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1 Bezpečnostné opatrenia
Bezpečnostné opatrenia opísané v tomto dokumente sa vzťahujú na veľmi dôležité
témy, dôsledne ich dodržiavajte.

Všetky činnosti opísané v tomto návode na údržbu musí vykonávať oprávnená
osoba.

Ak si NIE ste istí, ako jednotku nainštalovať, prevádzkovať alebo vykonávať jej
servis, obráťte sa na svojho predajcu.

Podľa platných právnych predpisov môže byť potrebné spolu s výrobkom poskytnúť
prevádzkový denník, ktorý obsahuje minimálne:

informácie o údržbe, o opravách, výsledky testov, obdobia pohotovostného
režimu,...

Takisto musia byť na výrobku uvedené na prístupnom mieste tieto informácie:

▪ pokyny pre vypnutie systému v núdzovom prípade,

▪ názov a adresa hasičského zboru, polície a nemocnice,

▪ meno, adresa a denné a nočné telefónne čísla servisu,

V Európe pokyny na vedenie denníka určuje norma EN378.

1.1 Význam varovaní a symbolov

NEBEZPEČENSTVO
Označuje situáciu, ktorá môže viesť k úmrtiu alebo vážnemu zraneniu.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Označuje situáciu, ktorá môže viesť k usmrteniu elektrickým prúdom.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO POPÁLENIA/OBARENIA
Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k popáleniu/obareniu v dôsledku extrémne
vysokých alebo nízkych teplôt.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO VÝBUCHU
Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k výbuchu.

VAROVANIE
Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k úmrtiu alebo vážnemu zraneniu.

VAROVANIE: HORĽAVÝ MATERIÁL

UPOZORNENIE
Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k menšiemu alebo menej vážnemu zraneniu.

POZNÁMKA
Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k poškodeniu vybavenia alebo majetku.
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INFORMÁCIE
Označuje užitočné tipy alebo doplňujúce informácie.

1.2 Nebezpečenstvá

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO POPÁLENIA/OBARENIA
▪ Počas prevádzky a krátko po jej skončení sa NEDOTÝKAJTE potrubia na chladiacu

zmes, vodovodného potrubia ani vnútorných častí. Potrubie by mohlo byť príliš
horúce alebo studené. Počkajte, kým nevychladne na bežnú teplotu. Ak sa ho
MUSÍTE dotknúť, noste ochranné rukavice.

▪ NEDOTÝKAJTE sa žiadnej náhodne uniknutej chladiacej zmesi.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
▪ Vypnite všetky zdroje elektrického napájania predtým, než zložíte kryt rozvodnej

skrine, pripojíte elektrické vodiče alebo sa dotknete elektrických častí.

▪ Prípadne zastavte najprv prevádzku zariadenia a nechajte vyrovnať tlak (chladiva)
pred vypnutím napájania.

▪ Pred začatím vykonávania servisu vypnite zdroj elektrického napájania na viac ako
10 minút a zmerajte napätie na svorkách kondenzátorov hlavného obvodu alebo
na elektrických komponentoch. Napätie MUSÍ byť nižšie ako 50  V  DC predtým,
než sa dotknete elektrických komponentov. Umiestnenie svoriek nájdete na
schéme elektrického zapojenia. Ak je namerané napätie stále vyššie ako 50 V DC,
bezpečným spôsobom vybite kondenzátory použitím špecializovaného nástroja
na vybíjanie kondenzátorov, aby ste zabránili možnému iskreniu.

▪ NEDOTÝKAJTE sa elektrických komponentov mokrými rukami.

▪ NENECHÁVAJTE jednotku bez dozoru, keď je zložený servisný kryt.

▪ Chráňte elektrické komponenty pred navlhnutím, kým je servisný kryt otvorený.

1.3 Varovania

VAROVANIE
Nesprávna inštalácia alebo zapojenie zariadenia, príp. príslušenstva môže mať za
následok zásah elektrickým prúdom, skrat, úniky, požiar alebo iné škody na zariadení.
Používajte LEN príslušenstvo, voliteľné príslušenstvo a náhradné diely vyrobené alebo
schválené spoločnosťou Daikin.

VAROVANIE
NEAPLIKUJTE trvalú indukčnú alebo kapacitnú záťaž na obvod bez toho, aby ste sa
uistili, že sa tým NEPRESIAHNE povolené napätie alebo prúd pre používané
zariadenie.
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VAROVANIE
Ak dôjde k poruche, ktorá môže ohroziť bezpečnosť, NEPRIPÁJAJTE zdroj elektrického
napájania k obvodu, kým poruchu uspokojivo neodstránite. Ak NIE JE MOŽNÉ
poruchu okamžite odstrániť, ale je potrebné pokračovať v prevádzke, MUSÍ sa použiť
primerané dočasné riešenie. MUSÍ sa to oznámiť majiteľovi zariadenia, aby boli
všetky strany informované.

Počiatočné bezpečnostné kontroly sa MUSIA zamerať na to, či:

▪ sú kondenzátory vybité. Toto sa MUSÍ urobiť bezpečným spôsobom, aby sa
zabránilo možnému iskreniu,

▪ NIE sú exponované žiadne elektrické komponenty a vodiče pod napätím pri
plnení, odčerpávaní alebo preplachovaní systému.

VAROVANIE
Uistite sa, že potrubie chladiva a jeho komponenty sú nainštalované v polohe, v
ktorej nebudú vystavené pôsobeniu žiadnej látky spôsobujúcej koróziu.

VAROVANIE
Zabezpečte, aby inštalácia, testovanie a použité materiály spĺňali platné právne
predpisy (navyše k pokynom opísaným v dokumentácii Daikin).

VAROVANIE
Pracovisko musí byť čisté a bezpečné pre prácu. Dávajte si pozor na rozliate
kvapaliny, ako je voda, olej alebo iné látky.

Chráňte okolostojace osoby pred zranením a majetok pred možným poškodením
spôsobeným servisnými prácami.

VAROVANIE
Ak je potrebné vykonať akúkoľvek prácu na chladiacom zariadení alebo akýkoľvek
súvisiacich častiach, ktoré obsahujú tvrdé spájkované spoje, MUSÍ byť k dispozícii
hasiaci prístroj obsahujúci vhodný hasiaci prášok alebo CO2.

Pri plnení jednotky MUSÍ byť k dispozícii hasiaci prístroj obsahujúci vhodný hasiaci
prášok alebo CO2.

VAROVANIE
Žiadna osoba, ktorá vykonáva práce v súvislosti s chladiacim systémom zahŕňajúce
odkrytie akéhokoľvek potrubia, nesmie používať žiadne zdroje vznietenia takým
spôsobom, ktorý by mohol viesť k riziku požiaru alebo explózie. Všetky možné zdroje
vznietenia vrátane fajčenia cigariet MUSIA byť v dostatočnej vzdialenosti od miesta
inštalácie, opravy, odstraňovania a likvidácie, počas ktorých sa môže chladivo uvoľniť
do okolitého priestoru. Pred začatím vykonávania prác sa musí priestor okolo
zariadenia prezrieť, aby ste sa uistili, že sa v ňom nenachádzajú žiadne
nebezpečenstvá horľavých zdrojov alebo riziká vznietenia. MUSIA sa umiestniť značky
„zákaz fajčiť“.

VAROVANIE
Roztrhajte a vyhoďte plastové obalové vrecia, aby sa s nimi nikto nemohol hrať, zvlášť
deti. Možné riziko: udusenie.

VAROVANIE
Počas testov NIKDY nenatlakujte zariadenie tlakom vyšším, ako je maximálny
povolený tlak (tak, ako je uvedené na výrobnom štítku na jednotke).
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VAROVANIE
Celková náplň chladiva musí byť v súlade s veľkosťou miestnosti, v ktorej je jednotka
nainštalovaná: pozrite si podrobné pokyny o dopĺňaní a dovolené veľkosti miestností
v návode na inštaláciu.

VAROVANIE
▪ NIKDY nemiešajte rôzne chladivá a zabráňte vzniknutiu vzduchu do chladiaceho

systému.

▪ NIKDY neplňte chladivom odčerpaným z inej jednotky. Odčerpané chladivo
používajte len v tej istej jednotke, z ktorej bolo odčerpané, alebo ho dajte
recyklovať v certifikovanom zariadení.

VAROVANIE
Pri opätovnom pripájaní konektora ku karte PCB dbajte na to, aby ste ho pripojili na
správne miesto a NEVYVÍJAJTE silu, inak sa môže konektor alebo kolíky konektora na
karte PCB poškodiť.

VAROVANIE
VŽDY zachyťte chladivo. NEVYPÚŠŤAJTE ich priamo do okolitého prostredia. Použite
vákuové čerpadlo na vyprázdnenie inštalácie.

VAROVANIE
Odstránenie chladiva MUSÍ byť v súlade s týmito pokynmi:

Ak na účely opravy je potrebné preniknúť do okruhu s chladivom, najprv odstráňte
chladivo zo systému. Náplň chladiva sa MUSÍ odčerpávať do správnych fliaš na
použité chladivo.

VAROVANIE
V prípade úniku chladiacej zmesi prijmite dostatočné opatrenia. Ak chladiaci plyn
uniká, okamžite miestnosť vyvetrajte. Možné riziká:

▪ Zvýšená koncentrácia chladiacej zmesi môže v malej miestnosti znížiť hladinu
kyslíka.

▪ Ak sa dostane plyn chladiva do styku s ohňom, môžu vznikať jedovaté plyny.
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VAROVANIE
▪ Za žiadnych okolností sa na hľadanie alebo zisťovanie únikov chladiva NESMÚ

používať potenciálne zdroje vznietenia. NESMIE sa používať halogénový horák
(ani iný detektor, ktorý využíva otvorený plameň).

▪ Uistite sa, že detektor NIE je potenciálnym zdrojom vznietenia a je vhodný na
zisťovanie R32.

▪ Ak sa predpokladá únik, MUSIA sa odstrániť alebo zahasiť všetky otvorené
plamene.

▪ Pre väčšinu chladív je možné použiť aj kvapaliny pre detekciu úniku, ale NESMÚ sa
používať čistiace prostriedky s obsahom chlóru, pretože chlór môže reagovať s
chladivom a spôsobiť koróziu medeného potrubia.

▪ Ak sa zistí netesnosť chladiva, ktorá si vyžaduje tvrdé spájkovanie, MUSÍ sa
odčerpať všetko chladivo zo systému alebo izolovať (pomocou uzatváracích
ventilov) v časti systému, ktorá je vzdialená od miesta úniku.

▪ Používajte len elektronický detektor úniku pre R32. Zastaralý plameňový detektor
úniku sa NEMÔŽE používať v systéme s HFC chladivom, pretože chladivo
neobsahuje chlór. V prípade chladiva R32 (HFC) je akýkoľvek kontakt s
(unikajúcim) chladivom mimoriadne nebezpečný.

VAROVANIE
▪ Aby ste zabránili nedostatku kyslíka a horeniu R32, miestnosť dobre vetrajte pre

dosiahnutie zdravého pracovného prostredia. NEPRACUJTE v stiesnenom
priestore. Ak zistíte únik chladiva v uzavretej miestnosti alebo na nedostatočne
vetranom mieste, NEZAČÍNAJTE pracovať, kým miestnosť dôkladne nevyvetráte.

