير والوصول إلى اإلعداد في
1الوضع 

 مرةBS1 (اضغط على 1بمجرد تحديد الوضع 
واحدة)، يمكنك تحديد اإلعداد المرغوب. ويتم ذلك

.BS2بالضغط على 
يتم الوصول إلى قيمة اإلعداد المحدد بالضغط على

BS3.مرة واحدة 
.BS1اضغط على لإلنهاء والعودة إلى الحالة األولية

مثال:
] (لمعرفة عدد الوحدات الداخلية التي تم توصيلها بالنظام).10‑1فحص محتوى المَعْلم [

]A-B]=C=؛ ج= القيمة التي نرغب في10؛ ب=1 في هذه الحالة تُعرَّف على هذا النحو: أ
معرفتها/مراقبتها:

تأكد من أن مؤشر الشاشة سباعية القطع في الوضع االفتراضي (التشغيل العادي).1
 مرة واحدة.BS1اضغط على 2

: 1تم الوصول إلى الوضع النتيجة: 
 مرات.BS2 10اضغط على 3

: 10 اإلعداد 1تم تعيين الوضع النتيجة: 
 مرة واحدة; القيمة الناتجة (تبعًا للوضع الميداني الفعلي)، هي عددBS3اضغط على 4

الوحدات الداخلية التي تكون موصلة بالنظام.
، القيمة الناتجة هي المعلومات10 اإلعداد 1تم تعيين وتحديد الوضع النتيجة: 

المرصودة
 مرة واحدة.BS1، اضغط على 1لمغادرة الوضع 5

2استخدام الوضع ٦۔٢۔٢٠

.2ينبغي استخدام الوحدة الرئيسية إلدخال اإلعدادات الميدانية في الوضع 
 لضبط اإلعدادات الميدانية للوحدة الخارجية والنظام.2يمكن استخدام الوضع 

كيفماذا
تغيير والوصول إلى اإلعداد في

2الوضع 
5 ألكثر من BS1 (اضغط على 2بمجرد تحديد الوضع 

ثوانٍ)، يمكنك تحديد اإلعداد المرغوب. ويتم ذلك
.BS2بالضغط على 

يتم الوصول إلى قيمة اإلعداد المحدد بالضغط على
BS3.مرة واحدة 

.BS1اضغط على لإلنهاء والعودة إلى الحالة األولية
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كيفماذا
تغيير قيمة اإلعداد المحدد في

2الوضع 
 ألكثر منBS1 (اضغط على 2بمجرد تحديد الوضع ▪

 ثوانٍ)، يمكنك تحديد اإلعداد المرغوب. ويتم ذلك5
.BS2بالضغط على 

يتم الوصول إلى قيمة اإلعداد المحدد بالضغط▪
 مرة واحدة.BS3على 

 لتحديد القيمة المطلوبةBS2يتم اآلن استخدام ▪
لإلعداد المحدد.

عندما يتم تحديد القيمة المطلوبة، يمكنك تحديد▪
 مرة واحدة.BS3تغيير القيمة بالضغط على 

 مرة أخرى لبدء التشغيل وفقًاBS3اضغط على ▪
للقيمة المختارة.

مثال:
] (لتحديد إعداد الضغط الساكن المرتفع لمروحة الوحدة18‑2فحص محتوى المَعْلم [

الخارجية).
]A-B]=C :في هذه الحالة تُعرَّف على هذا النحو A=2 ؛B=18 ؛Cالقيمة التي نرغب في =

معرفتها/تغييرها
تأكد من أن مؤشر الشاشة سباعية القطع في نفس وضعه االفتراضي (التشغيل1

العادي).
 ثوانٍ.5 ألكثر من BS1اضغط على 2

: 2تم الوصول إلى الوضع النتيجة: 
 مرات.BS2 18اضغط على 3

: 18 اإلعداد 2تم تعيين الوضع النتيجة: 
 مرة واحدة; القيمة الناتجة (تبعًا للوضع الميداني الفعلي)، هي حالةBS3اضغط على 4

", وهذا يعني أن الوظيفة غير0], تكون القيمة االفتراضية "18‑2اإلعداد. في حالة [
نشطة.

، القيمة الناتجة هي وضع اإلعداد18 اإلعداد 2تم تعيين وتحديد الوضع النتيجة: 
الحالي.

 حتى تظهر القيمة المطلوبة على مؤشر الشاشةBS2لتغيير قيمة اإلعداد, اضغط على 5
 مرة واحدة.BS3سباعية القطع. عندما يتحقق ذلك، حدد قيمة اإلعداد بالضغط على 
.BS3ولبدء التشغيل وفقًا لإلعداد المختار، أكد مرة أخرى بالضغط على 

 مرتين.BS1، اضغط على 2إليقاف الوضع 6

: إعدادات الرصد1الوضع ٧۔٢۔٢٠

]1‑0[
.2 أو فرعية 1يبين ما إذا كانت الوحدة التي تفحصها هي وحدة رئيسية أو فرعية 

 هي متعلقة بتهيئئات األنظمة ذات الوحدات الخارجية2 وفرعية 1مؤشرات رئيسية وفرعية 
 يتم تحديده2 أو فرعية 1المتعددة. تخصيص الوحدة الخارجية لتكون رئيسية أو فرعية 

بواسطة منطق الوحدة.
.2ينبغي استخدام الوحدة الرئيسية إلدخال اإلعدادات الميدانية في الوضع 

الوصف]0‑1[
وضع غير محدد.ال يوجد مؤشر

الوحدة الخارجية هي الوحدة الرئيسية.0
.1الوحدة الخارجية هي الوحدة الفرعية 1
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الوصف]0‑1[
.2الوحدة الخارجية هي الوحدة الفرعية 2

]1‑1[
يبين حالة التشغيل منخفض الضجيج.

يعمل التشغيل منخفض الضجيج على الحد من الصوت الناتج عن الوحدة مقارنة بظروف
التشغيل العادية.

الوصف]1‑1[
الوحدة ال تعمل حاليًا وفقًا لقيود خفض الضجيج.0
الوحدة تعمل حاليًا وفقًا لقيود خفض الضجيج.1

. هناك طريقتان لتفعيل التشغيل2يمكن ضبط التشغيل منخفض الضجيج في الوضع 
منخفض الضجيج في نظام الوحدة الخارجية.

الطريقة األولى هي تمكين التشغيل منخفض الضجيج التلقائي أثناء الليل عن طريق▪
إعداد ميداني. ستعمل الوحدة في مستوى الضجيج المنخفض المحدد أثناء األطر الزمنية

المحددة.
الطريقة الثانية هي تمكين التشغيل منخفض الضجيج بناءً على مُدْخل خارجي. وهذا▪

التشغيل يتطلب ملحقًا اختيارًا.

]1‑2[
يبين حالة التشغيل ذو االستهالك المحدود للطاقة.

يؤدي الحد من استهالك الطاقة إلى تقليل استهالك الوحدة للطاقة مقارنة بظروف التشغيل
العادية.

الوصف]2‑1[
الوحدة ال تعمل حاليًا وفقًا لحدود استهالك الطاقة.0
الوحدة تعمل حاليًا وفقًا لحدود استهالك الطاقة.1

. هناك طريقتان لتفعيل الحد من2يمكن ضبط الحد من استهالك الطاقة في الوضع 
استهالك الطاقة في نظام الوحدة الخارجية.

الطريقة األولى هي تمكين الحد اإلجباري من استهالك الطاقة عن طريق إعداد ميداني.▪
ستعمل الوحدة دائمًا وفقًا للحد المحدد الستهالك الطاقة.

الطريقة الثانية هي تمكين الحد من استهالك الطاقة بناءً على مُدْخل خارجي. وهذا▪
التشغيل يتطلب ملحقًا اختيارًا.

]1‑5] [1‑6[
يبين:

 درجة حرارة التبخر المستهدفة الحالية.e]: وضع مَعْلم5‑1[▪
درجة حرارة التكثف المستهدفة الحالية.c]: وضع مَعْلم 6‑1[▪

توفير 20.3"للحصول على مزيد من المعلومات والنصائح حول تأثير هذه اإلعدادات، انظر 
.]3 134 ["الطاقة والتشغيل األمثل

]1‑10[
يبين العدد اإلجمالي للوحدات الداخلية التي تم توصيلها.

قد يكون من المالئم التحقق مما إذا كان العدد اإلجمالي للوحدات الداخلية التي تم تركيبها
يطابق العدد اإلجمالي للوحدات الداخلية التي يتعرف عليها النظام. في حالة عدم التطابق،

).F1/F2يوصى بفحص مسار أسالك االتصال بين الوحدات الخارجية والداخلية (خط اتصال 
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]1‑13[
يبين العدد اإلجمالي للوحدات الخارجية التي تم توصيلها (في حالة األنظمة ذات الوحدات

الخارجية المتعددة).
قد يكون من المالئم التحقق مما إذا كان العدد اإلجمالي للوحدات الخارجية التي تم تركيبها
يطابق العدد اإلجمالي للوحدات الخارجية التي يتعرف عليها النظام. في حالة عدم التطابق،

).Q1/Q2يوصى بفحص مسار أسالك االتصال بين الوحدات الخارجية (خط اتصال 

]1‑17] [1‑18] [1‑19[
يبين:

]: كود آخر عطل.17‑1[▪
]: كود العطل األخير الثاني.18‑1[▪
]: كود العطل األخير الثالث.19‑1[▪

عندما يتم إعادة ضبط آخر أكواد العطل بدون قصد في واجهة مستخدم الوحدة الداخلية،
يمكن التحقق منها مرة أخرى من خالل إعدادات الرصد هذه.

حل المشكالت بناءً على أكواد 24.1"لمعرفة محتوى وسبب كود العطل، انظر 
, حيث يتم توضيح معظم أكواد األعطال ذات الصلة. ويمكن الرجوع إلى]3 151 ["االعطال

دليل خدمة هذه الوحدة للحصول على معلومات مفصلة عن أكواد األعطال.

]1‑29] [1‑30] [1‑31[
يبين كمية غاز التبريد المسربة التقديرية (كجم) بناءً على:

]: آخر عملية اكتشاف التسرب.29‑1[▪
]: عملية اكتشاف التسرب األخيرة الثانية.30‑1[▪
]: عملية اكتشاف التسرب األخيرة الثالثة.31‑1[▪

استخدام وظيفة اكتشاف 20.4"للتمكن من استخدام عملية اكتشاف التسرب، انظر 
.]3 139 ["التسرب

]1‑34[
يبين األيام المتبقية حتى اكتشاف التسرب التلقائي التالي (إذا تم تفعيل وظيفة اكتشاف

التسرب التلقائي).
، من الممكن2عندما يتم تفعيل وظيفة اكتشاف التسرب التلقائي من خالل إعدادات الوضع 

أن ترى عدد األيام التي في غضونها سيتم إجراء اكتشاف التسرب التلقائي. وتبعًا لإلعداد
الميداني الذي يتم اختياره، يمكن برمجة وظيفة اكتشاف التسرب التلقائي لتكون مرة واحدة

في المستقبل أو بصورة دائمة.
 يومًا.365 و 0يعرض المؤشر األيام المتبقية ويكون بين 

]1‑35] [1‑36] [1‑37[
يبين نتيجة ما يلي:

]: آخر عملية اكتشاف التسرب التلقائي.35‑1[▪
]: عملية اكتشاف التسرب التلقائي األخيرة الثانية.36‑1[▪
]: عملية اكتشاف التسرب التلقائي األخيرة الثالثة.37‑1[▪

، من الممكن2عندما يتم تفعيل وظيفة اكتشاف التسرب التلقائي من خالل إعدادات الوضع 
أن ترى النتيجة األخيرة لعملية اكتشاف التسرب التلقائي.

الوصف]37‑1] [36‑1] [35‑1[
تشغيل عادي لعملية اكتشاف التسرب.1
كانت ظروف التشغيل أثناء عملية اكتشاف التسرب غير مرضية2

(لم تكن درجة الحرارة المحيطة ضمن الحدود الموضوعة).
حدوث عطل أنثاء عملية اكتشاف التسرب.3
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فعندئذٍ يتم عرض كمية غاز التبريد المسربة التقديرية وفقًا لمافي حالة
يلي:

]1‑35=[1]1‑29[
]1‑36=[1]1‑30[
]1‑37=[1]1‑31[

.]3 139 ["استخدام وظيفة اكتشاف التسرب 20.4"لمزيد من المعلومات، انظر 

]1‑38] [1‑39[
يبين:

 التي تم توصيلها بالنظام.RA DX]: عدد الوحدات الداخلية 38‑1[▪
) التي تم توصيلها بالنظام.HXY080/125]: عدد الوحدات الداخلية هيدروبوكس (39‑1[▪

]1‑40] [1‑41[
يبين:

]: إعداد التبريد المريح الحالي.40‑1[▪
]: إعداد التدفئة المريحة الحالي.41‑1[▪

 للحصول على تفاصيل أكثر عن هذا]3 134 ["توفير الطاقة والتشغيل األمثل 20.3"انظر 
اإلعداد.

: اإلعدادات الميدانية2الوضع ٨۔٢۔٢٠

]2‑0[
إعداد تحديد التبريد/التدفئة.

يتم استخدام إعداد تحديد التبريد/التدفئة في حالة استخدام محدد التبريد/التدفئة االختياري
)KRC19-26A و BRP2A81وتبعًا إلعداد الوحدة الخارجية (إعداد وحدة خارجية واحدة .(

أو إعداد وحدات خارجية متعددة)، ينبغي اختيار اإلعداد الصحيح. ويمكن العثور على
تفاصيل أكثر حول كيفية استخدام خيار محدد التبريد/التدفئة في دليل محدد التبريد/التدفئة.

الوصف]0‑2[
كل وحدة خارجية واحدة يمكن أن تحدد تشغيل التبريد/التدفئة (االفتراضي)0

(بواسطة محدد التبريد/التدفئة إذا تم تركيبه)، أو عن طريق
تحديد واجهة مستخدم الوحدة الداخلية الرئيسية (انظر اإلعداد

] ودليل التشغيل).83‑2[
الوحدة الرئيسية تحدد تشغيل التبريد/التدفئة عندما تكون1

.)a(الوحدات الخارجية موصلة في عملية دمج متعددة األنظمة
الوحدة التابعة تحدد تشغيل التبريد/التدفئة عندما تكون2

.)a(الوحدات الخارجية موصلة في عملية دمج متعددة األنظمة
)a() من الضروري استخدام مهايئ التحكم الخارجي االختياري للوحدة الخارجيةDTA104A61/62.(

انظر اإلرشادات المقدمة مع المهايئ لمزيد من التفاصيل.

]2‑8[
 حرارة التبخر المستهدفة أثناء تشغيل التبريد.eدرجة

 حرارة التبخر المستهدفة (درجة مئوية)eدرجة]8‑2[
تلقائية (االفتراضي)0
26
37
48
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 حرارة التبخر المستهدفة (درجة مئوية)eدرجة]8‑2[
59
610
711

توفير 20.3"للحصول على مزيد من المعلومات والنصائح حول تأثير هذه اإلعدادات، انظر 
.]3 134 ["الطاقة والتشغيل األمثل

]2‑9[
 حرارة التكثف المستهدفة أثناء تشغيل التدفئة.cدرجة 

درجة حرارة التكثف المستهدفة (°مئوية)]9‑2[
تلقائي (االفتراضي)0
141
343
646

توفير 20.3"للحصول على مزيد من المعلومات والنصائح حول تأثير هذه اإلعدادات، انظر 
.]3 134 ["الطاقة والتشغيل األمثل

]2‑12[
قم بتمكين وظيفة الضجيج المنخفض و/أو الحد من استهالك الطاقة عن طريق مهايئ

).DTA104A61/62التحكم الخارجي (
إذا احتاج النظام إلى التشغيل في ظروف التشغيل منخفض الضجيج أو في ظروف الحد

من استهالك الطاقة عندما يتم إرسال إشارة خارجية إلى الوحدة، فعندئذٍ ينبغي تغيير هذا
اإلعداد. ولن يكون هذا اإلعداد فعاالً إال عندما يتم تركيب مهايئ التحكم الخارجي االختياري

)DTA104A61/62.(
الوصف]12‑2[

غير مفعَّل. (االفتراضي)0
مفعَّل.1

]2‑14[
أدخل كمية غاز التبريد اإلضافي التي تم شحنها.

إذا كنت تريد استخدام وظيفة اكتشاف التسرب التلقائي، فعندئذٍ يجب إدخال إجمالي كمية
شحن غاز التبريد اإلضافية.

الكمية اإلضافية التي تم شحنها (كجم)]14‑2[
ال يوجد مُدْخل (االفتراضي)0
10>x<5
25>x<10
310>x<15
415>x<20
520>x<25
625>x<30
730>x<35
835>x<40
940>x<45
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الكمية اإلضافية التي تم شحنها (كجم)]14‑2[
1045>x<50
1150>x<55
1255>x<60
1360>x<65
1465>x<70
1570>x<75
1675>x<80
1780>x<85
1885>x<90
يتعذر استخدام اإلعداد. يجب أن يكون إجمالي شحن غاز19

20 كجم.100التبريد < 
21

.]3 94 ["حول شحن غاز التبريد"للحصول على تفاصيل بشأن إجراء الشحن، انظر ▪
لتحديد كمية"للحصول على تفاصيل بشأن حساب كمية شحن غاز التبريد اإلضافية، انظر ▪

.]3 94 ["المبرد اإلضافية
للحصول على توجيهات بشأن إدخال كمية شحن غاز التبريد اإلضافية ووظيفة اكتشاف▪

.]3 139 ["استخدام وظيفة اكتشاف التسرب 20.4"التسرب، انظر 

]2‑18[
إعداد الضغط الساكن المرتفع للمروحة.

لزيادة الضغط الساكن الذي توفره مروحة الوحدة الخارجية، ينبغي تفعيل هذا اإلعداد.
للحصول على تفاصيل حول هذا اإلعداد، انظر المواصفات الفنية.

الوصف]18‑2[
غير مفعَّل. (االفتراضي)0
مفعَّل.1

]2‑20[
شحن غاز التبريد اإلضافي اليدوي.

إلضافة كمية شحن غاز التبريد اإلضافية بطريقة يدوية (دون وظيفة شحن غاز التبريد
التلقائي)، ينبغي تطبيق اإلعداد التالي. يمكن العثور على مزيد من اإلرشادات بخصوص

حول شحن غاز"الطرق المختلفة لشحن غاز التبريد اإلضافي في النظام في فصل 
.]3 94 ["التبريد

الوصف]20‑2[
غير مفعَّل. (االفتراضي)0
مفعَّل.1

إليقاف تشغيل شحن غاز التبريد اإلضافي اليدوي (عندما يتم
.BS3شحن كمية غاز التبريد اإلضافية المطلوبة)، اضغط على 

، فسوفBS3إذا لم يتم إلغاء هذه الوظيفة بالضغط على 
 دقيقة30 دقيقة. وإذا لم تكن الـ 30يتوقف عمل الوحدة بعد 

كافية إلضافة كمية غاز التبريد المطلوبة، فعندئذٍ يمكن إعادة
تفعيل الوظيفة عن طريق تغيير اإلعداد الميداني مرة أخرى.

]2‑21[
وضع استعادة غاز التبريد/التفريغ.
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لتحقيق مسار حر الستعادة غاز التبريد من النظام أو إلزالة المواد المتبقية أو لتغريغ النظام،
من الضروري تطبيق إعداد معين والذي سيفتح الصمامات المطلوبة في دائرة غاز التبريد

بحيث يمكن إجراء استعادة غاز التبريد أو عملية التفريغ بصورة صحيحة.
الوصف]21‑2[

غير مفعَّل. (االفتراضي)0
مفعَّل.1

.BS3إليقاف وضع استعادة غاز التبريد/التفريغ، اضغط على 
، فسيبقى النظام في وضعBS3إذا لم يتم الضغط على 

استعادة غاز التبريد/التفريغ.

]2‑22[
إعداد ومستوى الضجيج المنخفض التلقائي أثناء الليل.

عندما تقوم بتغيير هذا اإلعداد، فإنك تفعِّل وظيفة التشغيل منخفض الضجيج التلقائي
بالوحدة وتحدد مستوى التشغيل. وتبعًا للمستوى المختار، سيتم خفض مستوى الضجيج.

].27‑2] و [26‑2ويتم تحديد أوقات بدء وإيقاف تشغيل هذه الوظيفة في اإلعداد [
الوصف]22‑2[

غير مفعَّل (االفتراضي)0
1 < المستوى 2 < المستوى 3المستوى 1المستوى 1
2المستوى 2
3المستوى 3

]2‑25[
مستوى التشغيل منخفض الضجيج عن طريق مهايئ التحكم الخارجي.

إذا احتاج النظام إلى التشغيل في ظروف تشغيل منخفضة الضجيج عندما يتم إرسال إشارة
خارجية إلى الوحدة، فإن هذا اإلعداد يحدد مستوى الضجيج المنخفض الذي سيتم تطبيقه.

ولن يكون هذا اإلعداد فعاالً إال عندما يتم تركيب مهايئ التحكم الخارجي االختياري
)DTA104A61/62] 12‑2) وتفعيل اإلعداد.[
الوصف]25‑2[

1 < المستوى 2 < المستوى 3المستوى 1المستوى 1
2المستوى  (االفتراضي)2
3المستوى 3

]2‑26[
وقت بدء التشغيل منخفض الضوضاء.

].22‑2يُستعمل هذا اإلعداد بالتزامن مع اإلعداد [
وقت بدء التشغيل منخفض الضوضاء التلقائي (تقريبًا)]26‑2[

20الساعة 1
22الساعة  (االفتراضي)2
24الساعة 3

]2‑27[
وقت إيقاف التشغيل منخفض الضوضاء.

].22‑2يُستعمل هذا اإلعداد بالتزامن مع اإلعداد [
وقت إيقاف التشغيل منخفض الضوضاء التلقائي (تقريبًا)]27‑2[

6الساعة 1
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وقت إيقاف التشغيل منخفض الضوضاء التلقائي (تقريبًا)]27‑2[
7الساعة 2
8الساعة  (االفتراضي)3

]2‑30[
) عن طريق مهايئ التحكم الخارجي1مستوى الحد من استهالك الطاقة (الخطوة 

)DTA104A61/62.(
إذا احتاج النظام إلى التشغيل في ظروف الحد من استهالك الطاقة عندما يتم إرسال إشارة

خارجية إلى الوحدة، فإن هذا اإلعداد يحدد مستوى الحد من استهالك الطاقة الذي سيتم
. ويكون المستوى وفقًا للجدول التالي.1تطبيقه للخطوة 

الحد من استهالك الطاقة (تقريبًا)]30‑2[
160%
265%
%70 (االفتراضي)3
475%
580%
685%
790%
895%

]2‑31[
) عن طريق مهايئ التحكم الخارجي2مستوى الحد من استهالك الطاقة (الخطوة 

)DTA104A61/62.(
إذا احتاج النظام إلى التشغيل في ظروف الحد من استهالك الطاقة عندما يتم إرسال إشارة

خارجية إلى الوحدة، فإن هذا اإلعداد يحدد مستوى الحد من استهالك الطاقة الذي سيتم
. ويكون المستوى وفقًا للجدول التالي.2تطبيقه للخطوة 

الحد من استهالك الطاقة (تقريبًا)]31‑2[
%40 (االفتراضي)1
250%
355%

]2‑32[
تشغيل الحد من استهالك الطاقة اإلجباري، طول الوقت، (ال يتطلب مهايئ تحكم خارجي

ألداء الحد من استهالك الطاقة).
إذا احتاج النظام دائمًا إلى التشغيل في ظروف الحد من استهالك الطاقة، فإن هذا اإلعداد

يُفعِّل ويحدد مستوى الحد من استهالك الطاقة الذي سيتم تطبيقه باستمرار. ويكون
المستوى وفقًا للجدول التالي.

مرجع التقييد]32‑2[
الوظيفة غير فعَّالة. (االفتراضي)0
].30‑2يتبع اإلعداد [1
].31‑2يتبع اإلعداد [2

]2‑35[
إعداد فرق االرتفاع.
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الوصف]35‑2[
في حالة تركيب الوحدة الخارجية في أخفض موضع (تم0

تركيب الوحدات الداخلية في موضع أعلى من الوحدات
الخارجية) وكان فرق االرتفاع بين الوحدة الداخلية األعلى

 م، فعندئذٍ ينبغي تغيير اإلعداد40والوحدة الخارجية يزيد عن 
".0] ليكون "35‑2[

— (االفتراضي)1

هناك تغييرات/حدود أخرى تنطبق على الدائرة، وللحصول على مزيد من المعلومات، انظر
.]3 73 [" فقطVRV DXطول األنابيب: "

]2‑49[
إعداد فرق االرتفاع.

الوصف]49‑2[
— (االفتراضي)0
في حالة تركيب الوحدة الخارجية في أعلى موضع (تم تركيب1

الوحدات الداخلية في موضع أخفض من الوحدات الخارجية)
وكان فرق االرتفاع بين الوحدة الداخلية األخفض والوحدة

]49‑2 م، فعندئذٍ يجب تغيير اإلعداد [50الخارجية يزيد عن 
".1ليكون "

هناك تغييرات/حدود أخرى تنطبق على الدائرة، وللحصول على مزيد من المعلومات، انظر
.]3 73 [" فقطVRV DXطول األنابيب: "

]2‑81[
إعداد التبريد المريح.

].8‑2يُستعمل هذا اإلعداد بالتزامن مع اإلعداد [
إعداد التبريد المريح]81‑2[

نظام التشغيل االقتصادي0
نظام التشغيل الخفيف (االفتراضي)1
نظام التشغيل السريع2
نظام التشغيل القوي3

توفير 20.3"للحصول على مزيد من المعلومات والنصائح حول تأثير هذه اإلعدادات، انظر 
.]3 134 ["الطاقة والتشغيل األمثل

]2‑82[
إعداد التدفئة المريح.

].9‑2يُستعمل هذا اإلعداد بالتزامن مع اإلعداد [
إعداد التدفئة المريح]82‑2[

نظام التشغيل االقتصادي0
نظام التشغيل الخفيف (االفتراضي)1
نظام التشغيل السريع2
نظام التشغيل القوي3

توفير 20.3"للحصول على مزيد من المعلومات والنصائح حول تأثير هذه اإلعدادات، انظر 
.]3 134 ["الطاقة والتشغيل األمثل
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]2‑83[
VRV DXتخصيص واجهة المستخدم الرئيسية في حال استخدام الوحدات الداخلية 

 في نفس الوقت.RA DXوالوحدات الداخلية 
 لتكون محددVRV DX], يمكنك السماح للوحدة الداخلية 83‑2عن طريق تغيير اإلعداد [

وضع التشغيل (مطلوب إيقاف تشغيل/تشغيل النظام بعد تطبيق هذا اإلعداد).
الوصف]83‑2[

 لها حق تحديد الوضع.VRV DXالوحدة الداخلية 0
 بها إعداد حق تحديد الوضع.RA DXالوحدة الداخلية  (االفتراضي)1

]2‑85[
الفاصل الزمني الكتشاف التسرب التلقائي.
].86‑2يُستعمل هذا اإلعداد بالتزامن مع اإلعداد [

الفاصل الزمني بين عمليات اكتشاف التسرب التلقائي (باأليام)]85‑2[
365 (االفتراضي)0
1180
290
360
430
57
61

]2‑86[
تفعيل اكتشاف التسرب التلقائي.