▪ Ak sa pracovisko NENACHÁDZA vonku, pred preniknutím do systému alebo
vykonaním tvrdého spájkovania sa uistite, že je pracovisko primerane vetrané.
Vetranie MUSÍ musí fungovať aj počas vykonávania prác, aby sa zabránilo
hromadeniu chladiva na pracovisku. Vetraním by sa malo bezpečne rozptýliť
akékoľvek uvoľnené chladivo a prednostne ho odvetrať von.

VAROVANIE
Uistite sa, že pri plnení, odčerpávaní alebo preplachovaní systému NIE sú
exponované žiadne vodiče pod napätím. Iskry vytvorené pri skratovaní vodičov pod
napätím by mohli spôsobiť vznietenie chladiva, ak sa bude počas plnenia,
odčerpávania alebo preplachovania systému v miestnosti nachádzať uniknuté
chladivo.

VAROVANIE
Uistite sa, že jednotka je riadne uzemnená pred vykonávaním údržby alebo servisu
alebo plnení systému chladivom. NEUZEMŇUJTE jednotku k  verejnému potrubiu,
prepäťovej poistke ani uzemneniu telefónnej linky. Nedokonalé uzemnenie môže
spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
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VAROVANIE
▪ Používajte LEN medené vodiče.

▪ Zabezpečte, aby elektroinštalácia na mieste inštalácie spĺňala platné právne
predpisy.

▪ Celá elektrická inštalácia na mieste sa MUSÍ inštalovať v súlade so schémou
zapojenia dodanou s produktom.

▪ NIKDY nestláčajte zväzky káblov a zabráňte kontaktu káblov s potrubím a ostrými
hranami. Zabezpečte, aby na prípojky svorkovnice nepôsobil žiadny vonkajší tlak.

▪ Nezabudnite nainštalovať uzemňovacie vodiče. NEUZEMŇUJTE jednotku
k  verejnému potrubiu, prepäťovej poistke ani uzemneniu telefónnej linky.
Nedokonalé uzemnenie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

▪ Zabezpečte použitie samostatného elektrického obvodu. NIKDY nepoužívajte
zdroj napájania spoločný s iným zariadením.

▪ Zabezpečte inštaláciu potrebných poistiek alebo ističov.

▪ Ubezpečte sa, že ste nainštalovali prúdový chránič. Zanedbanie tejto zásady môže
spôsobiť úraz zasiahnutím elektrického prúdu alebo vznik požiaru.

▪ Pri inštalácii skontrolujte, či je prúdový chránič kompatibilný s invertorom (odolný
proti vysokofrekvenčnému elektrickému šumu), aby nedochádzalo k
nepotrebnému otváraniu prúdového chrániča.

VAROVANIE
Označenia na jednotke musia po vykonaní revízie alebo opravy ostať viditeľné a
čitateľné. Označenia a značky, ktoré nie sú čitateľné, sa musia opraviť.

VAROVANIE
▪ Po ukončení elektrickej inštalácie sa uistite, či je každá elektrická časť a koncovka

vo vnútri elektrickej skrine správne pripojená.

▪ Pred spustením jednotky skontrolujte, či sú všetky kryty zatvorené.

VAROVANIE
▪ Pred začatím prác a počas ich vykonávania sa priestor MUSÍ kontrolovať vhodným

detektorom chladiva, aby sa zaistilo, že technik bude informovaný o možnej
toxickej alebo horľavej atmosfére.

▪ Uistite sa, že používané zariadenie na detekciu úniku je vhodné na použitie so
všetkými príslušnými chladivami, t.  j. nevytvára iskry, je dostatočne utesnené a
iskrovo bezpečné.

▪ Pred a počas prác sa MUSÍ priestor skontrolovať pomocou vhodného detektora
chladiva, ktorý dokáže detegovať chladivo R32, aby sa zaistilo pracovné prostredie
bez chladiva.

VAROVANIE
▪ Zariadenie MUSÍ byť označené štítkom, že bolo vyradené z prevádzky a že z neho

bolo vypustené chladivo.

▪ Štítok MUSÍ obsahovať dátum a podpis.

▪ V prípade spotrebičov, ktoré obsahujú horľavé chladivá, sa uistite, že na zariadení
sa nachádzajú štítky s oznámením, že zariadenie obsahuje horľavé chladivo.
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VAROVANIE
Pred začatím postupu odčerpávania chladiva je dôležité, aby sa technik úplne
oboznámil so zariadením a všetkými jeho detailami. Odporúčanou dobrou praxou je,
aby sa všetky chladivá odčerpávali bezpečným spôsobom. Pred vykonaním tejto
práce sa MUSÍ odobrať vzorka oleja a chladiva v prípade, že sa vyžaduje analýza pred
opätovným použitím odčerpaného chladiva. Je dôležité, aby bola pred začatím
vykonávania tejto práce k dispozícii elektrická energia.

▪ Oboznámte sa so zariadením a jeho činnosťou.

▪ Systém odpojte od elektrickej energie.

▪ Majte k dispozícii mechanické manipulačné zariadenie, ak by bolo potrebné na
manipuláciu s fľašami s chladivom.

▪ Uistite sa, že sú k dispozícii a správne sa používajú všetky osobné ochranné
prostriedky.

▪ Na celý proces odčerpávania musí po celý čas dohliadať oprávnená osoba.

▪ Zariadenia a fľaše na odčerpávanie musia vyhovovať príslušným normám.

▪ Ak NIE je možné vytvoriť vákuum, rozdeľte potrubie tak, aby bolo možné chladivo
odoberať z rôznych častí systému.

▪ Fľašu pred odčerpávaním umiestnite na váhu.

▪ Spustite zariadenie na odčerpávanie chladiva a postupujte podľa pokynov.

▪ Fľaše NEPREPĹŇAJTE (maximálne 60 % objemu tekutej náplne).

▪ NEPREKRAČUJTE maximálny pracovný tlak fľaše, ANI dočasne.

▪ Po správnom naplnení fliaš chladivom a po dokončení procesu sa uistite, že fľaše
a zariadenie boli okamžite odstránené z miesta plnenia a že sú všetky uzatváracie
ventily na zariadení zatvorené.

▪ Odčerpané chladivo sa NESMIE plniť do iného chladiaceho systému, pokiaľ nebolo
vyčistené a skontrolované.

VAROVANIE
Všetci pracovníci údržby a ostatné osoby pracujúce v tejto oblasti MUSIA byť poučení
o charaktere vykonávanej práce.

VAROVANIE
Prijmite primerané opatrenia, aby jednotka nemohla slúžiť ako úkryt pre malé
živočíchy. Kontakt malých živočíchov s elektrickými časťami môže spôsobiť poruchu,
dymenie alebo požiar.

VAROVANIE
Pred začatím práce na systémoch obsahujúcich horľavé chladivo sú potrebné
bezpečnostné kontroly, aby sa zabezpečilo, že riziko zapálenia je minimalizované.
Preto by sa mali dodržiavať niektoré pokyny.

Viac informácií nájdete v návode na údržbu.
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VAROVANIE
▪ V prípade požadovaného odčerpania chladiva použite vhodné servisné prípojky.

▪ Ak je to uplatniteľné pre vašu jednotku, použite vhodný režim odčerpávania alebo
nastavenie na mieste inštalácie na bezproblémové odčerpanie chladiva.

▪ Používajte LEN nepresakujúce hadice, spojky a rozvádzače v dobrom pracovnom
stave.

▪ Používajte LEN fľaše určené a označené na odčerpávanie chladiva R32.
Upozorňujeme, že závit prípojky na fľaši je ľavý.

▪ Pred a počas procesu odčerpávania chladiva vždy používajte kalibrovanú váhu na
určenie hmotnosti odčerpaného chladiva do externej fľaše na chladivo.

▪ Pred pripojením regeneračnej jednotky si prečítajte návod na používanie. Overte
si, či je regeneračná jednotka vhodná pre chladivo R32, skontrolujte, či je v
dobrom pracovnom stave, je riadne udržiavané a že sú všetky súvisiace elektrické
komponenty utesnené, aby sa zabránilo vznieteniu v prípade uvoľnenia chladiva.
V prípade pochybností sa poraďte s výrobcom.

▪ Fľašu na chladivo NEPREPĹŇAJTE, overte si u dodávateľa fľaše maximálnu mieru
plnenia, ak NIE je uvedená na samotnej fľaši na chladivo. Maximálne množstvo
plnenia by vo všeobecnosti malo byť obmedzené na 60 % maximálneho objemu
fľaše.

▪ NEPREKRAČUJTE maximálny pracovný tlak fľaše na chladivo, ANI dočasne.

▪ Po správnom naplnení fliaš chladivom a po dokončení procesu sa uistite, že fľaše
a zariadenie boli okamžite odstránené z miesta plnenia a že sú všetky uzatváracie
ventily na zariadení (stále) zatvorené.

▪ Odčerpané chladivo sa MUSÍ vrátiť dodávateľovi chladiva v správnej fľaši a spísať
príslušné potvrdenie o odovzdaní odpadu. NEMIEŠAJTE chladivá v regeneračných
jednotkách a najmä NIE vo fľašiach.

▪ Odčerpané chladivo sa NESMIE plniť do iného systému chladiva, pokiaľ nebolo
vyčistené a skontrolované.

VAROVANIE
Ak sa má odstrániť kompresor, uistite sa, že bol vyprázdnený na prijateľnú úroveň s
cieľom zaistiť, že horľavé chladivo NEOSTANE v mazive. Proces vyprázdnenia sa MUSÍ
vykonať pred vrátením kompresora dodávateľovi. Počas odčerpávania chladiva si
overte, či je ohrievač kľukovej skrine telesa kompresora napájaný, aby sa tento
proces urýchlil. Prípadné vypúšťanie oleja zo systému sa MUSÍ vykonávať bezpečným
spôsobom.

1.4 Upozornenia

UPOZORNENIE
Pri inštalácii a vykonávaní údržby alebo servisu systému noste primerané ochranné
pomôcky (ochranné rukavice, bezpečnostné okuliare atď.).

UPOZORNENIE
NEDOTÝKAJTE sa vstupu vzduchu ani hliníkových rebier jednotky, aby ste zabránili
zraneniu.

UPOZORNENIE
▪ NEKLAĎTE na jednotku žiadne predmety ani zariadenia.

▪ NESADAJTE, NEVYLIEZAJTE ani NESTÚPAJTE na jednotku.
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1.5 Oznámenia

POZNÁMKA
▪ Kvalita vody musí byť v súlade so smernicou (EÚ) 2020/2184.

▪ Po každej oprave/úprave na strane vody skontrolujte systém, či sa v ňom
nenachádzajú úniky.

▪ Po opravách skontrolujte systémy vypúšťania.

▪ Dávajte pozor pri nakláňaní jednotky, pretože môže dôjsť k úniku vody.

POZNÁMKA
Zabezpečte, aby inštalácia potrubia na chladiacu zmes spĺňala platné právne
predpisy. V Európe platí norma EN378.

POZNÁMKA
Zabezpečte, aby potrubie a pripojenia na miestne inštalácie NEBOLI vystavené
napätiu.
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2 Odstraňovanie problémov

2.1 Zobrazenie kódu chyby na používateľskom rozhraní

1 Podržte tlačidlo  asi 5 sekúnd.

Výsledok:  V časti zobrazenia teploty bliká .