عندما تريد استخدام وظيفة اكتشاف التسرب التلقائي، يجب عليك تفعيل هذا اإلعداد.
], سيتم تنفيذ اكتشاف التسرب التلقائي تبعًا إلعداد القيمة المحددة.86‑2بتفعيل اإلعداد [

]. وهذا يعني85‑2ويخضع توقيت عملية اكتشاف تسرب غاز التبريد التلقائي التالية لإلعداد [
] يومًا.85‑2أنه سيتم تنفيذ اكتشاف التسرب التلقائي في غضون [

في كل مرة يتم فيها تنفيذ وظيفة اكتشاف التسرب التلقائي، سيبقى النظام خامالً إلى أن
يتم إعادة تشغيله عن طريق طلب تشغيل الثرموستات اليدوي أو عن طريق اإلجراء

المجدول التالي.
الوصف]86‑2[

ال توجد خطط الكتشاف التسرب. (االفتراضي)0
]85‑2تم التخطيط الكتشاف التسرب مرة واحدة في غضون [1

يومًا.
] يومًا.85‑2تم التخطيط الكتشاف التسرب كل [2

]2‑88[
تجميع معلومات مفصلة عن غاز التبريد أثناء التشغيل التجريبي لوظيفة الكشف عن

.]3 144 ["عن التشغيل التجريبي 21.4"التسريب. للحصول على تفاصيل أكثر، انظر 
الوصف]88‑2[

مفعَّل. (االفتراضي)0
غير مفعَّل.1
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توصيل مهايئ الكمبيوتر إلى الوحدة الخارجية٩۔٢۔٢٠

X27A

a bc
2

3
4

5

H 
JS

T

X27A

A1P

aالكمبيوتر
b) كابلEKPCCAB(*
cلوحة الدوائر المطبوعة الرئيسية بالوحدة الخارجية

توفير الطاقة والتشغيل األمثل٣۔٢٠
نظام المضخة الحرارية مجهز بوظيفة متقدمة لتوفير الطاقة. وحسب األولوية، يمكن التأكيد
إما على توفير الطاقة أو مستوى الراحة. يمكن اختيار عدة معلمات، بما يؤدي إلى التوازن

األمثل بين استهالك الطاقة والراحة لالستعمال المخصص.
تتوفر عدة نماذج ويتم توضيحها فيما يلي أدناه. عدِّل المعلمات حسب احتياجات المبنى

الخاص بك ولتحقيق أفضل توازن بين استهالك الطاقة والراحة.
بغض النظر عن التحكم الذي يتم اختياره، ال يزال من الممكن إجراء تعديالت على أداء

النظام نظرًا لعناصر التحكم في الحماية للحفاظ على تشغيل الوحدة في ظروف موثوق
بها. ومع ذلك، فإن الهدف المقصود ثابت وسيتم استخدامه لتحقيق أفضل توازن بين

استهالك الطاقة والراحة، حسب نوع االستعمال.
ينبغي توخي الحذر بشأن إجراءات االختيار وإعدادات النظام، خصوصًا عند استعمال وحدات

هيدروبوكس. درجة الحرارة المطلوبة للمياه الخارجة من هيدروبوكس لها األولوية على
التحكم في توفير الطاقة، ألن ذلك مرتبط بدرجة الحرارة المطلوبة للمياه.

أنظمة التشغيل الرئيسية المتاحة١۔٣۔٢٠

نظام التشغيل األساسي
درجة حرارة غاز التبريد ثابتة بغض النظر عن الوضع. وهذا يتوافق مع التشغيل العادي

 السابقة.VRVالذي يكون معروفًا ويمكن توقعه من / في ظل أنظمة 
غيِّر...لتفعيل ذلك في…

2]=8‑2[تشغيل التبريد
6]=9‑2[تشغيل التدفئة

نظام التشغيل التلقائي
يتم ضبط درجة حرارة غاز التبريد تبعًا للظروف الخارجية المحيطة. وعلى هذا النحو يتم
ضبط درجة حرارة غاز التبريد لتوافق الحمل المطلوب (المرتبط أيضًا بالظروف الخارجية

المحيطة).
على سبيل المثال، عند تشغيل النظام في وضع التبريد، فإنك ال تحتاج إلى تبريد كثير في

° مئوية) بنفس القدر25درجات الحرارة الخارجية المحطية المنخفضة (على سبيل المثال، 
°35الذي تحتاجه في درجات الحرارة الخارجية المحيطة المرتفعة (على سبيل المثال 

مئوية). باستخدام هذه الفكرة، يبدأ النظام تلقائيًا بزيادة درجة حرارة غاز التبريد، بما يؤدي
تلقائيًا إلى خفض القدرة المبذولة وزيادة كفاءة النظام.
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على سبيل المثال، عند تشغيل النظام في وضع التدفئة، فإنك ال تحتاج إلى تدفئة كثيرة في
 درجة مئوية) بنفس15درجات الحرارة الخارجية المحيطة المرتفعة (على سبيل المثال، 

–5القدر الذي تحتاجه في درجات الحرارة الخارجية المحيطة المنخفضة (على سبيل المثال 
درجة مئوية). باستخدام هذه الفكرة، يبدأ النظام تلقائيًا بخفض درجة حرارة غاز التبريد، بما

يؤدي تلقائيًا إلى خفض القدرة المبذولة وزيادة كفاءة النظام.
غيِّر...لتفعيل ذلك في…

 (االفتراضي)0]=8‑2[تشغيل التبريد
 (االفتراضي)0]=9‑2[تشغيل التدفئة

نظام التشغيل عالي الحساسية/االقتصادي (تبريد/تدفئة)
يتم ضبط درجة حرارة غاز التبريد ألعلى/أقل (تبريد/تدفئة) مقارنة بالتشغيل األساسي.

وبؤرة االهتمام في الوضع عالي الحساسية هو شعور العميل بالراحة.
طريقة اختيار الوحدات الداخلية أمر مهم ويجب مراعاتها ألن القدرة المتاحة هنا ليست نفس

القدرة المتاحة في نظام التشغيل األساسي.
للحصول على تفاصيل حول االستعماالت عالية الحساسية، يرجى االتصال بالوكيل المحلي

لديك.
غيِّر…لتفعيل ذلك في…

] إلى القيمة المناسبة، التي تتوافق مع8-2[تشغيل التبريد
متطلبات النظام المصمم مسبقًا الذي يحتوي

على تقنية عالية الحساسية.
] إلى القيمة المناسبة، التي تتوافق مع9-2[تشغيل التدفئة

متطلبات النظام المصمم مسبقًا الذي يحتوي
على تقنية عالية الحساسية.

درجة حرارة التبخر المستهدفة (درجة مئوية)]8‑2[
37
48
59
610
711

درجة حرارة التكثف المستهدفة (درجة]9‑2[
مئوية)

141
343

إعدادات الراحة المتوفرة٢۔٣۔٢٠

لكل وضع من األوضاع الواردة أعاله، يمكن اختيار مستوى راحة معين. يرتبط مستوى
الراحة بالتوقيت والجهد (استهالك الطاقة) الذي يتم بذله للوصول إلى درجة حرارة غرفة

معينة عن طريق تغيير درجة حرارة غاز التبريد مؤقتًا إلى قيم مختلفة للوصول إلى درجات
التكييف المطلوبة على نحو أسرع.

نظام التشغيل القوي
يُسمح بالزيادة (خالل تشغيل التدفئة) أو النقصان (خالل تشغيل التبريد) مقارنة بدرجة

حرارة غاز التبريد المطلوبة، للوصول إلى درجة حرارة الغرفة المطلوبة على نحو سريع
جدًا. يُسمح بالزيادة من لحظة بدء التشغيل.

 درجات مئوية3في حالة تشغيل التبريد، يُسمح لدرجة حرارة التبخر باالنخفاض إلى ▪
بشكل مؤقت تبعًا للوضع.
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 درجة مئوية بشكل49في حالة تشغيل التدفئة، يُسمح لدرجة حرارة التكثف باالرتفاع إلى ▪
مؤقت تبعًا للوضع.

عندما يصبح الطلب من الوحدات الداخلية أكثر اعتداالً، سيعود النظام في النهاية إلى▪
الوضع المستقر الذي يتم تحديده بواسطة نظام التشغيل أعاله.

غيِّر...لتفعيل ذلك في…
.3]=81‑2[تشغيل التبريد

يُستعمل هذا اإلعداد بالتزامن مع اإلعداد
]2‑8.[

.3]=82‑2[تشغيل التدفئة
يُستعمل هذا اإلعداد بالتزامن مع اإلعداد

]2‑9[

نظام التشغيل السريع
يُسمح بالزيادة (خالل تشغيل التدفئة) أو النقصان (خالل تشغيل التبريد) مقارنة بدرجة

حرارة غاز التبريد المطلوبة، للوصول إلى درجة حرارة الغرفة المطلوبة على نحو سريع
جدًا. يُسمح بالزيادة من لحظة بدء التشغيل.

 درجات مئوية6في حالة تشغيل التبريد، يُسمح لدرجة حرارة التبخر باالنخفاض إلى ▪
بشكل مؤقت تبعًا للوضع.

 درجة مئوية بشكل46في حالة تشغيل التدفئة، يُسمح لدرجة حرارة التكثف باالرتفاع إلى ▪
مؤقت تبعًا للوضع.

عندما يصبح الطلب من الوحدات الداخلية أكثر اعتداالً، سيعود النظام في النهاية إلى▪
الوضع المستقر الذي يتم تحديده بواسطة نظام التشغيل أعاله.

غيِّر...لتفعيل ذلك في…
.2]=81‑2[تشغيل التبريد

يُستعمل هذا اإلعداد بالتزامن مع اإلعداد
]2‑8.[

.2]=82‑2[تشغيل التدفئة
يُستعمل هذا اإلعداد بالتزامن مع اإلعداد

]2‑9.[

نظام التشغيل الخفيف
يُسمح بالزيادة (خالل تشغيل التدفئة) أو النقصان (خالل تشغيل التبريد) مقارنة بدرجة

حرارة غاز التبريد المطلوبة، للوصول إلى درجة حرارة الغرفة المطلوبة على نحو سريع
جدًا. ال يُسمح بالزيادة من لحظة بدء التشغيل. يبدأ التشغيل في الوضع الذي يتم تحديده

بواسطة نظام التشغيل أعاله.
 درجات مئوية6في حالة تشغيل التبريد، يُسمح لدرجة حرارة التبخر باالنخفاض إلى ▪

بشكل مؤقت تبعًا للوضع.
 درجة مئوية بشكل46في حالة تشغيل التدفئة، يُسمح لدرجة حرارة التكثف باالرتفاع إلى ▪

مؤقت تبعًا للوضع.
عندما يصبح الطلب من الوحدات الداخلية أكثر اعتداالً، سيعود النظام في النهاية إلى▪

الوضع المستقر الذي يتم تحديده بواسطة نظام التشغيل أعاله.
وضع بدء التشغيل يختلف عن إعداد الراحة القوي والسريع.▪

غيِّر...لتفعيل ذلك في…
.1]=81‑2[تشغيل التبريد

يُستعمل هذا اإلعداد بالتزامن مع اإلعداد
]2‑8.[
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غيِّر...لتفعيل ذلك في…
.1]=82‑2[تشغيل التدفئة

يُستعمل هذا اإلعداد بالتزامن مع اإلعداد
]2‑9.[

نظام التشغيل االقتصادي
درجة حرارة غاز التبريد المستهدفة األصلية، التي يتم تحديدها بواسطة نظام التشغيل (انظر

أعاله) يتم االحتفاظ بها دون أي تصحيح، إال لغرض التحكم في الحماية.
غيِّر...لتفعيل ذلك في…

.0]=81‑2[تشغيل التبريد
يُستعمل هذا اإلعداد بالتزامن مع اإلعداد

]2‑8.[
.0]=82‑2[تشغيل التدفئة

يُستعمل هذا اإلعداد بالتزامن مع اإلعداد
]2‑9.[

مثال: الوضع التلقائي أثناء التبريد٣۔٣۔٢٠

A

B

E

100%

50%

Te

C

D

3°C

6°C

35°C F

Aمنحنى الحمل الفعلي
B(القدرة األولية في الوضع التلقائي) منحنى الحمل التقديري
C(قيمة درجة حرارة التبخر األولية في الوضع التلقائي) القيمة المستهدفة التقديرية
Dقيمة درجة حرارة التبخر المطلوبة
Eعامل الحمل
Fدرجة حرارة الهواء الخارجي
Teدرجة حرارة التبخر

نظام التشغيل السريع
نظام التشغيل القوي

نظام التشغيل الخفيف
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تطور درجة حرارة الغرفة:

A

B C

D
E

F

Aدرجة الحرارة المضبوطة بالوحدة الداخلية
Bبداية التشغيل
Cوقت التشغيل
Dنظام التشغيل الخفيف
Eنظام التشغيل السريع
Fنظام التشغيل القوي

مثال: الوضع التلقائي أثناء التدفئة٤۔٣۔٢٠

A

B

100%

70%

E

Tc

C

D

49°C

46°C

F2°C

A(القدرة القصوى في الوضع التلقائي االفتراضي) منحنى الحمل التقديري
Bمنحنى الحمل
C(قيمة درجة حرارة التكثف األولية في الوضع التلقائي) القيمة المستهدفة التقديرية
Dدرجة حرارة التصميم
Eعامل الحمل
Fدرجة حرارة الهواء الخارجي
Tcدرجة حرارة التكثف
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نظام التشغيل السريع
نظام التشغيل القوي

نظام التشغيل الخفيف

تطور درجة حرارة الغرفة:

A

B C

D

EF

Aدرجة الحرارة المضبوطة بالوحدة الداخلية
Bبداية التشغيل
Cوقت التشغيل
Dنظام التشغيل الخفيف
Eنظام التشغيل السريع
Fنظام التشغيل القوي

استخدام وظيفة اكتشاف التسرب٤۔٢٠

حول اكتشاف التسرب التلقائي١۔٤۔٢٠

ال تكون وظيفة اكتشاف التسرب (التلقائي) مفعلة في الوضع االفتراضي. وال يمكن بدء
عمل وظيفة اكتشاف التسرب (التلقائي) إل عند استيفاء كال الشرطين التاليين:

]).14-2إدخال شحن غاز التبريد اإلضافي في منطق النظام (انظر [▪
), بما في ذلك فحص]3 142 ["تجهيز التشغيل 21"تنفيذ التشغيل التجريبي للنظام (انظر ▪

مفصل لحالة غاز التبريد.
] إلى القيمة85-2يمكن تشغيل عملية اكتشاف التسرب تلقائيًا. وعن طريق تغيير المَعْلم [

المختارة، يمكن اختيار الفاصل الزمني أو الوقت المنقضي حتى عملية اكتشاف التسرب
] ما إذا كانت عملية اكتشاف التسرب يتم تنفيذها مرة86-2التلقائي التالية. ويحدد المعلم [

] يومًا.85-2] يومًا) أو بشكل متقطع، مع االلتزام بفاصل زمني [85-2واحدة (في غضون [
يتطلب توفر ميزة وظيفة اكتشاف التسرب إدخال كمية شحن غاز تبريد إضافي مباشرةً بعد

االنتهاء من الشحن. ويجب تنفيذ هذا اإلدخال قبل أداء التشغيل التجريبي.