2 Opakovane stláčajte tlačidlo , kým nebudete počuť nepretržité pípanie.

Výsledok: Na displeji sa teraz zobrazí kód.

INFORMÁCIE
▪ Krátke pípnutie a 2 za sebou idúce pípnutia oznamujú neodpovedajúce kódy.

▪ K zrušeniu zobrazenia kódu pridržte tlačidlo  na dobu 5 sekúnd. Zobrazenie
kódu sa zruší aj samé, pokiaľ tlačidlo NESTLAČÍTE počas 1 minúty.

2.2 Resetovanie kódu chyby pomocou diaľkového ovládača

Predpoklad: Problém je vyriešený.

1 Chybu resetujte stlačením tlačidla ON/OFF (ZAP/VYP) na diaľkovom ovládači.

2.3 Resetovanie kódu chyby pomocou vonkajšej jednotky

Predpoklad: Problém je vyriešený.

1 Na resetovanie kódu chyby vypnite a zapnite elektrické napájanie.

2.4 Skúšobná prevádzka

INFORMÁCIE
Ak sa pri uvedení zariadenia do prevádzky vyskytne chyba, pozrite si podrobný návod
na riešenie problémov v servisnom návode.

Predpoklad: Elektrické napájanie MUSÍ byť v stanovenom rozsahu.

Predpoklad: Skúšobná prevádzka sa môže vykonať v režime prevádzky Klimatizácia
alebo Vykurovanie.

Predpoklad: Vykonajte skúšobnú prevádzku v súlade s návodom na obsluhu
vnútornej jednotky, aby ste zabezpečili správne fungovanie všetkých funkcií a častí.

1 V režime prevádzky Klimatizácia zvoľte najnižšiu programovateľnú teplotu. V
režime prevádzky Vykurovanie zvoľte najvyššiu programovateľnú teplotu. V
prípade potreby je možné skúšobnú prevádzku zablokovať.

2 Po skončení skúšobnej prevádzky nastavte teplotu na normálnu hodnotu.
V  režime prevádzky Klimatizácia: 26~28°C, v režime prevádzky Vykurovanie:
20~24°C.

3 Systém zastaví činnosť 3 minúty po vypnutí jednotky.
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INFORMÁCIE
▪ Aj keď je jednotka vypnutá, do jednotky je privádzaný elektrický prúd.

▪ Ak sa napájanie opäť zapne po jeho prerušení, obnoví sa predtým zvolený režim.

2.4.1 Uskutočnenie skúšobnej prevádzky v zimnom období

Pri prevádzke klimatizácie v režime prevádzky Klimatizácia v zime, nastavte ju na
skúšobnú prevádzku použitím nasledovnej metódy.

1 Stlačením tlačidla  zapnite systém.

2 Stlačte súčasne stred tlačidla  a tlačidlo .

3 Stlačte  dvakrát.

Výsledok:  sa zobrazí na displeji. Je zvolená skúšobná prevádzka. Skúšobná
prevádzka sa automaticky zastaví po asi 30 minútach.

4 Na zastavenie prevádzky stlačte tlačidlo .

INFORMÁCIE
Niektoré z funkcií sa NEDAJÚ použiť v režime skúšobnej prevádzky.

Ak počas prevádzky dôjde k poruche elektrického napájania, systém sa po
obnovení elektrického napájania okamžite automaticky opätovne spustí.

2.5 Riešenie problémov na základe chyby

2.5.1 A1-00 – Nenormálny stav karty PCB

Spúšťací mechanizmus Výsledok Resetovanie

Systém NEMÔŽE nastaviť
vnútorné nastavenia.

Jednotka prestane
pracovať.

Resetovanie napájania cez
vonkajšiu jednotku.

Riešenie kódu chyby

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

1 Skontrolujte správnu kombináciu vnútornej a vonkajšej jednotky. Viac
informácií nájdete v tabuľke kombinácií v technických údajoch.

2 Vykonajte kontrolu elektrického napájania, pripojení, zapojení vodičov,...
medzi vonkajšou jednotkou a vnútornou jednotkou. Pozri "4.1  Elektrický
okruh" [4 119].

Možná príčina: Možná príčina: chybné zapojenie vodičov medzi vonkajšou a
vnútornou jednotkou.

3 Skontrolujte, či elektrické napájanie zodpovedá predpisom. Pozri
"4.1 Elektrický okruh" [4 119].
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Možná príčina:
▪ chybné alebo rušené elektrické napájanie (elektrické napájanie MUSÍ byť v

rozsahu menovitého prevádzkového napätia ±4 %),
▪ pokles napätia,
▪ skrat.

4 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB vnútornej jednotky. Pozri "3.6  Hlavná
karta PCB vnútornej jednotky" [4 76].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB vnútornej jednotky.

INFORMÁCIE
Ak ste vykonali všetky uvedené postupy a problém pretrváva, obráťte sa na technickú
podporu.

2.5.2 A5-00 – Vonkajšia jednotka: Problém s vypnutím pri max. vysokom tlaku/ochranou pred
zamrznutím

Spúšťací mechanizmus Výsledok Resetovanie

Počas prevádzky
chladenia je teplota
výmenníka tepla nižšia
ako 0 °C (kontrola ochrany
pred zamrznutím).

Jednotka prestane
pracovať.

Automatické resetovanie,
keď bude teplota v danom
rozsahu.

Počas prevádzky
vykurovania je teplota
vnútorného výmenníka
tepla vyššia ako 65 °C
(riadenie odstránenia
špičiek vykurovania).

Riešenie kódu chyby

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

1 Skontrolujte predmety v blízkosti vnútornej jednotky, ktoré môžu blokovať
prúd vzduchu. Pozri "4.3 Externé faktory" [4 128].

Možná príčina:  Prúd vzduchu vnútornej jednotky je blokovaný.

2 Vyčistite vzduchové filtre vnútorných jednotiek. Pozri "5 Údržba" [4 130].

Možná príčina: chybný alebo znečistený vzduchový filter.

3 Vyčistite výmenník tepla vnútornej jednotky. Pozri "5 Údržba" [4 130].

Možná príčina: znečistený výmenník tepla vnútornej jednotky.

4 Vykonajte kontrolu termistora výmenníka tepla vnútornej jednotky. Pozri
"3.13 Termistory" [4 109].

Možná príčina: chybný termistor výmenníka tepla vnútornej jednotky.

5 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB vnútornej jednotky. Pozri "3.6  Hlavná
karta PCB vnútornej jednotky" [4 76].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB vnútornej jednotky.
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INFORMÁCIE
Ak ste vykonali všetky uvedené postupy a problém pretrváva, obráťte sa na technickú
podporu.

2.5.3 A6-00 – Nenormálny stav motora ventilátora vnútornej jednotky

Spúšťací mechanizmus Výsledok Resetovanie

Otáčky motora ventilátora
NIE sú detekované,
pričom výstupné napätie
ventilátora je na jeho
maxime.

Jednotka prestane
pracovať.

Resetovanie napájania cez
vonkajšiu jednotku.

Riešenie kódu chyby

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

1 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB vnútornej jednotky. Pozri "3.6  Hlavná
karta PCB vnútornej jednotky" [4 76].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB vnútornej jednotky.

2 Vykonajte kontrolu motora ventilátora vnútornej jednotky. Pozri "3.5  Motor
ventilátora vnútornej jednotky" [4 73].

Možná príčina: chybný motor ventilátora vnútornej jednotky.

INFORMÁCIE
Ak ste vykonali všetky uvedené postupy a problém pretrváva, obráťte sa na technickú
podporu.

2.5.4 C4-00 – Problém so snímačom teploty výmenníka tepla

Spúšťací mechanizmus Výsledok Resetovanie

Termistor chladiacej
kvapaliny zistil rozpojenie
okruhu alebo skrat počas
činnosti kompresora.

Jednotka prestane
pracovať.

Resetovanie napájania.

Riešenie kódu chyby

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

1 Vykonajte kontrolu termistora výmenníka tepla vnútornej jednotky. Pozri
"3.13 Termistory" [4 109].

Možná príčina: chybný termistor výmenníka tepla vnútornej jednotky.

2 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB vnútornej jednotky. Pozri "3.6  Hlavná
karta PCB vnútornej jednotky" [4 76].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB vnútornej jednotky.
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INFORMÁCIE
Ak ste vykonali všetky uvedené postupy a problém pretrváva, obráťte sa na technickú
podporu.

2.5.5 C9-00 – Nenormálny stav izbového termistora

Spúšťací mechanizmus Výsledok Resetovanie

Hodnota odporu je mimo
rozsahu. Nameraná
teplota je < –43,6 °C alebo
> 90 °C.

Jednotka prestane
pracovať.

Automatické resetovanie,
keď bude odpor v danom
rozsahu.

Riešenie kódu chyby

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

1 Vykonajte kontrolu vzduchového (izbového) termistora vnútornej jednotky.
Pozri "3.13 Termistory" [4 109].

Možná príčina: chybný vzduchový (izbový) termistor vnútornej jednotky.

2 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB vnútornej jednotky. Pozri "3.6  Hlavná
karta PCB vnútornej jednotky" [4 76].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB vnútornej jednotky.

INFORMÁCIE
Ak ste vykonali všetky uvedené postupy a problém pretrváva, obráťte sa na technickú
podporu.

2.5.6 E1-00 – Vonkajšia jednotka: Chyba karty PCB

Spúšťací mechanizmus Výsledok Resetovanie

Hlavná karta PCB zistila,
že pamäť EEPROM je
neobvyklá.

Jednotka prestane
pracovať.

Ručné resetovanie cez
používateľské rozhranie.

Resetovanie napájania.

Riešenie kódu chyby

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

1 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB. Pozri "3.8 Hlavná karta PCB" [4 83].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB.

2 Skontrolujte, či elektrické napájanie zodpovedá predpisom. Pozri
"4.1 Elektrický okruh" [4 119].

Možná príčina:
▪ chybné alebo rušené elektrické napájanie (elektrické napájanie MUSÍ byť v

rozsahu menovitého prevádzkového napätia ±4 %),
▪ pokles napätia,
▪ skrat.
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3 Vykonajte kontrolu motora ventilátora vonkajšej jednotky. Pozri "3.9  Motor
ventilátora vonkajšej jednotky" [4 91].

Možná príčina: chybný motor ventilátora vonkajšej jednotky.

4 Vykonajte kontrolu kompresora. Pozri "3.2 Kompresor" [4 52].

Možná príčina: Chybný kompresor alebo nesprávne zapojenie kábla
elektrického napájania kompresora.

Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

5 Počkajte, kým napätie usmerňovača neklesne pod 10 V DC.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Počkajte aspoň 10 minút po vypnutí ističa, aby ste zaistili, že napätie usmerňovača je
pod 10 V DC pred pokračovaním.

6 Skontrolujte, či je na kontaktnej ploche pasívneho chladiča (s kartou PCB alebo
potrubím chladiva) správne nanesené tepelne odolné mazivo. V prípade
potreby upravte.

Možná príčina: na pasívnom chladiči NIE je správne nanesené tepelne odolné
mazivo.

INFORMÁCIE
Ak ste vykonali všetky uvedené postupy a problém pretrváva, obráťte sa na technickú
podporu.

2.5.7 E5-00 – Vonkajšia jednotka: Prehriatie invertora motora kompresora

Spúšťací mechanizmus Výsledok Resetovanie

Bolo zistené preťaženie
kompresora.