مالحظة
إذا تم إدخال قيمة خاطئة لوزن غاز التبريد المشحون اإلضافي، فسوف تنخفض دقة وظيفة

اكتشاف التسرب.

معلومات
يجب إدخال كمية شحن غاز التبريد اإلضافي الموزونة والمسجلة بالفعل (وليس إجمالي▪

كمية غاز التبريد الموجودة في النظام).
ال تكون وظيفة اكتشاف التسرب متاحة عندما تكون وحدات هيدروبوكس أو الوحدات▪

 موصلة بالنظام.RA DXالداخلية 
 م، فعندئذٍ ال يمكن استخدام50/40عندما يكون فرق االرتفاع بين الوحدات الداخلية ≥▪

وظيفة اكتشاف التسرب.
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إجراء اكتشاف التسرب يدويًا٢۔٤۔٢٠

عندما تكون وظيفة اكتشاف التسرب غير مطلوبة في البداية، لكن تظهر الحاجة لتفعيلها في
وقت الحق، يجب استيفاء الشروط التالية:

مطلوب إدخال شحن غاز التبريد اإلضافي في منطق النظام.▪
يجب إعادة إجراء التشغيل التجريبي للنظام.▪

تنفيذ وظيفة اكتشاف التسرب مرة واحدة في الموقع يمكن أن يتم أيضًا عن طريق اإلجراء
التالي.

 مرة واحدة.BS2اضغط على 1
 مرة أخرى.BS2اضغط على 2
 ثوانٍ.5 لمدة BS2اضغط على 3
.BS1ستبدأ وظيفة اكتشاف التسرب. إليقاف عملية اكتشاف التسرب، اضغط على 4

إذا تم تنفيذ االكتشاف اليدوي للتسرب، فإن نتيجة اكتشاف التسرب تظهر علىالنتيجة: 
الشاشة سباعية القطع في الوحدة الخارجية. الوحدات الداخلية في حالة مؤمنة (رمز تحكم

مركزي). النتيجة تتطابق مع القائمة التالية. للحصول على معلومات أكثر تفصيالً: راجع
.BS1 لمعرفة الكمية الدقيقة. للعودة إلى الوضع العادي، اضغط على 1الوضع 

الكمية المسربة (كجم)الشاشة
0≥x<0.5

0.5≥x<1
1≥x<1.5

1.5≥x<2
2≥x<2.5

2.5≥x<3
3≥x<3.5

3.5≥x<4
4≥x<4.5

4.5≥x<5
5≥x<5.5

5.5≥x<6
6≥x<6.5

6.5≥x<7
7≥x<7.5

7.5≥x<8
8≥x<8.5

8.5≥x<9
9≥x<9.5

9.5≥x<10
10≥x

أكواد المعلومات:
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الوصفالكود
الوحدة غير مهيأة لتنفيذ عملية اكتشاف التسرب (ارجع إلى

المتطلبات لتتمكن من تنفيذ عملية اكتشاف التسرب).
الوحدة الداخلية خارج نطاق درجة الحرارة الالزم لعملية

اكتشاف التسرب.
الوحدة الخارجية خارج نطاق درجة الحرارة الالزم لعملية

اكتشاف التسرب.
تمت مالحظة وجود ضغط منخفض للغاية أثناء عملية اكتشاف

التسرب. أعد بدء عملية اكتشاف التسرب.
يشير إلى تركيب وحدة داخلية غير متوافقة مع وظيفة اكتشاف

،RA DXالتسرب (على سبيل المثال، الوحدة الداخلية 
هيدروبوكس، ...).

].29‑1] و [35‑1نتيجة عملية اكتشاف التسرب مبينة في [
خطوات خالل اكتشاف التسرب:

الخطواتالشاشة
(أ)التجهيز

معادلة الضغط
بدء التشغيل

عملية اكتشاف التسرب
(ب)االستعداد للتشغيل

االنتهاء من عملية اكتشاف التسرب
إذا كانت درجة الحرارة الداخلية منخفضة للغاية، فسيبدأ أوالً تشغيل التدفئة.(أ)

)b( مئوية نتيجة لعملية اكتشاف التسرب وكانت درجة15إذا كانت درجة الحرارة الداخلية أقل من °
° مئوية، فسيبدأ تشغيل التدفئة للحفاظ على مستوى التدفئة20الحرارة الخارجية أقل من 

المريح األساسي.
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تجهيز التشغيل٢١
مالحظة

 إلى جانب تعليمات التجهيز في هذا الباب، تتوفرقائمة التحقق العامة الخاصة ببدء التشغيل.
 (المصادقة مطلوبة).Daikin Business Portalأيضًا قائمة تحقق عامة خاصة بالتجهيز في 

تعد قائمة التحقق العامة الخاصة ببدء التشغيل مكملة للتعليمات الواردة في هذا الباب
ويمكن استخدامها كإرشادات ونموذج إبالغ أثناء التجهيز والتسليم للمستخدم.

في هذا الفصل
142.......................................................................................................................................نظرة عامة: تجهيز التشغيل21.1
142.............................................................................................................................احتياطات الزمة عند تجهيز التشغيل21.2
143............................................................................................................................قائمة المراجعة قبل تجهيز التشغيل21.3
144..............................................................................................................................................عن التشغيل التجريبي21.4
145...........................................................................................................................................إجراء التشغيل التجريبي21.5
146...........................................................................................تصحيح المشكالت بعد اإلكمال غير العادي للتشغيل التجريبي21.6
146........................................................................................................................................................تشغيل الوحدة21.7

نظرة عامة: تجهيز التشغيل١۔٢١
بعد التركيب وبمجرد تحديد اإلعدادات الميدانية، يكون فني التركيب ملزمًا بالتحقق من
التشغيل الصحيح. ولهذا يجب إجراء تشغيل تجريبي وفقًا لإلجراءات الموضحة أدناه.

يبين هذا الفصل ما يجب عليك فعله ومعرفته لتجهيز تشغيل النظام بعد تهيئته.
يتكون تجهيز التشغيل عادةً من المراحل التالية:

فحص "قائمة المراجعة قبل تجهيز التشغيل".1
إجراء التشغيل التجريبي.2
إذا لزم األمر، تصحيح األخطاء بعد االنتهاء من التشغيل التجريبي غير الصحيح.3
تشغيل النظام.4

احتياطات الزمة عند تجهيز التشغيل٢۔٢١

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

خطر: خطر االحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة

تنبيه
ال تقم بإجراء التشغيل التجريبي أثناء العمل على الوحدات الداخلية.

عند إجراء التشغيل التجريبي، ستعمل الوحدة الخارجية والوحدة الداخلية المتصلة على حد
سواء. إن العمل على أي وحدة داخلية أثناء إجراء التشغيل التجريبي أمر خطير.

تنبيه
ال تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل أو مخرج الهواء. ال تقم بإزالة

وقاء المروحة. قد ينجم عن دوران المروحة بسرعة عالية حدوث إصابة.
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مالحظة
° مئوية.35° مئوية و 20التشغيل التجريبي متاح لدرجات الحرارة المحيطة بين –

معلومات
أثناء فترة التشغيل األولى للوحدة، قد تكون الطاقة المطلوبة أعلى من المحددة في بطاقة
بيانات الوحدة. ويرجع السبب في هذه الظاهرة إلى الضاغط والذي يحتاج إلى فترة تشغيل

 ساعة وذلك قبل الوصول إلى التشغيل السلس واالستهالك المستقر للطاقة.50متواصلة حتى 

مالحظة
 ساعات من التشغيل بهدف إيصال التيار الكهربائي إلى6تأكد من توصيل التيار الكهربائي قبل 

سخان علبة المرافق ولحماية الضاغط.

أثناء التشغيل التجريبي، سيبدأ تشغيل الوحدة الخارجية والوحدات الداخلية. تأكد من االنتهاء
من تجهيزات جميع الوحدات الداخلية (المواسير الميدانية، األسالك الكهربائية، تطهير الهواء،

…). انظر دليل تركيب الوحدات الداخلية للحصول على التفاصيل.

قائمة المراجعة قبل تجهيز التشغيل٣۔٢١
بعد تثبيت الوحدة، تحقق أوالً من العناصر المدرجة أدناه. بمجرد االنتهاء من كافة

الفحوصات، يجب إغالق الوحدة. قم بتشغيل الوحدة بعد إغالقها.
الدليل المرجعي لفني التركيبقم بقراءة تعليمات التركيب والتشغيل بالكامل، كما هو موضح في 

والمستخدم.

التركيب
تحقق من تركيب الوحدة بشكل صحيح، لتجنب الضجيج واالهتزاز غير الطبيعي أثناء بدء تشغيل

الوحدة.

أسالك ميدانية
تأكد من توصيل األسالك الميدانية وفقًا لإلرشادات المبينة في فصل توصيل األسالك الكهربائية،

ووفقًا لمخططات األسالك ووفقًا للتشريعات المعمول بها.

جهد التيار الكهربائي
تحقق من جهد مصدر الطاقة على لوحة اإلمداد المحلية. يجب أن يتوافق الجهد مع الجهد الموجود

على لوحة الوحدة.

األسالك األرضية
تأكد من أنه تم توصيل األسالك األرضية بشكل صحيح وأنه تم ربط األطراف األرضية بإحكام.

اختبار عزل دائرة التيار الرئيسي
 ميجا2 فولت، تحقق من الحصول على مقاومة العزل بمعدل 500باستخدام أداة اختبار كبيرة بقوة 

 فولت تيار مستمر بين أطراف التيار الكهربائي500أوم أو أكثر عن طريق توصيل جهد كهربائي بقوة 
واألرضي. وتجنب مطلقًا استخدام أداة االختبار الكبيرة ألسالك النقل.

المنصهرات أو قواطع الدوائر الكهربائية أو أجهزة الحماية
تحقق من أن المنصهرات أو قواطع الدوائر الكهربائية أو أجهزة الحماية المركبة في المكان هي من

. وتأكد من أنه لم يتم تجاهل أي]3 112 ["متطلبات أجهزة السالمة"الحجم والنوع المحدد في فصل 
منصهر أو جهاز حماية.

األسالك الداخلية
تحقق بصريًا في صندوق المكونات الكهربائية وداخل الوحدة للتأكد من عدم وجود توصيالت غير

مربوطة بإحكام أو مكونات كهربائية تالفة.

حجم األنابيب وعزل األنابيب
تأكد من تركيب األنابيب باألحجام الصحيحة ومن تنفيذ أعمال العزل بشكل صحيح.

الصمامات الحابسة
تأكد من أن الصمامات الحابسة مفتوحة في كال جانبي السائل والغاز.
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التجهيزات التالفة
افحص داخل الوحدة للتأكد من عدم وجود مكونات تالفة أو أنابيب مضغوطة.

تسرب غاز التبريد
افحص داخل الوحدة للتأكد من عدم تسرب غاز التبريد. وإذا كان هناك تسرب لغاز التبريد، فحاول
إصالح التسرب. وإذا لم تنجح عملية اإلصالح، فاتصل بالوكيل المحلي لديك. وال تلمس أي غاز تبريد

تسرب من توصيالت أنابيب غاز التبريد، حيث قد يعرضك ذلك للسعة الصقيع.

تسرب الزيت
افحص الضاغط للتأكد من عدم تسرب الزيت. وإذا كان هناك تسرب للزيت، فحاول إصالح التسرب.

وإذا لم تنجح عملية اإلصالح، فاتصل بالوكيل المحلي لديك.

مدخل/مخرج الهواء
تأكد من أن مدخل ومخرج الهواء بالوحدة غير مسدود بورق أو ورق مقوى أو أي مادة أخرى.

شحن غاز التبريد اإلضافي
يجب كتابة كمية غاز التبريد التي تتم إضافتها إلى الوحدة على لوحة "غاز التبريد المضاف" المضمنة

وتثبيتها على الجانب الخلفي من الغطاء األمامي.

تاريخ التركيب واإلعداد الميداني
تأكد من تسجيل تاريخ التركيب على الملصق الموجود في الجانب الخلفي من اللوحة األمامية العلوية

 وتسجيل محتويات اإلعداد (اإلعدادات) الميدانية.EN60335‑2‑4وفقًا للمعيار 

عن التشغيل التجريبي٤۔٢١

مالحظة
تأكد من إجراء التشغيل التجريبي للنظام بعد أول تركيب له. وخالف ذلك، سيظهر كود العطل

 على واجهة المستخدم وال يمكن تنفيذ التشغيل العادي أو التشغيل التجريبي للوحدة
الداخلية الفردية.

يشرح اإلجراء أدناه التشغيل التجريبي للنظام بأكمله. يفحص هذا التشغيل العناصر التالية
ويقيمها:

التحقق من عدم وجود خطأ في اتصال األسالك (فحص االتصال بالوحدات الداخلية).▪
التحقق من فتح الصمامات الحابسة.▪
تقدير طول األنابيب.▪
تجميع بيانات مرجعية لوظيفة اكتشاف التسرب. إذا كانت وظيفة اكتشاف التسرب مطلوبة،▪

فإن هذا يحتاج إلى تنفيذ التشغيل التجريبي بما في ذلك فحص مفصل لحالة غاز التبريد.
وإذا لم تكن وظيفة اكتشاف التسرب مطلوبة، فعندئذٍ يُمكن للتشغيل التجريبي تخطي

].88‑2الفحص المفصل لحالة غاز التبريد. ويمكن تحديد ذلك بواسطة اإلعداد [

معلومات
ال يمكن إجراء فحص حالة غاز التبريد خارج نطاق الحدود التالية:

° مئوية جافة43~0درجة الحرارة الخارجية: ▪
 درجة مئوية جافة32~20درجة الحرارة الداخلية: ▪

الوصف]88‑2القيمة [
سيتم تنفيذ التشغيل التجريبي بما في ذلك الفحص المفصل0

لحالة غاز التبريد. وبعد التشغيل التجريبي، ستكون الوحدة
جاهزة لوظيفة اكتشاف التسرب (لتفاصيل أكثر، انظر

).]3 139 ["استخدام وظيفة اكتشاف التسرب 20.4"
سيتم تنفيذ التشغيل التجريبي دون الفحص المفصل لحالة غاز1

التبريد. وبعد التشغيل التجريبي، لن تكون الوحدة جاهزة
لوظيفة اكتشاف التسرب.
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معلومات
, يمكن أن يستغرق وقت التشغيل التجريبي ما يصل إلى0]=88‑2عندما تكون [▪

 ساعات.4
 وتم إلغاء التشغيل التجريبي قبل نهايته، سيظهر كود التحذير 0]=88‑2عندما تكون [▪

على واجهة المستخدم. ومن الممكن تشغيل النظام. ولن تكون وظيفة اكتشاف التسرب
متاحة. ويُنصح بإعادة إجراء التشغيل التجريبي.

إذا تم استخدام وظيفة الشحن التلقائي، تقوم الوحدة بإبالغ المستخدم في حالة وجود▪
ظروف محيطة غير مالئمة لتجميع بيانات مفصلة عن وضع غاز التبريد. وعندما يكون هذا

هو الحال، فسوف تنخفض دقة عملية اكتشاف التسرب. ويُنصح في مثل هذه الحالة
بإجراء التشغيل التجريبي مرة أخرى في وقت آخر أكثر مالءمة. وإذا لم تظهر أي من

" أثناء إجراء الشحن التلقائي، فمن الممكن تجميع بيانات" أو "معلومات "
موثوق بها أثناء التشغيل التجريبي. انظر الحدود المحيطة في جدول المعلومات في

.]3 104 ["ب: شحن غاز التبريد يدويًا6الخطوة "

 في النظام، فلن يتمRA DXفي حالة وجود وحدات هيدروبوكس أو الوحدات الداخلية 
إجراء فحص طول األنابيب وفحص حالة غاز التبريد.

 في النظام، فلن يتمRA DXفي حالة وجود وحدات هيدروبوكس أو الوحدات الداخلية 
إجراء فحص طول األنابيب.

ال يمكن التحقق من المشكالت التي تحدث في الوحدات الداخلية لكل وحدة على حدة.▪
بعد االنتهاء من التشغيل التجريبي، افحص الوحدات الداخلية واحدة تلو األخرى عن

طريق إجراء التشغيل العادي باستخدام واجهة المستخدم. ارجع إلى دليل تركيب الوحدة
الداخلية لمزيد من التفاصيل (على سبيل المثال، هيدروبوكس) بخصوص التشغيل

التجريبي الفردي.

معلومات
 دقائق لتحقيق حالة منتظمة لغاز التبريد قبل بدء تشغيل الضاغط.10قد يستغرق األمر ▪
أثناء التشغيل التجريبي، قد يعلو صوت دوران غاز التبريد أو الصوت المغنطيسي لصمام▪

الملف اللولبي وقد يتغير مؤشر الشاشة. وهذه ليست أعطال.

إجراء التشغيل التجريبي٥۔٢١
أغلق كل اللوحات األمامية لكي ال يكون ذلك سببًا في سوء التقدير (باستثناء غطاء1

الخدمة أو فتحة الفحص بصندوق المكونات الكهربائية).
ضبط اإلعدادات 20.2"تأكد من ضبط جميع اإلعدادات الميدانية التي تريدها؛ انظر 2

.]3 119 ["الميدانية
شغِّل مصدر التيار الكهربائي للوحدة الخارجية والوحدات الداخلية الموصلة.3

مالحظة
 ساعات من التشغيل بهدف إيصال التيار الكهربائي إلى6تأكد من توصيل التيار الكهربائي قبل 

سخان علبة المرافق ولحماية الضاغط.

 أو1الوصول إلى الوضع "تأكد من أن الوضع االفتراضي (الخمول) موجود؛ انظر 4
 ثوانٍ أو أكثر. ستبدأ الوحدة في التشغيل5 لمدة BS2. اضغط على ]3 122 ["2

التجريبي.
" على شاشة الوحدةيتم تلقائيًا تنفيذ التشغيل التجريبي، وسيظهر "النتيجة: 

الخارجية وسيظهر مؤشر "تشغيل تجريبي" و"تحت تحكم مركزي" على واجهة
مستخدم الوحدات الداخلية.

الخطوات التي تتم أثناء إجراء التشغيل التجريبي التلقائي للنظام:
الوصفالخطوة

التحكم قبل بدء التشغيل (معادلة الضغط)
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الوصفالخطوة
التحكم في بدء تشغيل التبريد

حالة تبريد مستقرة
فحص االتصال

فحص الصمام الحابس
فحص طول األنابيب

فحص كمية غاز التبريد
, فحص مفصل لحالة غاز التبريد0]=88‑2في حالة [

تشغيل مضخة التصريف
إيقاف الوحدة

أثناء التشغيل التجريبي، ال يُمكن إيقاف تشغيل الوحدة من واجهة المستخدم.مالحظة: 
 ثانية.30. ستتوقف الوحدة بعد BS3±إليقاف التشغيل، اضغط على 

تحقق من نتائج التشغيل التجريبي على الشاشة سباعية القطع الخاصة بالوحدة5
الخارجية.

الوصفاإلكمال
ال يوجد مؤشر على الشاشة سباعية القطع (خمول).اإلكمال العادي

يوجد مؤشر عطل على الشاشة سباعية القطع.اإلكمال غير العادي
تصحيح المشكالت بعد اإلكمال غير العادي 21.6"ارجع إلى 

 التخاذ إجراءات إلصالح المشكلة.]3 146 ["للتشغيل التجريبي
عندما يكتمل التشغيل التجريبي تمامًا، سيكون التشغيل العادي

 دقائق.5ممكنًا بعد 

تصحيح المشكالت بعد اإلكمال غير العادي للتشغيل التجريبي٦۔٢١
ال يكتمل التشغيل التجريبي إال عند عدم ظهور أي كود عطل على واجهة المستخدم أو

الشاشة سباعية القطع بالوحدة الخارجية. فإذا ظهر أي كود عطل، فقم بإجراءات التصحيح
كما هو موضح في جدول أكواد األعطال. ونفذ التشغيل التجريبي مرة أخرى وتأكد من

تصحيح المشكلة بشكل سليم.

معلومات
ارجع إلى دليل تركيب الوحدة الداخلية لمعرفة تفاصيل أكواد األعطال المتعلقة بالوحدات

الداخلية.

تشغيل الوحدة٧۔٢١
بمجرد تركيب الوحدة واالنتهاء من التشغيل التجريبي للوحدة الخارجية والوحدات الداخلية،

يمكن بدء تشغيل النظام.
لتشغيل الوحدة الداخلية، ينبغي تشغيل واجهة المستخدم بالوحدة الداخلية. ارجع إلى دليل

تشغيل الوحدة الداخلية لمزيد من التفاصيل.
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التسليم للمستخدم٢٢
بمجرد انتهاء التشغيل التجريبي وعمل الوحدة بشكل صحيح، يُرجى التأكد من توضيح التالي

للمستخدم:
احرص على أن يكون لدى المستخدم الكتيب المطبوع واطلب منه االحتفاظ به للرجوع▪

URLإليه مستقبالً. أبلغ المستخدم أنه يمكنه العثور على الوثائق الكاملة على عنوان 
المذكور سابقًا في هذا الدليل.

وضح للمستخدم طريقة التشغيل الصحيحة للنظام وما يجب القيام به في حال حدوث▪
مشاكل.

أوضح للمستخدم ما يجب القيام به لصيانة الوحدة.▪



الصيانة والخدمة | ٢٣

الدليل المرجعي لفني التركيب والمستخدم

148
RYYQ+RYMQ+RXYQ8~20U7Y1B

VRV IVالمضخة الحرارية +
4P546228-1B – 2020.10

الصيانة والخدمة٢٣
مالحظة

يجب أن تتم الصيانة بواسطة فني تركيب معتمد أو وكيل خدمة معتمد.
ننصح بإجراء الصيانة مرة واحدة على األقل كل سنة. ومع ذلك، قد تطالب القوانين المعمول

بها بفترات زمنية أقصر للصيانة.

مالحظة
 لالحتباس الحراري أن يتم شحنبالغازات المسببةيتطلب القانون ساري المفعول المعني 

الفريون الخاص بالوحدة كما هو محدد من حيث الوزن وثنائي أكسيد الكربون المكافئ.
 قيمة احتمال االحترار المعبر عنها بقيمة الطن:2صيغة لحساب كمية غاز ثاني أكسيد لكربون

1000) لمادة التبريد × إجمالي شحنة مادة التبريد [بالكيلوجرام] / GWPالعالمي (

في هذا الفصل
148.............................................................................................................................احتياطات السالمة الخاصة بالصيانة23.1

148.....................................................................................................................الوقاية من األخطار الكهربائية23.1.1
149.........................................................................................................................................حول تشغيل وضع الخدمة23.2

149...............................................................................................................................استخدام وضع التفريغ23.2.1
149...................................................................................................................................استعادة غاز التبريد23.2.2

احتياطات السالمة الخاصة بالصيانة١۔٢٣

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

خطر: خطر االحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة

مالحظة: خطر تفريغ الكهرباء الساكنة
قبل تنفيذ أي من أعمال الصيانة أو الخدمة، المس جزءًا معدنيًا من الوحدة للتخلص من

الكهرباء الساكنة ولحماية لوحة الدوائر المطبوعة.

الوقاية من األخطار الكهربائية١۔١۔٢٣

عند إجراء الخدمة لجهاز المحول:
 دقائق بعد فصل التيار الكهربائي.10ال تفتح غطاء صندوق المكونات الكهربائية لمدة 1
قم بقياس الجهد الكهربائي بين األطراف في مجموعة أطراف التوصيل الخاصة2

بمصدر التيار الكهربائي باستخدام أداة اختبار وتأكد من أن مصدر التيار الكهربائي
مفصول. باإلضافة إلى ذلك، قم بقياس النقاط الموضحة في الشكل أدناه، باستخدام

أداة اختبار وتأكد من أن الجهد الكهربائي للمكثف في الدائرة الرئيسية أقل من
 فولت تيار50 فولت تيار مستمر. إذا كان قياس الجهد الكهربائي ال يزال أعلى من 50

مستمر، فافصل المكثفات بحذر عن طريق استخدام قلم مخصص لتفريغ المكثف،
لتجنب حدوث شرارة.
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X3A

8~12 HP

BLK

RED

X6A (A6P) X5A (A3P)

14~20 HP

لمنع تلف لوحة الدوائر المطبوعة، المس جزءًا معدنيًا غير مطلي للتخلص من الكهرباء3
الساكنة قبل فصل الموصالت أو توصيلها.

 محركات المراوح في الوحدةX1A, X2Aافصل موصالت التوصيل الخاصة ب 4
الخارجية قبل بدء الخدمة في جهاز المحول. احرص على عدم لمس األجزاء

المكهربة. (في حالة دوران أي مروحة بفعل الرياح القوية، فقد يؤدي ذلك إلى تخزين
كهرباء في المكثف أو في الدائرة الرئيسية ويسبب صدمة كهربائية.)

بعد االنتهاء من الخدمة، أعد توصيل موصالت التوصيل. وخالف ذلك سيظهر كود5
 على واجهة المستخدم أو على الشاشة سباعية القطع في ا لوحدةالعطل 

الخارجية ولن يتحقق التشغيل العادي.
لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى مخطط األسالك الملصق على الجزء الخلفي من غطاء

صندوق المكونات الكهربائية.
انتبه إلى المروحة. فمن الخطورة بمكان فحص الوحدة أثناء دوران المروحة. تأكد من

إيقاف تشغيل المفتاح الرئيسي وإزالة المنصهرات من دائرة التحكم الموجودة في الوحدة
الخارجية.

حول تشغيل وضع الخدمة٢۔٢٣
]. ارجع إلى21‑2عملية استعادة غاز التبريد / عملية التفريغ متاحة من خالل تطبيق اإلعداد [

.2 لمعرفة تفاصيل عن كيفية إعداد الوضع ]3 119 ["ضبط اإلعدادات الميدانية 20.2"
عند استخدام وضع التفريغ / االستعادة، تحقق بعناية شديدة مما ينبغي تفريغه / استعادته

قبل بدء التشغيل. انظر دليل تركيب الوحدة الداخلية للحصول على مزيد من المعلومات عن
التفريغ واالستعادة.