Jednotka NEPRESTANE
pracovať.

Automatické resetovanie,
ak jednotka bude bežať
bez varovania 60 sekúnd.

Riešenie kódu chyby

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

1 Skontrolujte, či sú všetky uzatváracie ventily okruhu s chladivom otvorené.
Pozri "4.2 Okruh s chladivom" [4 121].

Možná príčina: zatvorený uzatvárací ventil v okruhu s chladivom.

2 Vykonajte kontrolu termistora vypúšťacieho potrubia. Pozri
"3.13 Termistory" [4 109].

Možná príčina: chybný termistor vypúšťacieho potrubia alebo chyba
konektora.

3 Vykonajte kontrolu motora ventilátora vonkajšej jednotky. Pozri "3.9  Motor
ventilátora vonkajšej jednotky" [4 91].

Možná príčina: chybný motor ventilátora vonkajšej jednotky.

4 Vykonajte kontrolu kompresora. Pozri "3.2 Kompresor" [4 52].
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Možná príčina: Chybný kompresor alebo nesprávne zapojenie kábla
elektrického napájania kompresora.

5 Vykonajte kontrolu expanzného ventilu. Pozri "3.4 Expanzný ventil" [4 67].

Možná príčina: chybný expanzný ventil.

6 Vykonajte kontrolu 4‑cestného ventilu. Pozri "3.1 4-cestný ventil" [4 46].

Možná príčina: chybný 4-cestný ventil.

7 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB. Pozri "3.8 Hlavná karta PCB" [4 83].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB.

8 Skontrolujte, či je okruh s chladivom správne naplnený. Pozri "4.2  Okruh s
chladivom" [4 121].

Možná príčina: nedostatok chladiva.

9 Skontrolujte, či sa v okruhu s chladivom nevyskytujú nekondenzovateľné látky
alebo vlhkosť. Pozri "4.2 Okruh s chladivom" [4 121].

Možná príčina: nekondenzovateľné látky alebo vlhkosť v okruhu s chladivom.

10 Skontrolujte, či okruh s chladivom nie je upchatý. Pozri "4.2  Okruh s
chladivom" [4 121].

Možná príčina: upchatý okruh s chladivom.

INFORMÁCIE
Ak ste vykonali všetky uvedené postupy a problém pretrváva, obráťte sa na technickú
podporu.

2.5.8 E6-00 – Vonkajšia jednotka: Chyba pri spustení kompresora

Spúšťací mechanizmus Výsledok Resetovanie

Rotor motora sa
NEOTÁČA, keď sa
kompresor zapne.

Jednotka NEPRESTANE
pracovať.

Automatické resetovanie
po nepretržitej prevádzke
10 minút.

Jednotka prestane
pracovať.

Ručné resetovanie cez
používateľské rozhranie.

Riešenie kódu chyby

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

1 Vykonajte kontrolu termistora vypúšťacieho potrubia. Pozri
"3.13 Termistory" [4 109].

Možná príčina: chybný termistor vypúšťacieho potrubia alebo chyba
konektora.

2 Skontrolujte, či sú všetky uzatváracie ventily okruhu s chladivom otvorené.
Pozri "4.2 Okruh s chladivom" [4 121].

Možná príčina: zatvorený uzatvárací ventil v okruhu s chladivom.

3 Skontrolujte, či okruh s chladivom nie je upchatý. Pozri "4.2  Okruh s
chladivom" [4 121].

Možná príčina: upchatý okruh s chladivom.
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4 Skontrolujte, či je okruh s chladivom správne naplnený. Pozri "4.2  Okruh s
chladivom" [4 121].

Možná príčina: preplnenie alebo nedostatok chladiva.

5 Skontrolujte, či sa v okruhu s chladivom nevyskytujú nekondenzovateľné látky
alebo vlhkosť. Pozri "4.2 Okruh s chladivom" [4 121].

Možná príčina: nekondenzovateľné látky alebo vlhkosť v okruhu s chladivom.

6 Vykonajte kontrolu kompresora. Pozri "3.2 Kompresor" [4 52].

Možná príčina: Chybný kompresor alebo nesprávne zapojenie kábla
elektrického napájania kompresora.

7 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB. Pozri "3.8 Hlavná karta PCB" [4 83].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB.

8 Vykonajte kontrolu 4‑cestného ventilu. Pozri "3.1 4-cestný ventil" [4 46].

Možná príčina: chybný 4-cestný ventil.

9 Vykonajte kontrolu expanzného ventilu. Pozri "3.4 Expanzný ventil" [4 67].

Možná príčina: chybný expanzný ventil.

INFORMÁCIE
Ak ste vykonali všetky uvedené postupy a problém pretrváva, obráťte sa na technickú
podporu.

2.5.9 E7-00 – Vonkajšia jednotka: Porucha motora ventilátora vonkajšej jednotky

Spúšťací mechanizmus Výsledok Resetovanie

Ventilátory sa NESPUSTIA
15 – 30 sekúnd po signále
zapnutia.

Môže sa stať, že kód
chyby sa aktivuje, keď
motor ventilátora beží
následkom chybného
signálu snímača otáčania.

Jednotka prestane
pracovať.

Ručné resetovanie cez
používateľské rozhranie.

Riešenie kódu chyby

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

1 Vykonajte kontrolu motora ventilátora vonkajšej jednotky. Pozri "3.9  Motor
ventilátora vonkajšej jednotky" [4 91].

Možná príčina: chybný motor ventilátora vonkajšej jednotky.

2 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB. Pozri "3.8 Hlavná karta PCB" [4 83].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB.

INFORMÁCIE
Ak ste vykonali všetky uvedené postupy a problém pretrváva, obráťte sa na technickú
podporu.
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2.5.10 E8-00 – Vonkajšia jednotka: prepätie na vstupe napájania

Spúšťací mechanizmus Výsledok Resetovanie

Rozbehový prúd
kompresora prekročil
štandardnú hodnotu
počas 2,5 sekundy.

Jednotka prestane
pracovať.

Ručné resetovanie cez
používateľské rozhranie.

Riešenie kódu chyby

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

1 Skontrolujte vonkajšiu teplotu. Pozri "4.3 Externé faktory" [4 128].

Možná príčina: vonkajšia teplota je mimo prevádzkového rozsahu.

2 Vykonajte kontrolu kompresora. Pozri "3.2 Kompresor" [4 52].

Možná príčina: Chybný kompresor alebo nesprávne zapojenie kábla
elektrického napájania kompresora.

3 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB. Pozri "3.8 Hlavná karta PCB" [4 83].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB.

4 Skontrolujte, či elektrické napájanie zodpovedá predpisom. Pozri
"4.1 Elektrický okruh" [4 119].

Možná príčina:
▪ chybné alebo rušené elektrické napájanie (elektrické napájanie MUSÍ byť v

rozsahu menovitého prevádzkového napätia ±4 %),
▪ pokles napätia,
▪ skrat.

INFORMÁCIE
Ak ste vykonali všetky uvedené postupy a problém pretrváva, obráťte sa na technickú
podporu.

2.5.11 EA-00 – Vonkajšia jednotka: problém s prepínanim chladenia/ohrevu

Spúšťací mechanizmus Výsledok Resetovanie

Izbový termistor
NEPRACUJE v
prevádzkovom rozsahu.

Jednotka NEPRESTANE
pracovať.

Automatické resetovanie
po nepretržitej prevádzke
určitý čas.

Ak sa chyba vyskytne príliš
skoro: jednotka prestane
pracovať.

Ručné resetovanie cez
používateľské rozhranie.

Riešenie kódu chyby

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

1 Vykonajte kontrolu 4‑cestného ventilu. Pozri "3.1 4-cestný ventil" [4 46].

Možná príčina: chybný 4-cestný ventil.
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2 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB. Pozri "3.8 Hlavná karta PCB" [4 83].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB.

3 Vykonajte kontrolu vzduchového (izbového) termistora vnútornej jednotky.
Pozri "3.13 Termistory" [4 109].

Možná príčina: chybný vzduchový (izbový) termistor vnútornej jednotky.

4 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB vnútornej jednotky. Pozri "3.6  Hlavná
karta PCB vnútornej jednotky" [4 76].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB vnútornej jednotky.

5 Skontrolujte, či sú všetky uzatváracie ventily okruhu s chladivom otvorené.
Pozri "4.2 Okruh s chladivom" [4 121].

Možná príčina: zatvorený uzatvárací ventil v okruhu s chladivom.

6 Skontrolujte, či okruh s chladivom nie je upchatý. Pozri "4.2  Okruh s
chladivom" [4 121].

Možná príčina: upchatý okruh s chladivom.

7 Skontrolujte, či je okruh s chladivom správne naplnený. Pozri "4.2  Okruh s
chladivom" [4 121].

Možná príčina: preplnenie alebo nedostatok chladiva.

8 Skontrolujte, či sa v okruhu s chladivom nevyskytujú nekondenzovateľné látky
alebo vlhkosť. Pozri "4.2 Okruh s chladivom" [4 121].

Možná príčina: nekondenzovateľné látky alebo vlhkosť v okruhu s chladivom.

INFORMÁCIE
Ak ste vykonali všetky uvedené postupy a problém pretrváva, obráťte sa na technickú
podporu.

2.5.12 F3-00 – Vonkajšia jednotka: chyba teploty vo vypúšťacom potrubí

Spúšťací mechanizmus Výsledok Resetovanie

Termistor vypúšťacieho
potrubia zistil príliš vysokú
teplotu.

Jednotka NEPRESTANE
pracovať.

Automatické resetovanie,
keď teplota klesne na
normálnu úroveň.

Ak sa chyba znovu
vyskytne príliš skoro:
jednotka prestane
pracovať.

Ručné resetovanie cez
používateľské rozhranie.

Riešenie kódu chyby

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

1 Skontrolujte, či sú všetky uzatváracie ventily okruhu s chladivom otvorené.
Pozri "4.2 Okruh s chladivom" [4 121].

Možná príčina: zatvorený uzatvárací ventil v okruhu s chladivom.

2 Skontrolujte, či je okruh s chladivom správne naplnený. Pozri "4.2  Okruh s
chladivom" [4 121].

Možná príčina: preplnenie alebo nedostatok chladiva.
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3 Skontrolujte, či sa v okruhu s chladivom nevyskytujú nekondenzovateľné látky
alebo vlhkosť. Pozri "4.2 Okruh s chladivom" [4 121].

Možná príčina: nekondenzovateľné látky alebo vlhkosť v okruhu s chladivom.

4 Skontrolujte, či okruh s chladivom nie je upchatý. Pozri "4.2  Okruh s
chladivom" [4 121].

Možná príčina: upchatý okruh s chladivom.

5 Vykonajte kontrolu 4‑cestného ventilu. Pozri "3.1 4-cestný ventil" [4 46].

Možná príčina: chybný 4-cestný ventil.

6 Vykonajte kontrolu expanzného ventilu. Pozri "3.4 Expanzný ventil" [4 67].

Možná príčina: chybný expanzný ventil.

7 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB. Pozri "3.8 Hlavná karta PCB" [4 83].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB.

8 Vykonajte kontrolu všetkých termistorov na strane chladiva. Pozri
"3.13 Termistory" [4 109].

Možná príčina: chybné termistory na strane chladiva.

INFORMÁCIE
Ak ste vykonali všetky uvedené postupy a problém pretrváva, obráťte sa na technickú
podporu.

2.5.13 F6-00 – Vonkajšia jednotka: neobvykle vysoký tlak pri chladení

Spúšťací mechanizmus Výsledok Resetovanie

Termistor vonkajšieho
výmenníka tepla nameral
príliš vysokú teplotu.

Jednotka NEPRESTANE
pracovať.

Automatické resetovanie,
keď teplota klesne.

Riešenie kódu chyby

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

1 Vyčistite výmenník tepla vonkajšej jednotky. Pozri "5 Údržba" [4 130].

Možná príčina: znečistený výmenník tepla vonkajšej jednotky.

2 Skontrolujte, či sú všetky uzatváracie ventily okruhu s chladivom otvorené.
Pozri "4.2 Okruh s chladivom" [4 121].

Možná príčina: zatvorený uzatvárací ventil v okruhu s chladivom.

3 Vykonajte kontrolu termistora výmenníka tepla. Pozri
"3.13 Termistory" [4 109].

Možná príčina: chybný termistor výmenníka tepla.

4 Vykonajte kontrolu expanzného ventilu. Pozri "3.4 Expanzný ventil" [4 67].

Možná príčina: chybný expanzný ventil.

5 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB. Pozri "3.8 Hlavná karta PCB" [4 83].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB.

6 Skontrolujte, či je okruh s chladivom správne naplnený. Pozri "4.2  Okruh s
chladivom" [4 121].
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Možná príčina: preplnenie chladiva.

7 Skontrolujte, či sa v okruhu s chladivom nevyskytujú nekondenzovateľné látky
alebo vlhkosť. Pozri "4.2 Okruh s chladivom" [4 121].

Možná príčina: nekondenzovateľné látky alebo vlhkosť v okruhu s chladivom.

8 Skontrolujte, či okruh s chladivom nie je upchatý. Pozri "4.2  Okruh s
chladivom" [4 121].

Možná príčina: upchatý okruh s chladivom.

9 Vykonajte kontrolu motora ventilátora vonkajšej jednotky. Pozri "3.9  Motor
ventilátora vonkajšej jednotky" [4 91].

Možná príčina: chybný motor ventilátora vonkajšej jednotky.

INFORMÁCIE
Ak ste vykonali všetky uvedené postupy a problém pretrváva, obráťte sa na technickú
podporu.

2.5.14 F8-00 – Vypnutie systému z dôvodu nenormálnej vnútornej teploty kompresora

Spúšťací mechanizmus Výsledok Resetovanie

Teplota termistora
vypúšťacieho potrubia
prekročila stanovený limit.

Jednotka prestane
pracovať.

Ručné resetovanie cez
používateľské rozhranie.

Riešenie kódu chyby

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

1 Skontrolujte, či sú všetky uzatváracie ventily okruhu s chladivom otvorené.
Pozri "4.2 Okruh s chladivom" [4 121].

Možná príčina: zatvorený uzatvárací ventil v okruhu s chladivom.

2 Skontrolujte, či je okruh s chladivom správne naplnený. Pozri "4.2  Okruh s
chladivom" [4 121].

Možná príčina: preplnenie chladiva.

3 Skontrolujte, či sa v okruhu s chladivom nevyskytujú nekondenzovateľné látky
alebo vlhkosť. Pozri "4.2 Okruh s chladivom" [4 121].

Možná príčina: nekondenzovateľné látky alebo vlhkosť v okruhu s chladivom.

4 Skontrolujte, či okruh s chladivom nie je upchatý. Pozri "4.2  Okruh s
chladivom" [4 121].

Možná príčina: upchatý okruh s chladivom.

5 Vykonajte kontrolu termistora vypúšťacieho potrubia. Pozri
"3.13 Termistory" [4 109].

Možná príčina: chybný termistor vypúšťacieho potrubia alebo chyba
konektora.

INFORMÁCIE
Ak ste vykonali všetky uvedené postupy a problém pretrváva, obráťte sa na technickú
podporu.
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2.5.15 H0-00 – Vonkajšia jednotka: problém so snímačom napätia/prúdu

Spúšťací mechanizmus Výsledok Resetovanie

Napätie kompresora (DC)
je pred spustením mimo
rozsahu.

Jednotka prestane
pracovať.

Ručné resetovanie cez
používateľské rozhranie.

Riešenie kódu chyby

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

1 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB. Pozri "3.8 Hlavná karta PCB" [4 83].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB.

2 Skontrolujte, či elektrické napájanie zodpovedá predpisom. Pozri
"4.1 Elektrický okruh" [4 119].

Možná príčina:
▪ chybné alebo rušené elektrické napájanie (elektrické napájanie MUSÍ byť v

rozsahu menovitého prevádzkového napätia ±4 %),
▪ pokles napätia,
▪ skrat.

Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

3 Počkajte, kým napätie usmerňovača neklesne pod 10 V DC.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Počkajte aspoň 10 minút po vypnutí ističa, aby ste zaistili, že napätie usmerňovača je
pod 10 V DC pred pokračovaním.

4 Skontrolujte, či je na kontaktnej ploche pasívneho chladiča (s kartou PCB alebo
potrubím chladiva) správne nanesené tepelne odolné mazivo. V prípade
potreby upravte.

Možná príčina: na pasívnom chladiči NIE je správne nanesené tepelne odolné
mazivo.

INFORMÁCIE
Ak ste vykonali všetky uvedené postupy a problém pretrváva, obráťte sa na technickú
podporu.

2.5.16 H6-00 – Vonkajšia jednotka: Porucha snímača polohy

Spúšťací mechanizmus Výsledok Resetovanie

Kompresor sa nespustí do
15 sekúnd po tom, čo bol
odoslaný signál na
spustenie kompresora.

Jednotka NEPRESTANE
pracovať.

Automatické resetovanie
po nepretržitej prevádzke
10 minút.

Ak sa chyba znovu
vyskytne do 8 minút:
jednotka prestane
pracovať.

Ručné resetovanie cez
používateľské rozhranie.
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Riešenie kódu chyby

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

1 Vykonajte kontrolu kompresora. Pozri "3.2 Kompresor" [4 52].

Možná príčina: Chybný kompresor alebo nesprávne zapojenie kábla
elektrického napájania kompresora.

2 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB. Pozri "3.8 Hlavná karta PCB" [4 83].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB.

3 Skontrolujte, či sú všetky uzatváracie ventily okruhu s chladivom otvorené.
Pozri "4.2 Okruh s chladivom" [4 121].

Možná príčina: zatvorený uzatvárací ventil v okruhu s chladivom.

4 Skontrolujte, či okruh s chladivom nie je upchatý. Pozri "4.2  Okruh s
chladivom" [4 121].

Možná príčina: upchatý okruh s chladivom.

5 Skontrolujte, či je okruh s chladivom správne naplnený. Pozri "4.2  Okruh s
chladivom" [4 121].

Možná príčina: preplnenie alebo nedostatok chladiva.

6 Skontrolujte, či sa v okruhu s chladivom nevyskytujú nekondenzovateľné látky
alebo vlhkosť. Pozri "4.2 Okruh s chladivom" [4 121].

Možná príčina: nekondenzovateľné látky alebo vlhkosť v okruhu s chladivom.

7 Skontrolujte, či elektrické napájanie zodpovedá predpisom. Pozri
"4.1 Elektrický okruh" [4 119].

Možná príčina:
▪ chybné alebo rušené elektrické napájanie (elektrické napájanie MUSÍ byť v

rozsahu menovitého prevádzkového napätia ±4 %),
▪ pokles napätia,
▪ skrat.

INFORMÁCIE
Ak ste vykonali všetky uvedené postupy a problém pretrváva, obráťte sa na technickú
podporu.

2.5.17 H8-00 – Vonkajšia jednotka: porucha vstupného systému kompresora

Spúšťací mechanizmus Výsledok Resetovanie

Neobvyklý údaj snímača
DC napätia alebo
prúdového snímača na
základe frekvencie
činnosti kompresora a
vstupného prúdu.

Jednotka NEPRESTANE
pracovať.

Automatické resetovanie,
keď bude kompresor
bežať normálne 60 minút.

Ak sa chyba znovu
vyskytne príliš skoro:
jednotka prestane
pracovať.

Ručné resetovanie cez
používateľské rozhranie.
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Riešenie kódu chyby

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

1 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB. Pozri "3.8 Hlavná karta PCB" [4 83].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB.

2 Vykonajte kontrolu kompresora. Pozri "3.2 Kompresor" [4 52].

Možná príčina: Chybný kompresor alebo nesprávne zapojenie kábla
elektrického napájania kompresora.

3 Vykonajte kontrolu tlmivky. Pozri "3.11 Tlmivka" [4 105].

Možná príčina: chybná tlmivka.

INFORMÁCIE
Ak ste vykonali všetky uvedené postupy a problém pretrváva, obráťte sa na technickú
podporu.

2.5.18 H9-00 – Vonkajšia jednotka: porucha termistora vonkajšieho vzduchu

Spúšťací mechanizmus Výsledok Resetovanie

Vstup termistora
vonkajšieho vzduchu je
mimo rozsahu.

Jednotka prestane
pracovať.

Ručné resetovanie cez
používateľské rozhranie.

Riešenie kódu chyby

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

1 Vykonajte kontrolu termistora vonkajšieho vzduchu. Pozri
"3.13 Termistory" [4 109].

Možná príčina: chybný termistor vonkajšieho vzduchu.

2 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB. Pozri "3.8 Hlavná karta PCB" [4 83].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB.

INFORMÁCIE
Ak ste vykonali všetky uvedené postupy a problém pretrváva, obráťte sa na technickú
podporu.

2.5.19 J3-00 – Vonkajšia jednotka: porucha termistora vypúšťacieho potrubia

Spúšťací mechanizmus Výsledok Resetovanie

Vstup termistora
vypúšťacieho potrubia je
mimo rozsahu.

Jednotka prestane
pracovať.

Ručné resetovanie cez
používateľské rozhranie.
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Riešenie kódu chyby

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

1 Vykonajte kontrolu termistora vypúšťacieho potrubia. Pozri
"3.13 Termistory" [4 109].

Možná príčina: chybný termistor vypúšťacieho potrubia alebo chyba
konektora.

2 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB. Pozri "3.8 Hlavná karta PCB" [4 83].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB.

INFORMÁCIE
Ak ste vykonali všetky uvedené postupy a problém pretrváva, obráťte sa na technickú
podporu.

2.5.20 J6-00 – Vonkajšia jednotka: porucha termistora výmenníka tepla

Spúšťací mechanizmus Výsledok Resetovanie

Vstup termistora
výmenníka tepla vonkajšej
jednotky je mimo rozsahu.

Jednotka prestane
pracovať.

Ručné resetovanie cez
používateľské rozhranie.

Riešenie kódu chyby

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

1 Vykonajte kontrolu termistora výmenníka tepla. Pozri
"3.13 Termistory" [4 109].

Možná príčina: chybný termistor výmenníka tepla.

2 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB. Pozri "3.8 Hlavná karta PCB" [4 83].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB.

INFORMÁCIE
Ak ste vykonali všetky uvedené postupy a problém pretrváva, obráťte sa na technickú
podporu.

2.5.21 L3-00 – Vonkajšia jednotka: problém so zvýšením teploty v elektrickej skrini

Spúšťací mechanizmus Výsledok Resetovanie

Teplota v elektrickej
rozvodnej skrini je príliš
vysoká.