استخدام وضع التفريغ١۔٢۔٢٣

.1]=21‑2عندما تكون الوحدة في حالة توقف تام، اضبط الوحدة على [1
عند التأكيد، ستكون صمامات تمدد الوحدات الداخلية والخارجية مفتوحةالنتيجة: 

 وتشير واجهةبالكامل. في تلك اللحظة، سيكون مؤشر الشاشة سباعية القطع =
المستخدم الخاصة بجميع الوحدات الداخلية إلى "تجربة" (تشغيل تجريبي) و 

(تحكم خارجي) وسيتم حظر التشغيل.
قم بتفريغ النظام باستخدام مضخة تفريغ.2
 إليقاف وضع التفريغ.BS3اضغط على 3

استعادة غاز التبريد٢۔٢۔٢٣

ينبغي أن يتم ذلك بواسطة وحدة استعادة غاز التبريد. اتبع نفس اإلجراء لطريقة التفريغ.
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خطر: خطر االنفجار
 إذا كنت ترغب في شحن الجهاز وكان هناك تسرب فيالتفريغ – في حالة تسرب الفريون.

دارة الفريون:
ال تستخدم وظيفة التفريغ اآللي للوحدة، والتي يمكنك استخدامها لتجميع كل الفريون من▪

االحتراق الذاتي وانفجار الضاغط بسببالنتيجة المحتملة: الجهاز في الوحدة الخارجية. 
مرور الهواء في ضاغط التشغيل.

استخدم نظام استعادة مستقالً حتى ال يضطر ضاغط الوحدة إلى التشغيل.▪

مالحظة
باستخدام فاصل زيت.مثال: تأكد من عدم استعادة أي زيت أثناء استعادة غاز التبريد. 
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استكشاف المشكالت وحلها٢٤
في هذا الفصل

151........................................................................................................................حل المشكالت بناءً على أكواد االعطال24.1
151........................................................................................................................................أكواد األخطاء: نظرة عامة24.2

حل المشكالت بناءً على أكواد االعطال١۔٢٤
فإذا ظهر أي كود عطل، فقم بإجراءات التصحيح كما هو موضح في جدول أكواد األعطال.

 إلعادة تعيين كود العطل وإعادة محاولة التشغيل.BS3بعد تصحيح المشكلة، اضغط على 
سيشير كود العطل الذي يظهر على الوحدة الخارجية إلى كود عطل رئيسي وكود فرعي.

ويشير الكود الفرعي إلى معلومات أكثر تفصيالً عن كود العطل. وسيظهر كود العطل بشكل
متقطع.

مثال:
مثالالكود

الكود الرئيسي

الكود الفرعي

بفاصل زمني ثانية واحدة، ستتبدل الشاشة بين الكود الرئيسي والكود الفرعي.

أكواد األخطاء: نظرة عامة٢۔٢٤
في حالة ظهور رموز خطأ أخرى, اتصل بالوكيل المحلي لديك.

الكود
الرئيسي

الحلالسببالكود الفرعي
2الفرعية 1الفرعية الرئيسية

إعادة تشغيل الوحدة. إذا تكررتنشيط مكتشف التسرب األرضي
حدوث المشكلة، اتصل بالوكيل

المحلي لديك.
عطل مستشعر تسريب األرضي:

A1Pدائرة كهربية مفتوحة - 
(X101A( 

افحص التوصيل في لوحة الدوائر
المطبوعة أو المشغل

الميكانيكي.
تم تفعيل مفتاح الضغط المرتفع

)S1PH, S2PH) - A1P (X2A ,
X3A(

تحقق من حالة الصمام الحابس
أو وجود مشكالت في األنابيب

(الميدانية) أو تدفق الهواء فوق
الملف المبرَّد بالهواء.

الشحن الزائد لغاز التبريد▪
الصمام الحابس مغلق▪

افحص كمية غاز التبريد + أعد▪
شحن الوحدة.

افتح الصمامات الحابسة▪

افتح الصمام الحابس للسائل.الصمام الحابس مغلق (السائل)
الشحن الزائد لغاز التبريد▪
الصمام الحابس مغلق▪

افحص كمية غاز التبريد + أعد▪
شحن الوحدة.

افتح الصمامات الحابسة.▪
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الكود
الرئيسي

الحلالسببالكود الفرعي
2الفرعية 1الفرعية الرئيسية

تعطل الضغط المنخفض:
الصمام الحابس مغلق▪
نقص غاز التبريد▪
تعطل الوحدة الداخلية▪

افتح الصمامات الحابسة.▪
افحص كمية غاز التبريد + أعد▪

شحن الوحدة.
افحص شاشة واجهة▪

المستخدم أو أسالك النقل بين
الوحدة الخارجية والوحدة

الداخلية.
تعطل صمام التمدد اإللكتروني

Y1E) - A1P(الرئيسي) (
(X21A(

افحص التوصيل في لوحة الدوائر
المطبوعة أو المشغل

الميكانيكي.
تعطل صمام التمدد اإللكتروني

Y3E) - A1P(تبريد سائل) (
(X23A(

افحص التوصيل في لوحة الدوائر
المطبوعة أو المشغل

الميكانيكي.
تعطل صمام التمدد اإللكتروني

Y2E) - A1P(التبريد الدوني) (
(X22A(

افحص التوصيل في لوحة الدوائر
المطبوعة أو المشغل الميكانيكي

تعطل صمام التمدد اإللكتروني
Y4E) - A1P(وعاء التخزين) (

(X25A(

افحص التوصيل في لوحة الدوائر
المطبوعة أو المشغل الميكانيكي

درجة حرارة التصريف مرتفعة
):R21T/R22Tللغاية (

الصمام الحابس مغلق▪
نقص غاز التبريد▪

افتح الصمامات الحابسة.▪
افحص كمية غاز التبريد + أعد▪

شحن الوحدة.

درجة حرارة الغطاء الخارجي
/R8Tللضاغط مرتفعة للغاية (

R9T:(
الصمام الحابس مغلق▪
نقص غاز التبريد▪

افتح الصمامات الحابسة.▪
افحص كمية غاز التبريد + أعد▪

شحن الوحدة.

الشحن الزائد لغاز التبريد▪
الصمام الحابس مغلق▪

افحص كمية غاز التبريد + أعد▪
شحن الوحدة.

افتح الصمامات الحابسة.▪

عطل مستشعر درجة الحرارة
)R1T) - A1P (X18Aالمحيطة (

افحص التوصيل في لوحة الدوائر
المطبوعة أو المشغل

الميكانيكي.
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الكود
الرئيسي

الحلالسببالكود الفرعي
2الفرعية 1الفرعية الرئيسية

عطل مستشعر درجة حرارة
): دائرة كهربائيةR21Tالتصريف (
)A1P (X19Aمفتوحة - 

افحص التوصيل في لوحة الدوائر
المطبوعة أو المشغل

الميكانيكي.
عطل مستشعر درجة حرارة

): دائرة قصر -R21Tالتصريف (
A1P (X19A(

افحص التوصيل في لوحة الدوائر
المطبوعة أو المشغل

الميكانيكي.
عطل مستشعر درجة حرارة

): دائرة كهربائيةR22Tالتصريف (
)A1P (X19Aمفتوحة - 

افحص التوصيل في لوحة الدوائر
المطبوعة أو المشغل

الميكانيكي.
عطل مستشعر درجة حرارة

): دائرة قصر -R22Tالتصريف (
A1P (X19A(

افحص التوصيل في لوحة الدوائر
المطبوعة أو المشغل

الميكانيكي.
عطل مستشعر درجة حرارة

الغطاء الخارجي للضاغط
)R8T- دائرة كهربائية مفتوحة :(

A1P (X19A(

افحص التوصيل في لوحة الدوائر
المطبوعة أو المشغل

الميكانيكي.

عطل مستشعر درجة حرارة
الغطاء الخارجي للضاغط

)R8T - دائرة قصر :(A1P
(X19A(

افحص التوصيل في لوحة الدوائر
المطبوعة أو المشغل

الميكانيكي.

عطل مستشعر درجة حرارة
الغطاء الخارجي للضاغط

)R9T- دائرة كهربائية مفتوحة :(
A1P (X19A(

افحص التوصيل في لوحة الدوائر
المطبوعة أو المشغل

الميكانيكي.

عطل مستشعر درجة حرارة
الغطاء الخارجي للضاغط

)R9T - دائرة قصر :(A1P
(X19A(

افحص التوصيل في لوحة الدوائر
المطبوعة أو المشغل

الميكانيكي.

عطل مستشعر درجة حرارة
)R3T) - A1P (X30Aالشفط (

افحص التوصيل في لوحة الدوائر
المطبوعة أو المشغل

الميكانيكي.
عطل مستشعر درجة حرارة إزالة

)R7T) - A1P (X30Aالجليد (
افحص التوصيل في لوحة الدوائر
المطبوعة أو المشغل الميكانيكي

عطل مستشعر درجة حرارة
 للتبريد الدوني)HEالسائل (بعد 

)R5T) - A1P (X30A(

افحص التوصيل في لوحة الدوائر
المطبوعة أو المشغل

الميكانيكي.
عطل (ملف) مستشعر درجة

R4T) - A1Pحرارة السائل (
(X30A(

افحص التوصيل في لوحة الدوائر
المطبوعة أو المشغل

الميكانيكي.
عطل مستشعر درجة حرارة

 للتبريد الدوني)HEالغاز (بعد 
)R6T) - A1P (X30A(

افحص التوصيل في لوحة الدوائر
المطبوعة أو المشغل

الميكانيكي.
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الكود
الرئيسي

الحلالسببالكود الفرعي
2الفرعية 1الفرعية الرئيسية

عطل مستشعر الضغط المرتفع
)S1NPHدائرة كهربائية :(

)A1P (X32Aمفتوحة - 

افحص التوصيل في لوحة الدوائر
المطبوعة أو المشغل

الميكانيكي.
عطل مستشعر الضغط المرتفع

)S1NPH - دائرة قصر :(A1P
(X32A(

افحص التوصيل في لوحة الدوائر
المطبوعة أو المشغل

الميكانيكي.
عطل مستشعر الضغط

): دائرةS1NPLالمنخفض (
)A1P (X31Aكهربائية مفتوحة - 

افحص التوصيل في لوحة الدوائر
المطبوعة أو المشغل

الميكانيكي.
عطل مستشعر الضغط

): دائرة قصرS1NPLالمنخفض (
 -A1P (X31A(

افحص التوصيل في لوحة الدوائر
المطبوعة أو المشغل

الميكانيكي.
النقل للوحدة الخارجية - المحول:

INV1 - A1Pمشكلة في النقل لـ
(X20A، X28A، X40A(

افحص التوصيل.

النقل للوحدة الخارجية - المحول:
- FAN1مشكلة في النقل لـ

A1P (X20A، X28A، X40A(

افحص التوصيل.

النقل للوحدة الخارجية - المحول:
- FAN2مشكلة في النقل لـ

A1P (X20A، X28A، X40A(

افحص التوصيل.

النقل للوحدة الخارجية - المحول:
INV2 - A1Pمشكلة في النقل لـ

(X20A، X28A، X40A(

افحص التوصيل.

جهد مصدر التيار الكهربائي غير
INV1متوازن لـ

تحقق مما إذا كان مصدر التيار
الكهربائي ضمن النطاق المحدد.

جهد مصدر التيار الكهربائي غير
INV2متوازن لـ

تحقق مما إذا كان مصدر التيار
الكهربائي ضمن النطاق المحدد.

تعطل انعكاس طور مصدر التيار
الكهربائي

صحح ترتيب الطور.

تعطل انعكاس طور مصدر التيار
الكهربائي

صحح ترتيب الطور.

تحقق مما إذا كان مصدر التيارINV1نقص الجهد الكهربائي لـ
الكهربائي ضمن النطاق المحدد.

فقدان طور التيار الكهربائي
INV1لـ

تحقق مما إذا كان مصدر التيار
الكهربائي ضمن النطاق المحدد.

تحقق مما إذا كان مصدر التيارINV2نقص الجهد الكهربائي لـ
الكهربائي ضمن النطاق المحدد

فقدان طور التيار الكهربائي
INV2لـ

تحقق مما إذا كان مصدر التيار
الكهربائي ضمن النطاق المحدد.
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مؤشر التحذير: لم يتم إجراء
اكتشاف التسرب أو فحص كمية

غاز التبريد (تشغيل النظام
ممكن)

نفذ وظيفة الشحن التلقائي (انظر
اليدوي)؛ الوحدة غير جاهزة

لوظيفة اكتشاف التسرب.

كود العطل: لم يتم تنفيذ التشغيل
التجريبي للنظام حتى اآلن

(تشغيل النظام غير ممكن)

نفذ التشغيل التجريبي للنظام.

الخطأ في توصيل األسالك إلى
Q1/Q2أو الداخلية - الخارجية 

).Q1/Q2افحص أسالك (

الخطأ في توصيل األسالك إلى
Q1/Q2أو الداخلية - الخارجية 

).Q1/Q2افحص أسالك (

نهاية غير طبيعية للتشغيل
التجريبي للنظام

نفذ التشغيل التجريبي مرة أخرى.

تحذير: الخطأ في توصيل األسالك
Q1/Q2إلى 

.Q1/Q2افحص أسالك 

كود العطل: الخطأ في توصيل
Q1/Q2األسالك إلى 

.Q1/Q2افحص أسالك 

توصيل عدد كبير للغاية من▪
/F1الوحدات الداخلية إلى خط 

F2 line
سوء التوصيل بين الوحدات▪

الخارجية والداخلية

تحقق من عدد الوحدات الداخلية
والقدرة اإلجمالية التي تم

توصيلها.

عدم تطابق النظام. دمج نوع
خطأ من الوحدات الداخلية

)R410A، R407C، RA،
هيدروبوكس، إلخ)

عطل الوحدة الداخلية

تحقق من وجود عطل بأي من
الوحدات الداخلية األخرى وتأكد
من أن دمج الوحدات الداخلية

مسموح به.