Jednotka prestane
pracovať.

Ručné resetovanie
pomocou diaľkového
ovládača.
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Riešenie kódu chyby

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

1 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB. Pozri "3.8 Hlavná karta PCB" [4 83].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB.

2 Vykonajte kontrolu motora ventilátora vonkajšej jednotky. Pozri "3.9  Motor
ventilátora vonkajšej jednotky" [4 91].

Možná príčina: chybný motor ventilátora vonkajšej jednotky.

3 Skontrolujte, či elektrické napájanie zodpovedá predpisom. Pozri
"4.1 Elektrický okruh" [4 119].

Možná príčina:
▪ chybné alebo rušené elektrické napájanie (elektrické napájanie MUSÍ byť v

rozsahu menovitého prevádzkového napätia ±4 %),
▪ pokles napätia,
▪ skrat.

4 Vyčistite výmenník tepla vonkajšej jednotky. Pozri "5 Údržba" [4 130].

Možná príčina: znečistený výmenník tepla vonkajšej jednotky.

INFORMÁCIE
Ak ste vykonali všetky uvedené postupy a problém pretrváva, obráťte sa na technickú
podporu.

2.5.22 L4-00 – Vonkajšia jednotka: porucha z dôvodu zvýšenia teploty rebra invertora

Spúšťací mechanizmus Výsledok Resetovanie

Termistor rebier nameral
príliš vysokú teplotu.

Jednotka prestane
pracovať.

Ručné resetovanie cez
používateľské rozhranie.

Riešenie kódu chyby

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

1 Vykonajte kontrolu motora ventilátora vonkajšej jednotky. Pozri "3.9  Motor
ventilátora vonkajšej jednotky" [4 91].

Možná príčina: chybný motor ventilátora vonkajšej jednotky.

2 Skontrolujte, či elektrické napájanie zodpovedá predpisom. Pozri
"4.1 Elektrický okruh" [4 119].

Možná príčina:
▪ chybné alebo rušené elektrické napájanie (elektrické napájanie MUSÍ byť v

rozsahu menovitého prevádzkového napätia ±4 %),
▪ pokles napätia,
▪ skrat.

3 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB. Pozri "3.8 Hlavná karta PCB" [4 83].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB.

Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.
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Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

4 Počkajte, kým napätie usmerňovača neklesne pod 10 V DC.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Počkajte aspoň 10 minút po vypnutí ističa, aby ste zaistili, že napätie usmerňovača je
pod 10 V DC pred pokračovaním.

5 Skontrolujte, či je na kontaktnej ploche pasívneho chladiča (s kartou PCB alebo
potrubím chladiva) správne nanesené tepelne odolné mazivo. V prípade
potreby upravte.

Možná príčina: na pasívnom chladiči NIE je správne nanesené tepelne odolné
mazivo.

INFORMÁCIE
Ak ste vykonali všetky uvedené postupy a problém pretrváva, obráťte sa na technickú
podporu.

2.5.23 L5-00 – Vonkajšia jednotka: okamžitý nadprúd v invertore

Spúšťací mechanizmus Výsledok Resetovanie

Kontrolou prúdu, ktorý
preteká do DC sekcie
invertora, bol zistený
nadprúd na výstupe.

Jednotka prestane
pracovať.

Ručné resetovanie cez
používateľské rozhranie.

Riešenie kódu chyby

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

1 Skontrolujte, či sú všetky uzatváracie ventily okruhu s chladivom otvorené.
Pozri "4.2 Okruh s chladivom" [4 121].

Možná príčina: zatvorený uzatvárací ventil v okruhu s chladivom.

2 Skontrolujte, či okruh s chladivom nie je upchatý. Pozri "4.2  Okruh s
chladivom" [4 121].

Možná príčina: upchatý okruh s chladivom.

3 Skontrolujte, či je okruh s chladivom správne naplnený. Pozri "4.2  Okruh s
chladivom" [4 121].

Možná príčina: preplnenie alebo nedostatok chladiva.

4 Skontrolujte, či sa v okruhu s chladivom nevyskytujú nekondenzovateľné látky
alebo vlhkosť. Pozri "4.2 Okruh s chladivom" [4 121].

Možná príčina: nekondenzovateľné látky alebo vlhkosť v okruhu s chladivom.

5 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB. Pozri "3.8 Hlavná karta PCB" [4 83].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB.

6 Vykonajte kontrolu kompresora. Pozri "3.2 Kompresor" [4 52].

Možná príčina: Chybný kompresor alebo nesprávne zapojenie kábla
elektrického napájania kompresora.
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7 Skontrolujte, či elektrické napájanie zodpovedá predpisom. Pozri
"4.1 Elektrický okruh" [4 119].

Možná príčina:
▪ chybné alebo rušené elektrické napájanie (elektrické napájanie MUSÍ byť v

rozsahu menovitého prevádzkového napätia ±4 %),
▪ pokles napätia,
▪ skrat.

Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

8 Počkajte, kým napätie usmerňovača neklesne pod 10 V DC.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Počkajte aspoň 10 minút po vypnutí ističa, aby ste zaistili, že napätie usmerňovača je
pod 10 V DC pred pokračovaním.

9 Skontrolujte, či je na kontaktnej ploche pasívneho chladiča (s kartou PCB alebo
potrubím chladiva) správne nanesené tepelne odolné mazivo. V prípade
potreby upravte.

Možná príčina: na pasívnom chladiči NIE je správne nanesené tepelne odolné
mazivo.

INFORMÁCIE
Ak ste vykonali všetky uvedené postupy a problém pretrváva, obráťte sa na technickú
podporu.

2.5.24 P4-00 – Vonkajšia jednotka: porucha snímača teploty v rebrách

Spúšťací mechanizmus Výsledok Resetovanie

Vstup termistora rebier je
mimo rozsahu.

Jednotka prestane
pracovať.

Ručné resetovanie cez
používateľské rozhranie.

Riešenie kódu chyby

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

1 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB. Pozri "3.8 Hlavná karta PCB" [4 83].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB.

INFORMÁCIE
Ak ste vykonali všetky uvedené postupy a problém pretrváva, obráťte sa na technickú
podporu.

2.5.25 U0-00 – Vonkajšia jednotka: Nedostatok chladiva

Spúšťací mechanizmus Výsledok Resetovanie

Bol zistený nedostatok
chladiva.

Jednotka prestane
pracovať.

Automatické resetovanie.

Resetovanie napájania cez
vonkajšiu jednotku.
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Riešenie kódu chyby

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

1 Vykonajte kontrolu všetkých termistorov na strane chladiva. Pozri
"3.13 Termistory" [4 109].

Možná príčina: chybné termistory na strane chladiva.

2 Skontrolujte, či sú všetky uzatváracie ventily okruhu s chladivom otvorené.
Pozri "4.2 Okruh s chladivom" [4 121].

Možná príčina: zatvorený uzatvárací ventil v okruhu s chladivom.

3 Skontrolujte, či okruh s chladivom nie je upchatý. Pozri "4.2  Okruh s
chladivom" [4 121].

Možná príčina: upchatý okruh s chladivom.

4 Skontrolujte, či je okruh s chladivom správne naplnený. Pozri "4.2  Okruh s
chladivom" [4 121].

Možná príčina: nedostatok chladiva.

5 Skontrolujte, či sa v okruhu s chladivom nevyskytujú nekondenzovateľné látky
alebo vlhkosť. Pozri "4.2 Okruh s chladivom" [4 121].

Možná príčina: nekondenzovateľné látky alebo vlhkosť v okruhu s chladivom.

6 Vykonajte kontrolu kompresora. Pozri "3.2 Kompresor" [4 52].

Možná príčina: Chybný kompresor alebo nesprávne zapojenie kábla
elektrického napájania kompresora.

7 Vykonajte kontrolu expanzného ventilu. Pozri "3.4 Expanzný ventil" [4 67].

Možná príčina: chybný expanzný ventil.

8 Skontrolujte, či v okruhu s chladivom nie sú úniky. Hľadajte olejové stopy na
jednotkách. Skontrolujte spájkované miesta na potrubí na mieste inštalácie.
Vykonajte tlakovú skúšku, pozri "4.2 Okruh s chladivom" [4 121].

Možná príčina: únik v okruhu s chladivom.

INFORMÁCIE
Ak ste vykonali všetky uvedené postupy a problém pretrváva, obráťte sa na technickú
podporu.

2.5.26 U2-00 – Vonkajšia jednotka: chyba napájacieho napätia.

Spúšťací mechanizmus Výsledok Resetovanie

Bolo zistené neobvyklé
elektrické napájanie alebo
nedostatočný okamžitý
výkon.

Jednotka prestane
pracovať.

Resetovanie napájania cez
vonkajšiu jednotku.

Riešenie kódu chyby

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.
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1 Skontrolujte, či elektrické napájanie zodpovedá predpisom. Pozri
"4.1 Elektrický okruh" [4 119].

Možná príčina:
▪ chybné alebo rušené elektrické napájanie (elektrické napájanie MUSÍ byť v

rozsahu menovitého prevádzkového napätia ±4 %),
▪ pokles napätia,
▪ skrat.

2 Vykonajte kontrolu kompresora. Pozri "3.2 Kompresor" [4 52].

Možná príčina: Chybný kompresor alebo nesprávne zapojenie kábla
elektrického napájania kompresora.

3 Vykonajte kontrolu motora ventilátora vonkajšej jednotky. Pozri "3.9  Motor
ventilátora vonkajšej jednotky" [4 91].

Možná príčina: chybný motor ventilátora vonkajšej jednotky.

4 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB. Pozri "3.8 Hlavná karta PCB" [4 83].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB.

5 Počkajte, kým sa kompresor nespustí znovu.

Možná príčina:
▪ krátkodobý pokles napätia,
▪ krátkodobý výpadok prúdu.

6 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB vnútornej jednotky. Pozri "3.6  Hlavná
karta PCB vnútornej jednotky" [4 76].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB vnútornej jednotky.

INFORMÁCIE
Ak ste vykonali všetky uvedené postupy a problém pretrváva, obráťte sa na technickú
podporu.

2.5.27 U4-00 – Komunikačný problém vnútornej/vonkajšej jednotky

Spúšťací mechanizmus Výsledok Resetovanie

Chyba komunikácie medzi
vonkajšou a vnútornou
jednotkou.

Jednotka prestane
pracovať.

Resetovanie napájania cez
vonkajšiu jednotku.

Riešenie kódu chyby

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

1 Skontrolujte, či elektrické napájanie zodpovedá predpisom. Pozri
"4.1 Elektrický okruh" [4 119].

Možná príčina:
▪ chybné alebo rušené elektrické napájanie (elektrické napájanie MUSÍ byť v

rozsahu menovitého prevádzkového napätia ±4 %),
▪ pokles napätia,
▪ skrat.

2 Vykonajte kontrolu elektrického napájania, pripojení, zapojení vodičov,...
medzi vonkajšou jednotkou a vnútornou jednotkou. Pozri "4.1  Elektrický
okruh" [4 119].
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Možná príčina: Možná príčina: chybné zapojenie vodičov medzi vonkajšou a
vnútornou jednotkou.

3 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB. Pozri "3.8 Hlavná karta PCB" [4 83].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB.