عطل توصيل بين الوحدات
الداخلية أو عدم تطابق النوع

)R410A، R407C، RA،
هيدروبوكس، إلخ)

تحقق من وجود عطل بأي من
الوحدات الداخلية األخرى وتأكد
من أن دمج الوحدات الداخلية

مسموح به.
عطل توصيل بين الوحدات

الداخلية أو عدم تطابق النوع
)R410A، R407C، RA،

هيدروبوكس، إلخ)

تحقق من وجود عطل بأي من
الوحدات الداخلية األخرى وتأكد
من أن دمج الوحدات الداخلية

مسموح به.
خطأ في الدمج بين الوحدات

(النظام المتعدد)
تأكد من توافق أنواع الوحدات.

خطأ في الدمج بين الوحدات
(النظام المتعدد)

تأكد من توافق أنواع الوحدات.

تعطل العنوان التلقائي (عدم
التوافق)

تحقق مما إذا كان عدد الوحدات
الموصلة بأسالك النقل يطابق
عدد الوحدات الموصلة بالتيار
الكهربائي (عن طريق وضع

الرصد) أو انتظر حتى االنتهاء من
التهيئة.
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الرئيسي

الحلالسببالكود الفرعي
2الفرعية 1الفرعية الرئيسية

تعطل العنوان التلقائي (عدم
التوافق)

تحقق مما إذا كان عدد الوحدات
الموصلة بأسالك النقل يطابق
عدد الوحدات الموصلة بالتيار
الكهربائي (عن طريق وضع

الرصد) أو انتظر حتى االنتهاء من
التهيئة.

الصمام الحابس مغلق أو خاطئ
(أثناء التشغيل التجريبي للنظام)

افتح الصمامات الحابسة.

متعلقة بالشحن التلقائي
ضغط منخفض غير معتاد في—

خط الشفط
" فورًا. واضغطAأغلق الصمام "

 إلعادة الضبط.BS1على 
وتحقق من العناصر التالية قبل

إعادة محاولة إجراء الشحن
التلقائي:

تحقق من فتح الصمام الحابس▪
لجانب الغاز بشكل صحيح.

تحقق من فتح صمام أسطوانة▪
غاز التبريد.

تحقق من عدم انسداد مدخل▪
ومخرج الهواء بالوحدة الداخلية.

" فورًا. واضغطAأغلق الصمام "منع التجمد بالوحدة الداخلية—
 إلعادة الضبط. وأعدBS1على 

محاولة إجراء الشحن التلقائي.
الشحن التلقائي على وشك—

االنتهاء
جهز إليقاف الشحن التلقائي.

قم بإنهاء وضع الشحن التلقائي.انتهاء الشحن التلقائي—
متعلقة بوظيفة اكتشاف التسرب

الوحدة غير مجهزة لتنفيذ عملية—
اكتشاف التسرب

ارجع إلى المتطلبات لتتمكن من
تنفيذ عملية اكتشاف التسرب.

الوحدة الداخلية خارج نطاق—
درجة الحرارة الالزم لعملية

اكتشاف التسرب

أعد المحاولة عندما تكون
الظروف المحيطة مواتية.

الوحدة الخارجية خارج نطاق—
درجة الحرارة الالزم لعملية

اكتشاف التسرب

أعد المحاولة عندما تكون
الظروف المحيطة مواتية.

لوحظ وجود ضغط منخفض—
للغاية أثناء عملية اكتشاف

التسرب

أعد تشغيل عملية اكتشاف
التسرب.

يشير إلى تركيب وحدة داخلية غير—
متوافقة مع وظيفة اكتشاف
التسرب (على سبيل المثال،

،RA DXالوحدة الداخلية 
هيدروبوكس، ...)

ارجع إلى المتطلبات لتتمكن من
تنفيذ عملية اكتشاف التسرب.
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التخلص من المنتج٢٥
مالحظة

ال تحاول تفكيك الجهاز بنفسك: ويجب القيام بمهمة تفكيك الجهاز ومعالجة الفريون وتغير
الزيت وقطع الغيار األخرى وفقًا للتشريعات المعمول بها. يجب معالجة الوحدات في منشأة

معالجة متخصصة إلعادة استخدامها وتدويرها واستردادها.
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البيانات الفنية٢٦
 اإلقليمي (يمكنDaikin من أحدث البيانات التقنية على موقع مجموعة فرعيةتتوفر ▪

الوصول إليه بشكل عام).
Daikin Business Portal ألحدث البيانات الفنية على إكسترانت المجموعة الكاملةتتوفر ▪

(تلزم المصادقة).

في هذا الفصل
158...............................................................................................................................مساحة الخدمة: الوحدة الخارجية26.1
160.............................................................................................................................مخطط المواسير: الوحدة الخارجية26.2
164..............................................................................................................................مخطط األسالك: الوحدة الخارجية26.3

مساحة الخدمة: الوحدة الخارجية١۔٢٦
تأكد من أن المساحة حول الوحدة كافية للخدمة ومن توفر الحد األدنى من المساحة
الالزمة لمدخل الهواء ومخرج الهواء (ارجع إلى الشكل أدناه واختر أحد االحتماالت).
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e
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A+B+C+DA+Bالنموذج
2االحتمال 1االحتمال 

1a≥10مم 
b≥300مم 

c≥10مم 
d≥500مم 

a≥50مم 
b≥100مم 

c≥50مم 
d≥500مم 

a≥200مم 
b≥300مم 

2a≥10مم 
b≥300مم 

c≥10مم 
d≥500مم 

e≥20مم 

a≥50مم 
b≥100مم 

c≥50مم 
d≥500مم 
e≥100مم 

a≥200مم 
b≥300مم 

e≥400مم 
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A+B+C+DA+Bالنموذج
2االحتمال 1االحتمال 

3a≥10مم 
b≥300مم 

c≥10مم 
d≥500مم 

e≥20مم 
f≥600مم 

a≥50مم 
b≥100مم 

c≥50مم 
d≥500مم 
e≥100مم 
f≥500مم 

—

4a≥10مم 
b≥300مم 

c≥10مم 
d≥500مم 

e≥20مم 

a≥50مم 
b≥100مم 

c≥50مم 
d≥500مم 
e≥100مم 

5a≥10مم 
b≥500مم 

c≥10مم 
d≥500مم 

e≥20مم 
f≥900مم 

a≥50مم 
b≥500مم 

c≥50مم 
d≥500مم 
e≥100مم 
f≥600مم 

—

h1

h2

15
00

50
0

F

(mm)

d b

ABCDجوانب بطول موقع التركيب مع عوائق
Fالجانب األمامي

جانب الشفط

، فإنA+B+C+Dفي حالة ما إذا كان موقع التركيب يحتوي على عوائق في الجوانب ▪
 ليس لها أي تأثير على أبعاد مساحة الخدمة. ارجع إلىA+Cارتفاعات الجدران بالجانبين 

 على أبعاد مساحة الخدمة.B+Dالشكل أعاله لمعرفة تأثير ارتفاعات الجدران بالجانبين 
 فقط، فإنA+Bفي حالة ما إذا كان موقع التركيب يحتوي على عوائق في الجانبين ▪

ارتفاعات الجدران ليس لها أي تأثير على أي من أبعاد مساحة الخدمة المحددة.
مساحة التركيبة المطلوبة في هذه الرسومات هي لتشغيل التدفئة كامل الحمل دون▪

النظر إلى تراكم الجليد المحتمل. إذا كان مكان التركيب في مناخ بارد، فعندئذٍ ينبغي أن
 مم لتجنب تراكم الجليد بين الوحدات الخارجية.500تكون كل األبعاد الواردة أعاله > 

معلومات
يتم تحديد أبعاد مساحة الخدمة الواردة في الشكل أعاله على أساس تشغيل التبريد في

° مئوية (الظروف العادية).35درجة حرارة محيطة 

معلومات
يمكن العثور على مزيد من المواصفات في البيانات الهندسية الفنية.
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مخطط المواسير: الوحدة الخارجية٢۔٢٦
RYYQ8~12مخطط األنابيب: 

sv

sv

M

HPS

INV
M1C

R3T

(S1NPL) (S1NPH)

(S1PH)

R6T
R5T R7T

R1T

M1FR4T

R8T

R21T

j
g

x

i

o

p

k

m
af

l

t
s

r

v
h

w
d

e

c

a) الضاغطM1C(
b) الضاغطM2C(
cالمبادل الحراري
dمروحة
e) محرك المروحةM1F، M2F(
fالمركم

g) صمام التمدد، الرئيسيY1E(
h) صمام التمدد، المبادل الحراري للتبريد الدونيY2E(
i) صمام التمدد، وعاء التخزينY4E(
jالمبادل الحراري للتبريد الدوني
kفاصل الزيت
l) صمام الملف اللولبي، مركم الزيتY2S(

m1صمام الملف اللولبي، الزيت) Y3S(
n2صمام الملف اللولبي, الزيت) Y4S(
o) صمام رباعي االتجاهات، الرئيسيY1S(
p) صمام رباعي االتجاهات، الفرعيY5S(
qصندوق المكونات الكهربائية
rفتحة الخدمة، شحن غاز التبريد
sصمام حابس، السائل
tصمام حابس، الغاز

uصمام حابس، الغاز المعادل
vعنصر التراكم الحراري
wمنفذ الخدمة
x) صمام التمدد، تبريد سائلY3E(
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RYYQ14~20مخطط األنابيب: 

R3T

R6TR5T
R7T

R1T

R21T

a bnm

k k

e
d d

e

f
l

j

i

o

p

t
s

r

v
h c

sv

INV
INV

HPS

sv

sv

HPS

M2F
M

M1F
M

M2CM1C

(S1NPH)(S1NPL)

(S1PH) (S2PH)

R22T

R9TR8T

R4T

g

x
w

a) الضاغطM1C(
b) الضاغطM2C(
cالمبادل الحراري
dمروحة
e) محرك المروحةM1F، M2F(
fالمركم

g) صمام التمدد، الرئيسيY1E(
h) صمام التمدد، المبادل الحراري للتبريد الدونيY2E(
i) صمام التمدد، وعاء التخزينY4E(
jالمبادل الحراري للتبريد الدوني
kفاصل الزيت
l) صمام الملف اللولبي، مركم الزيتY2S(

m1صمام الملف اللولبي، الزيت) Y3S(
n2صمام الملف اللولبي, الزيت) Y4S(
o) صمام رباعي االتجاهات، الرئيسيY1S(
p) صمام رباعي االتجاهات، الفرعيY5S(
qصندوق المكونات الكهربائية
rفتحة الخدمة، شحن غاز التبريد
sصمام حابس، السائل
tصمام حابس، الغاز

uصمام حابس، الغاز المعادل
vعنصر التراكم الحراري
wمنفذ الخدمة
x) صمام التمدد، تبريد سائلY3E(
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RYMQ8~12مخطط األنابيب: 

R8T

R3T

R6TR5T R7T

R1T

R21T

a
m

k

e

d

f
l

o

p

t
u

s

r

j

h c

sv

sv

M

INV
M1C

M1F

(S1NPH)(S1NPL)

(S1PH)
HPS

R4T

g

x
w

a) الضاغطM1C(
b) الضاغطM2C(
cالمبادل الحراري
dمروحة
e) محرك المروحةM1F، M2F(
fالمركم

g) صمام التمدد، الرئيسيY1E(
h) صمام التمدد، المبادل الحراري للتبريد الدونيY2E(
i) صمام التمدد، وعاء التخزينY4E(
jالمبادل الحراري للتبريد الدوني
kفاصل الزيت
l) صمام الملف اللولبي، مركم الزيتY2S(

m1صمام الملف اللولبي، الزيت) Y3S(
n2صمام الملف اللولبي, الزيت) Y4S(
o) صمام رباعي االتجاهات، الرئيسيY1S(
p) صمام رباعي االتجاهات، الفرعيY5S(
qصندوق المكونات الكهربائية
rفتحة الخدمة، شحن غاز التبريد
sصمام حابس، السائل
tصمام حابس، الغاز

uصمام حابس، الغاز المعادل
vعنصر التراكم الحراري
wمنفذ الخدمة
x) صمام التمدد، تبريد سائلY3E(

RYMQ14~20مخطط األنابيب: 

R3T

R6TR5T R7T

R1T

R21T R22T

a b
nm

k k

f
l

j

o

p
h

e
d d

e

c

sv

M

sv

INV INV

sv

M2F
M

M1F

M2CM1C

(S1NPH)

(S1PH) (S2PH)

(S1NPL)

t
u

s

HPS

R9TR8T

HPS

r

R4T

g

x
w
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a) الضاغطM1C(
b) الضاغطM2C(
cالمبادل الحراري
dمروحة
e) محرك المروحةM1F، M2F(
fالمركم

g) صمام التمدد، الرئيسيY1E(
h) صمام التمدد، المبادل الحراري للتبريد الدونيY2E(
i) صمام التمدد، وعاء التخزينY4E(
jالمبادل الحراري للتبريد الدوني
kفاصل الزيت
l) صمام الملف اللولبي، مركم الزيتY2S(

m1صمام الملف اللولبي، الزيت) Y3S(
n2صمام الملف اللولبي, الزيت) Y4S(
o) صمام رباعي االتجاهات، الرئيسيY1S(
p) صمام رباعي االتجاهات، الفرعيY5S(
qصندوق المكونات الكهربائية
rفتحة الخدمة، شحن غاز التبريد
sصمام حابس، السائل
tصمام حابس، الغاز

uصمام حابس، الغاز المعادل
vعنصر التراكم الحراري
wمنفذ الخدمة
x) صمام التمدد، تبريد سائلY3E(

RXYQ8~12مخطط األنابيب: 

R3T

R6TR5T R7T

R1T

R21T

j

h

e

c

o

f

l
m

k

a

d

t
s

r

INV

M

sv

sv M1C

M1F

(S1NPL) (S1NPH)