4 Vykonajte kontrolu motora ventilátora vonkajšej jednotky. Pozri "3.9  Motor
ventilátora vonkajšej jednotky" [4 91].

Možná príčina: chybný motor ventilátora vonkajšej jednotky.

5 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB vnútornej jednotky. Pozri "3.6  Hlavná
karta PCB vnútornej jednotky" [4 76].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB vnútornej jednotky.

Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

6 Počkajte, kým napätie usmerňovača neklesne pod 10 V DC.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Počkajte aspoň 10 minút po vypnutí ističa, aby ste zaistili, že napätie usmerňovača je
pod 10 V DC pred pokračovaním.

7 Skontrolujte, či je na kontaktnej ploche pasívneho chladiča (s kartou PCB alebo
potrubím chladiva) správne nanesené tepelne odolné mazivo. V prípade
potreby upravte.

Možná príčina: na pasívnom chladiči NIE je správne nanesené tepelne odolné
mazivo.

INFORMÁCIE
Ak ste vykonali všetky uvedené postupy a problém pretrváva, obráťte sa na technickú
podporu.

2.5.28 UA-00 – Problém so zhodou medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou

Spúšťací mechanizmus Výsledok Resetovanie

Neobvyklý prenos signálu
medzi vonkajšou a
vnútornou jednotkou.
Nesprávna kombinácia
vonkajšej a vnútornej
jednotky.

Jednotka prestane
pracovať.

Resetovanie napájania cez
vonkajšiu jednotku.

Riešenie kódu chyby

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

1 Skontrolujte správnu kombináciu vnútornej a vonkajšej jednotky. Viac
informácií nájdete v tabuľke kombinácií v technických údajoch.

2 Vykonajte kontrolu elektrického napájania, pripojení, zapojení vodičov,...
medzi vonkajšou jednotkou a vnútornou jednotkou. Pozri "4.1  Elektrický
okruh" [4 119].
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Možná príčina: Možná príčina: chybné zapojenie vodičov medzi vonkajšou a
vnútornou jednotkou.

3 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB. Pozri "3.8 Hlavná karta PCB" [4 83].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB.

4 Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB vnútornej jednotky. Pozri "3.6  Hlavná
karta PCB vnútornej jednotky" [4 76].

Možná príčina: chybná hlavná karta PCB vnútornej jednotky.

INFORMÁCIE
Ak ste vykonali všetky uvedené postupy a problém pretrváva, obráťte sa na technickú
podporu.
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2.6 Riešenie problémov na základe symptómu

2.6.1 Prevádzka sa nespustí

Kontrola Detail

Ak nesvieti kontrolka prevádzky, došlo
ku chybe napájania.

Skontrolujte elektrické napájanie.

▪ Je istič elektrického napájania
zapnutý?

▪ Fungujú ostatné elektrické
spotrebiče?

▪ Dodáva sa menovité napätie (± 10 %)?

▪ Skontrolujte izoláciu elektrického
systému.

Skontrolujte typ vnútornej jednotky. Je typ vnútornej jednotky kompatibilný
s vonkajšou jednotkou?

Skontrolujte prenos medzi vnútornou a
vonkajšou jednotkou.

▪ Zapojte vodiče.

Skontrolujte vonkajšiu teplotu. ▪ Prevádzku vykurovania nemožno
použiť, keď je vonkajšia teplota 18  °C
(mokrý teplomer) alebo vyššia.

▪ Prevádzku chladenia nemožno použiť,
keď je vonkajšia teplota nižšia ako –
10 °C (suchý teplomer).

Keď kontrolka prevádzky bliká, mohlo
dôjsť ku kódu chyby, čím sa aktivovalo
ochranné zariadenie.

Diagnostikujte zobrazením diaľkového
ovládača.

Pozri "2.5 Riešenie problémov na
základe chyby" [4 16].

Skontrolujte adresy diaľkového
ovládača.

Sú nastavenia adresy diaľkového
ovládača a vnútornej jednotky správne?

Skontrolujte prevádzkový obvod. ▪ Je vyhorená poistka?

▪ Sú veľkosti vodičov a zapojenia
vodičov OK?

Skontrolujte motor ventilátora. ▪ Je chybný magnetický spínač?

▪ Je chybné nadprúdové relé?

Skontrolujte kompresor. ▪ Je chybný kontakt?

▪ Je chybný termostat ochrany?

▪ Je chybný samotný kompresor?

Skontrolujte diaľkový ovládač. ▪ Sú VYBITÉ batérie?

▪ Sú urobené nesprávne nastavenia?

2.6.2 Prevádzka sa niekedy zastaví

Kontrola Detail

Ak nesvieti kontrolka prevádzky, došlo
ku chybe napájania.

Skontrolujte elektrické napájanie.

▪ Chyba napájania 2 až 10 cyklov zastaví
prevádzku klimatizácie.
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Kontrola Detail

Skontrolujte vonkajšiu teplotu. ▪ Prevádzku vykurovania nemožno
použiť, keď je vonkajšia teplota 18  °C
(mokrý teplomer) alebo vyššia.

▪ Prevádzku chladenia nemožno použiť,
keď je vonkajšia teplota nižšia ako –
10 °C (suchý teplomer).

Keď kontrolka prevádzky bliká, mohlo
dôjsť ku kódu chyby, čím sa aktivovalo
ochranné zariadenie.

Diagnostikujte zobrazením diaľkového
ovládača.

Pozri "2.5 Riešenie problémov na
základe chyby" [4 16].

2.6.3 Prevádzka sa spustí, ale jednotka nechladí/nevykuruje

Kontrola Detail

Skontrolujte elektrické napájanie. Dodáva sa menovité napätie (± 10 %)?

Skontrolujte chyby vedenia potrubia a
vodičov v spojení medzi vnútornou a
vonkajšou jednotkou.

▪ Potrubie chladiva je príliš dlhé; je
dĺžka v rámci stanoveného rozsahu?

▪ Chybné potrubie na mieste inštalácie;
dochádza k úniku chladiva?

▪ Dochádza v kondenzátore k strate
kapacity, saturačnému tlaku alebo
zvuku z dôvodu vniknutia vzduchu do
obvodu?

▪ Nesprávna veľkosť pripojovacích
vodičov.

Keď kontrolka prevádzky bliká, mohlo
dôjsť ku kódu chyby detekcie
termistora, čím sa aktivovalo ochranné
zariadenie.

▪ Skontrolujte odpor všetkých
termistorov.

▪ Skontrolujte pripojenie všetkých
termistorov.

▪ Vyskytla sa porucha termistora izbovej
teploty alebo termistora vonkajšej
teploty?

Skontrolujte správnu prevádzku
elektronického expanzného ventilu.

Nastavte jednotku do režimu prevádzky
chladenia a skontrolujte teplotu
kvapalinového potrubia, aby ste videli,
či elektronický expanzný ventil funguje.

Diagnostikujte tlakom servisnej prípojky
a prevádzkovým prúdom.

Skontrolujte dostatok chladiva.

Skontrolujte, či je nastavená teplota
vhodná.

Môže by aktivované vypnutie
termostatu, nastavte vhodnú teplotu.

Skontrolujte typ vnútornej a vonkajšej
jednotky.

Je typ vnútornej jednotky kompatibilný
s vonkajšou jednotkou?

Skontrolujte vzduchový filter. Je vzduchový filter čistý?
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Kontrola Detail

Skontrolujte podmienky na inštaláciu
(stanovené v návode na inštaláciu).

▪ Má nainštalovaný model dostatočnú
kapacitu?

▪ Dochádza k prúdeniu vzduchu v
krátkom okruhu spôsobenému
nedostatočným miestom na
inštaláciu?

Skontrolujte vonkajšiu teplotu. ▪ Prevádzku vykurovania nemožno
použiť, keď je vonkajšia teplota 18  °C
(mokrý teplomer) alebo vyššia.

▪ Prevádzku chladenia nemožno použiť,
keď je vonkajšia teplota nižšia ako –
10 °C (suchý teplomer).

2.6.4 Prevádzková hlučnosť a vibrácie

Kontrola Detail

Skontrolujte podmienky na inštaláciu
(stanovené v návode na inštaláciu).

▪ V prípade potreby použite všeobecnú
ochranu pred vibráciami.

▪ Ak je montážna stena príliš tenká,
musíte použiť tlmiaci materiál alebo
gumenú podložku, alebo zmeniť
miesto inštalácie.

▪ Potrubie chladiva je príliš krátke; je
dĺžka v rámci stanoveného rozsahu?

▪ Vzhľadom na zlú inštaláciu alebo
všeobecné podmienky mohlo dôjsť k
deformácii jednotky.

▪ Sú všetky skrutky nainštalované a
riadne dotiahnuté?

▪ Sú všetky potrubia zaistené, upevnené
a v prípade potreby podopreté
vložením tlmiaceho materiálu?

▪ Nainštalujte závažia potrubia alebo
ručne opravte, ak je niektoré potrubie
v kontakte s inými súčasťami.

▪ Je ventilátor v kontakte s inými
súčasťami? Ak áno, izolujte ventilátor
od iných súčastí.

Skontrolujte náplň chladiva. ▪ Je jednotka naplnená špecifikovaným
objemom chladiva?

▪ Dochádza k zvuku tečenia v dôsledku
nedostatku chladiva?

▪ Je v systéme vzduch?

Skontrolujte expanzný ventil. Ak je redukčný ventil hlučný, použite
protihlukovú izoláciu z tmelu na
zníženie hlučnosti ventilu.
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2.6.5 Nenormálne vysoký tlak

V režime prevádzky Klimatizácia

Kontrolná položka Detail

Ventilátor vonkajšej jednotky beží
normálne?

Vizuálna kontrola

Je výmenník tepla vonkajšej jednotky
upchatý?

Vizuálna kontrola

Je upchatý pred alebo za expanzným
ventilom (kapilára)?

▪ Skontrolujte, či je teplotný rozdiel
pred a za expanzným ventilom
(kapilára).

▪ Skontrolujte, či funguje jednotka
hlavného ventilu expanzného ventilu
(hlukom, vibráciou).

Je vysokotlakový spínač normálny? Skontrolujte kontinuitu použitím
testera.

Je vonkajšia jednotka nainštalovaná za
takých podmienok, že dôjde ľahko k
skratu?

Vizuálna kontrola

Je dĺžka potrubia ≤5 m? Vizuálna kontrola

Vstupuje vzduch do systému chladiva? Vyzbierajte chladivo, vysušte vákuom a
potom pridajte správne množstvo
chladiva.

Je chladivo preplnené? Vyzbierajte chladivo, vysušte vákuom a
potom pridajte správne množstvo
chladiva.

V režime vykurovania

Kontrolná položka Detail

Ventilátor vnútornej jednotky beží
normálne?

Vizuálna kontrola

Je výmenník tepla vnútornej jednotky
upchatý?

Vizuálna kontrola

Je vnútorná jednotka nainštalovaná za
takých podmienok, že dôjde ľahko k
skratu?

Vizuálna kontrola

Je upchatý pred alebo za expanzným
ventilom (kapilára)?

▪ Skontrolujte, či je teplotný rozdiel
pred a za expanzným ventilom
(kapilára).

▪ Skontrolujte, či funguje jednotka
hlavného ventilu expanzného ventilu
(hlukom, vibráciou).

Je vysokotlakový spínač normálny? Skontrolujte kontinuitu použitím
testera.