(S1PH)
HPS

R8T

R4T

g

x
w

a) الضاغطM1C(
b) الضاغطM2C(
cالمبادل الحراري
dمروحة
e) محرك المروحةM1F، M2F(
fالمركم

g) صمام التمدد، الرئيسيY1E(
h) صمام التمدد، المبادل الحراري للتبريد الدونيY2E(
i) صمام التمدد، وعاء التخزينY4E(
jالمبادل الحراري للتبريد الدوني
kفاصل الزيت
l) صمام الملف اللولبي، مركم الزيتY2S(

m1صمام الملف اللولبي، الزيت) Y3S(
n2صمام الملف اللولبي, الزيت) Y4S(
o) صمام رباعي االتجاهات، الرئيسيY1S(
p) صمام رباعي االتجاهات، الفرعيY5S(
qصندوق المكونات الكهربائية
rفتحة الخدمة، شحن غاز التبريد
sصمام حابس، السائل
tصمام حابس، الغاز

uصمام حابس، الغاز المعادل
vعنصر التراكم الحراري
wمنفذ الخدمة
x) صمام التمدد، تبريد سائلY3E(
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RXYQ14~20مخطط األنابيب: 

a b

k k

nm
f

l

j

o

t
s

h c

e
d d

eM

sv

sv

INV INV

sv

M1C M2C

M1F
M

M2F

(S1NPH)(S1NPL)

(S1PH) (S2PH)
HPS

R6TR5T

R1T

R9TR8T

R21T R22T

R3T

HPS

r

R4T

g

x
w

a) الضاغطM1C(
b) الضاغطM2C(
cالمبادل الحراري
dمروحة
e) محرك المروحةM1F، M2F(
fالمركم

g) صمام التمدد، الرئيسيY1E(
h) صمام التمدد، المبادل الحراري للتبريد الدونيY2E(
i) صمام التمدد، وعاء التخزينY4E(
jالمبادل الحراري للتبريد الدوني
kفاصل الزيت
l) صمام الملف اللولبي، مركم الزيتY2S(

m1صمام الملف اللولبي، الزيت) Y3S(
n2صمام الملف اللولبي, الزيت) Y4S(
o) صمام رباعي االتجاهات، الرئيسيY1S(
p) صمام رباعي االتجاهات، الفرعيY5S(
qصندوق المكونات الكهربائية
rفتحة الخدمة، شحن غاز التبريد
sصمام حابس، السائل
tصمام حابس، الغاز

uصمام حابس، الغاز المعادل
vعنصر التراكم الحراري
wمنفذ الخدمة
x) صمام التمدد، تبريد سائلY3E(

مخطط األسالك: الوحدة الخارجية٣۔٢٦
ارجع إلى ملصق مخطط األسالك الموجود على الوحدة. االختصارات المستخدمة مدرجة

أدناه:

معلومات
مخطط األسالك الموجود على الوحدة الخارجية هو فقط للوحدة الخارجية. بالنسبة للوحدة

الداخلية أو المكونات الكهربائية االختيارية، ارجع إلى مخطط األسالك الخاص بالوحدة
الداخلية.

يتم تطبيق مخطط توصيل األسالك فقط على الوحدة الخارجية.1
الرموز (انظر أدناه).2
عند استخدام مهايئ اختياري، راجع دليل التركيب الخاص بالمهايئ االختياري3
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، النقل الخارجي - الخارجيF1‑F2لتوصيل األسالك بالنقل الداخلي/الخارجي 4
F1‑F2 النقل الخارجي المتعدد ،Q1‑Q2.راجع دليل التركيب ,

 راجع ملصق "احتياطات الخدمة" على غطاءBS1~BS3لكيفية استخدام مفتاح 5
صندوق المكونات الكهربائية.

).S1PHأثناء التشغيل، ال تقم بقطع الدائرة لحماية األجهزة (6
RYYQفقط لطراز 7
RYYQ/RYMQفقط لطراز 8
)X2A (M2F أبيض لكن الموصل X1A (M1F) is: الموصلHP 12~8فقط لـ 9

أحمر.
: ألوان (أنظر أدناه).HP 20~14فقط لـ 9

ألوان (أنظر أدناه).10

الرموز:

أسالك ميدانية
مجموعة أطراف التوصيل

موصل
طرف

التأريض الوقائي
التأريض الصامت
األسالك األرضية

التجهيزات الميدانية
لوحة الدوائر المطبوعة

صندوق المفاتيح
تجهيز اختياري

األلوان:

BLKأسود
REDأحمر
BLUأزرق

WHTأبيض
GRNأخضر

:HP 12~8دليل المصطلحات لمخطط توصيل األسالك 

A1P(الرئيسية) لوحة الدوائر المطبوعة
A2P(مرشح الضجيج) لوحة الدوائر المطبوعة
A3P(جهاز المحول) لوحة الدوائر المطبوعة
A4P(المروحة) لوحة الدوائر المطبوعة
A5P) لوحة الدائرة الكهربائية المطبوعةABC I/P((خيار) (

BS1~BS3
(A1P(

مفتاح زر الضغط (وضع، تعيين، تدوير))

C* (A3P(مكثف
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DS1, DS2
(A1P(

)DIPمفتاح الحزمة الخطية المزدوجة (

E1HCسخان علبة المرافق
E3H(خيار) سخان مجمع التصريف

F1U, F2U
(A1P(

)T 3.15 A / 250 Vمصهر (

F3Uمصهر ميداني
F101U (A4P(مصهر

F401U,
F403U (A2P(

مصهر

F601U, (A3P(مصهر
HAP (A*P((شاشة الخدمة باللون األخضر) مصباح دليلي
K3R (A3P(التتابع المغناطيسي
K4R (A1P() مرحل مغناطيسيY1S(
K5R (A1P() مرحل مغناطيسيY2S(
K6R (A1P() مرحل مغناطيسيE3H(
K7R (A1P() مرحل مغناطيسيE1HC(
K9R (A1P() مرحل مغناطيسيY3S(

K11R (A1P() مرحل مغناطيسيY5S(

L1Rمفاعل
M1C(الضاغط) المحرك
M1F(المروحة) المحرك

PS (A1P,
A3P(

إمداد طاقة التحويل

Q1DI(إمداد ميداني) قاطع دائرة التسرب األرضي
Q1LD (A1P((إمداد ميداني) كاشف التيار ألرضي

R24 (A4P((مستشعر التيار) مقاوم
R300 (A3P((مستشعر التيار) مقاوم

R1T(هواء) ثرمستور
R3T(المركم) ترمستور
R4T(أنبوب سائل المبادل الحراري) ثرمستور
R5T(أنبوب سائل التبريد الفرعي) ثرمستور
R6T( المبادل الحراري، أنبوب غاز) ثرمستور
R7T(المبادل الحراري، مزيل الجليد) ثرمستور
R8T ثرمستور (جسمM1C(

R21T) ثرمستورM1C(التفريغ 
S1NPH(عالي) جهاز استشعار الضغط
S1NPL(المنخفض) مستشعر الضغط

S1PH(التفريغ) مفتاح الضغط
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SEG1~SEG3
(A1P(

شاشة سباعية القطع

T1Aمستشعر التيار
V1D (A3P(الدايود
V1R (A3P,

A4P(
وحدة الطاقة

X*Aوصلة
X1M (A1P((التحكم) مجمع أطراف التوصيل
X1M (A5P((تجهيز اختياري) (إمداد الطاقة) مجمع أطراف التوصيل

Y1E(الرئيسي) صمام التمدد اإللكتروني
Y2E( الفرعية) صمام التمدد اإللكتروني
Y3E(تبريد سائل) صمام التمدد اإللكتروني
Y4E(وعاء التخزين) صمام التمدد اإللكتروني

Y1S(الرئيسي) صمام الملف اللولبي
Y2S(عودة زيت المركم) صمام الملف اللولبي
Y3S 1صمام الملف اللولبي (الزيت(
Y5S(التبريد الفرعي) صمام الملف اللولبي

Z*C(قلب فرايت) مرشح الضجيج
Z*F (A2P,

A5P(
مرشح الضجيج (مع ممتص التمورات)

موصل للملحقات االختيارية:
X10A(سخان مجمع التصريف) موصل
X37A(مهايئ الطاقة) موصل
X66A(محدد تشغيل التبريد/التدفئة عن بُعد) موصل

:HP 20~14دليل المصطلحات لمخطط توصيل األسالك 

A1P(الرئيسية) لوحة الدوائر المطبوعة
A2P, A5P(مرشح الضجيج) لوحة الدوائر المطبوعة
A3P, A6P(جهاز المحول) لوحة الدوائر المطبوعة
A4P, A7P(المروحة) لوحة الدوائر المطبوعة

A8P) لوحة الدائرة الكهربائية المطبوعةABC I/P((خيار) (
BS1~BS3

(A1P(
مفتاح زر الضغط (وضع، تعيين، تدوير))

C* (A3P,
A6P(

مكثف

DS1 , DS2
(A1P(

)DIPمفتاح الحزمة الخطية المزدوجة (

E1HCسخان علبة المرافق
E3H(خيار) سخان مجمع التصريف
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F1U, F2U
(A1P(

)T 3.15 A / 250 Vمصهر (

F3Uمصهر ميداني
F101U (A4P,

A7P(
مصهر

F401U,
F403U (A2P,

A5P(

مصهر

F601U, (A3P,
A6P(

مصهر

HAP (A*P((شاشة الخدمة باللون األخضر) مصباح دليلي
K3R (A3P,

A6P(
التتابع المغناطيسي

K3R (A1P() مرحل مغناطيسيY4S(
K4R (A1P() مرحل مغناطيسيY1S(
K5R (A1P() مرحل مغناطيسيY2S(
K6R (A1P() مرحل مغناطيسيE3H(
K7R (A1P() مرحل مغناطيسيE1HC(
K8R (A1P() مرحل مغناطيسيE2HC(
K9R (A1P() مرحل مغناطيسيY3S(

K11R (A1P() مرحل مغناطيسيY5S(

L1R, L2Rمفاعل
M1C, M2C(الضاغط) المحرك
M1F, M2F(المروحة) المحرك
PS (A1P,
A3P, A6P(

إمداد طاقة التحويل

Q1DI(إمداد ميداني) قاطع دائرة التسرب األرضي
Q1LD (A1P((إمداد ميداني) كاشف التيار ألرضي
R24 (A4P,

A7P(
مقاوم (مستشعر التيار)

R300 (A3P,
A6P(

مقاوم (مستشعر التيار)

R1T(هواء) ثرمستور
R3T(المركم) ترمستور
R4T(أنبوب سائل المبادل الحراري) ثرمستور
R5T(أنبوب سائل التبريد الفرعي) ثرمستور
R6T( المبادل الحراري، أنبوب غاز) ثرمستور
R7T(المبادل الحراري، مزيل الجليد) ثرمستور

R8T, R9T) جسمM1C, M2C(ثرموستور 
R21T, R22T) ثرمستورM1C، M2C(التفريغ 
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S1NPH(عالي) جهاز استشعار الضغط
S1NPL(المنخفض) مستشعر الضغط

S1PH, S2PH(التفريغ) مفتاح الضغط
SEG1~SEG3

(A1P(
شاشة سباعية القطع

T1Aمستشعر التيار
V1D (A3P(الدايود
V1R (A3P,
A4P, A6P,

A7P(

وحدة الطاقة

X*Aوصلة
X1M (A1P((التحكم) مجمع أطراف التوصيل
X1M (A8P((تجهيز اختياري) (إمداد الطاقة) مجمع أطراف التوصيل

Y1E(الرئيسي) صمام التمدد اإللكتروني
Y2E( الفرعية) صمام التمدد اإللكتروني
Y3E(تبريد سائل) صمام التمدد اإللكتروني
Y4E(وعاء التخزين) صمام التمدد اإللكتروني

Y1S(الرئيسي) صمام الملف اللولبي
Y2S(عودة زيت المركم) صمام الملف اللولبي
Y3S 1صمام الملف اللولبي (الزيت(
Y4S 2صمام الملف اللولبي (الزيت(
Y5S(التبريد الفرعي) صمام الملف اللولبي

Z*C(قلب فرايت) مرشح الضجيج
Z*F (A2P((مع ممتص التمورات) مرشح الضجيج

موصل للملحقات االختيارية:
X10A(سخان مجمع التصريف) موصل
X37A(مهايئ الطاقة) موصل
X66A(محدد تشغيل التبريد/التدفئة عن بُعد) موصل
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مسرد المصطلحات٢٧
الوكيل

موزع مبيعات المنتج.
فني التركيب المعتمد

شخص بمهارات فنية مؤهل لتركيب المنتج.
المستخدم

الشخص المالك للمنتج و/أو يشغل المنتج.
التشريعات المعمول بها

كل التوجيهات والقوانين والتشريعات و/أو النظم الدولية واألوروبية والوطنية
والمحلية ذات الصلة والمعمول بها لمنتج أو مجال معين.

شركة الخدمة
شركة مؤهلة يمكنها أداء أو تنسيق الخدمة المطلوبة للمنتج.

دليل التركيب
دليل إرشادات مخصص لمنتج أو استعمال معين، يوضح كيفية تركيب المنتج وتهيئته

وصيانته.
دليل التشغيل

دليل إرشادات مخصص لمنتج أو استعمال معين، يوضح كيفية تشغيل المنتج.
إرشادات الصيانة

دليل إرشادات مخصص لمنتج أو استعمال معين، يوضح كيفية تركيب وتهيئة وتشغيل
وصيانة المنتج واستخداماته.

الملحقات
البطاقات واألدلة وأوراق المعلومات والتجهيزات التي يتم تسليمها مع المنتج والتي

تحتاج إلى تركيبها وفقًا لإلرشادات الواردة في الوثائق المصاحبة.
التجهيزات االختيارية

 التي يمكن دمجها مع المنتج وفقًاDaikinالتجهيزات التي تصنعها أو تعتمدها 
لإلرشادات الواردة في الوثائق المصاحبة.

التجهيزات الميدانية
 التي يمكن دمجها مع المنتج وفقًا لإلرشاداتDaikinالتجهيزات التي ال تصنعها 

الواردة في الوثائق المصاحبة.
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