Je dodržaná minimálna dĺžka potrubia? Vizuálna kontrola
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Kontrolná položka Detail

Vstupuje vzduch do systému chladiva? Vyzbierajte chladivo, vysušte vákuom a
potom pridajte správne množstvo
chladiva.

Je chladivo preplnené? Vyzbierajte chladivo, vysušte vákuom a
potom pridajte správne množstvo
chladiva.

2.6.6 Nenormálne nízky tlak

Nenormálna úroveň nízkeho tlaku vzduchu je väčšinou spôsobená stranou
výparníka. Na základe kontroly servisného technika na mieste inštalácie je k
dispozícii nasledovný obsah. Ďalej je uvedené číslo v poradí stupňa ovplyvnenia.

V režime prevádzky Klimatizácia

Kontrolná položka Detail

Ventilátor vnútornej jednotky beží
normálne?

Vizuálna kontrola

Je výmenník tepla vnútornej jednotky
upchatý?

Vizuálna kontrola

Je vnútorná jednotka nainštalovaná za
takých podmienok, že dôjde ľahko k
skratu?

Vizuálna kontrola

Je upchatý pred alebo za expanzným
ventilom (kapilára)?

▪ Skontrolujte, či je teplotný rozdiel
pred a za expanzným ventilom
(kapilára).

▪ Skontrolujte, či funguje jednotka
hlavného ventilu expanzného ventilu
(hlukom, vibráciou).

Je kontrolný ventil (ak je to relevantné)
upchatý?

Skontrolujte, či je teplotný rozdiel pred
a za kontrolným ventilom. Ak ÁNO,
kontrolný ventil je upchatý.

Je nedostatok chladiva? Vyzbierajte chladivo, vysušte vákuom a
potom pridajte správne množstvo
chladiva.

V režime vykurovania

Kontrolná položka Detail

Ventilátor vonkajšej jednotky beží
normálne?

Vizuálna kontrola

Je výmenník tepla vonkajšej jednotky
upchatý?

Vizuálna kontrola

Je upchatý pred alebo za expanzným
ventilom (kapilára)?

▪ Skontrolujte, či je teplotný rozdiel
pred a za expanzným ventilom
(kapilára).

▪ Skontrolujte, či funguje jednotka
hlavného ventilu expanzného ventilu
(hlukom, vibráciou).
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Kontrolná položka Detail

Je kontrolný ventil (ak je to relevantné)
upchatý?

Skontrolujte, či je teplotný rozdiel pred
a za kontrolným ventilom. Ak ÁNO,
kontrolný ventil je upchatý.

Je vonkajšia jednotka nainštalovaná za
takých podmienok, že dôjde ľahko k
skratu?

Vizuálna kontrola

Je nedostatok chladiva? Vyzbierajte chladivo, vysušte vákuom a
potom pridajte správne množstvo
chladiva.

2.6.7 Vnútorný ventilátor sa spustí, ale kompresor nefunguje

Kontrola Detail

Skontrolujte elektrické napájanie. ▪ Dodáva sa menovité napätie (± 10 %)?

▪ Skontrolujte izoláciu elektrického
systému.

Skontrolujte termistor. ▪ Spojenie s kartou PCB.

▪ Výstup.

Skontrolujte LED indikátory kariet PCB
HAP (ak je to relevantné).

▪ Ak zelený LED indikátor na riadiacej
karte PCB nebliká, mikroprocesor
nefunguje.

▪ Ak zelený LED indikátor na hlavnej
karte PCB nebliká, mikroprocesor
nefunguje.

▪ Ak prvý zelený LED indikátor na karte
PCB servisného monitora nebliká,
mikroprocesor nefunguje.

Skontrolujte magnetický spínač.

Skontrolujte výkonový tranzistor.

Skontrolujte kompresor. ▪ Chybný kontakt.

▪ Chybný kompresor.

▪ Chybná ochrana termostatu.

Skontrolujte vonkajšiu teplotu. ▪ Prevádzku vykurovania nemožno
použiť, keď je vonkajšia teplota 18  °C
(mokrý teplomer) alebo vyššia.

▪ Prevádzku chladenia nemožno použiť,
keď je vonkajšia teplota nižšia ako –
10 °C (suchý teplomer).
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2.6.8 Prevádzka sa spustí a jednotka sa okamžite zastaví

Kontrola Detail

Skontrolujte elektrické napájanie. ▪ Je kapacita ochranného ističa, ako je
špecifikované?

▪ Ak je ochranný uzemňovací istič príliš
citlivý, zvýšte nastavenú hodnotu
uzemňovacieho prúdu ističa alebo
vymeňte istič.

▪ Je obvod uzavretý?

▪ Dodáva sa menovité napätie (± 10 %)?

▪ Majú pripojovacie vodiče nesprávnu
veľkosť?

Skontrolujte náplň chladiva. ▪ Preplnenie.

▪ V systéme je vzduch.

▪ V systéme je voda.

Skontrolujte motor ventilátora. ▪ Skontrolujte magnetický spínač.

▪ Skontrolujte nadprúdové relé.

Skontrolujte cievku 4‑cestného ventilu. ▪ Je vytvorený skrat?

▪ Je poškodená cievka 4‑cestného
ventil?

Skontrolujte kartu PCB vonkajšej
jednotky.

▪ Je vytvorený skrat?

▪ Je poškodená karta PCB vonkajšej
jednotky?

Skontrolujte výmenník tepla. Znečistený výmenník tepla, prekážka.

Skontrolujte prúd vzduchu. Znečistený vzduchový filter, prekážka,
miesto inštalácie.

2.6.9 Prevádzka sa zastaví, jednotka sa nedá chvíľu spustiť

Kontrola Detail

Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia
pohotovostného režimu.

▪ Časový spínač oneskorenia
kompresora spustí počítanie času.

▪ Počkajte minimálne 3 minúty.

Skontrolujte elektrické napájanie. ▪ Nízke napätie?

▪ Je veľkosť elektrického napájacieho
kábla dostatočná?

Skontrolujte náplň chladiva. ▪ Nesprávna náplň.

▪ V systéme je vzduch.

▪ V systéme je voda.

▪ V systéme je prekážka.

Skontrolujte kompresor. ▪ Nadprúdové relé.

▪ Ochrana termostatu.
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2.6.10 Z jednotky vychádza biela hmla

Kontrola Detail

Skontrolujte podmienky inštalácie. ▪ Vlhké miesto.

▪ Znečistené miesto.

▪ Olejová hmla.

Skontrolujte podmienky inštalácie. Znečistený výmenník tepla.

Vzduchový filter. Znečistený vzduchový filter.

Motor ventilátora. Chybný motor ventilátora.

2.6.11 Kyvadlová klapka nefunguje

Symptóm Kontrola Detail

Kyvadlová klapka
nefunguje

Skontrolujte motor
kyvadlovej klapky

Niektoré funkcie môžu
spôsobiť zotrvanie
kyvadlovej klapky v pevnej
polohe, hoci je na
diaľkovom ovládači
zvolený režim sklápania.
To nie je chyba jednotky,
ale riadiaca funkcia
zabraňuje prúdeniu
vzduchu na zákazníka.

Skontrolujte kartu PCB
vnútornej jednotky

Pripojenie konektora
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3 Komponenty
UPOZORNENIE
Pri výmene komponentu VŽDY inštalujte správny náhradný diel pre vašu jednotku.

3.1 4-cestný ventil

3.1.1 Postupy kontroly

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

Vykonanie mechanickej kontroly 4-cestného ventilu
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

1 Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO POPÁLENIA/OBARENIA
Cievka sa počas napájania zohrieva. Počkajte, kým nevychladne.

2 Overte si, či skrutka pevne drží cievku na telese ventilu.

3 Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu alebo prasklinám.

Je cievka 4-cestného ventilu pevne
upevnená a nie je viditeľne
poškodená?

Činnosť

Áno Vykonajte elektrickú kontrolu
4‑cestného ventilu, pozri "3.1.1 Postupy
kontroly" [4 46].

Nie Upevnite alebo vymeňte cievku 4-
cestného ventilu, pozri "3.1.2 Postupy
opravy" [4 49].

Vykonanie elektrickej kontroly 4-cestného ventilu
1 Najprv vykonajte mechanickú kontrolu 4-cestného ventilu, pozri

"3.1.1 Postupy kontroly" [4 46].

2 Odpojte konektor 4-cestného ventilu od príslušnej karty PCB.

3 Zmerajte odpor cievky 4-cestného ventilu medzi kolíkmi konektora 4-cestného
ventilu.

Výsledok: Nameraná hodnota musí byť 560 Ω ±5 %.

Je nameraná hodnota správna? Činnosť

Áno Prejdite na nasledujúci krok.

Nie Vymeňte cievku 4-cestného ventilu,
pozri "3.1.2 Postupy opravy" [4 49].
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Keď je vonkajšia teplota mierna a jednotka sa môže prepínať medzi
vykurovaním a chladením

INFORMÁCIE
Tento postup je možný LEN, keď je vonkajšia teplota v teplotnom rozsahu pre
prevádzkový režim Ohrev (Kúrenie) aj Chladenie (Chladenie). Teplotný rozsah
prevádzkových režimov nájdete v technických údajoch na obchodnom portáli
Business Portal.

1 Pripojte konektor 4‑cestného ventilu k príslušnej karte PCB.

2 Pomocou príslušného ističa zapnite napájanie.

3 Cez používateľské rozhranie aktivujte prevádzku Ohrev (Kúrenie).

4 Keď je konektor 4-cestného ventilu pripojený ku karte PCB, zmerajte napätie
na pripojení 4-cestného ventilu ku karte PCB.

Výsledok: Namerané napätie MUSÍ byť 12 V DC.

5 Cez používateľské rozhranie deaktivujte prevádzku Ohrev (Kúrenie) a aktivujte
prevádzku Chladenie (Chladenie).

6 Zmerajte napätie na pripojení 4-cestného ventilu na karte PCB.

Výsledok: Namerané napätie MUSÍ byť 0 V DC.

Sú namerané napätia správne? Činnosť

Áno Vykonajte kontrolu polohy 4-cestného
ventilu, pozri "3.1.1 Postupy
kontroly" [4 46].

Nie Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB,
pozri "3.8 Hlavná karta PCB" [4 83].

Keď vonkajšia jednotka neumožňuje, aby jednotka bežala v režime chladenia
alebo vykurovania

INFORMÁCIE
Vykonajte nasledujúci postup, keď je vonkajšia teplota mimo teplotného rozsahu pre
jeden z prevádzkových režimov [Ohrev (Kúrenie) alebo Chladenie (Chladenie)].
Jednotka NEMÔŽE pracovať v režime, pre ktorý je vonkajšia jednotka mimo svojho
teplotného rozsahu. Teplotný rozsah prevádzkových režimov nájdete v technických
údajoch na obchodnom portáli Business Portal.

1 Pripojte konektor 4‑cestného ventilu k príslušnej karte PCB.

2 Pomocou príslušného ističa zapnite napájanie.

3 Keď je jednotka v činnosti, pripojte servisný monitorovací nástroj k jednotke a
skontrolujte, či jednotka pracuje v režime Ohrev (Kúrenie) alebo Chladenie
(Chladenie).

4 Keď je konektor 4-cestného ventilu pripojený ku karte PCB, zmerajte napätie
na pripojení 4-cestného ventilu ku karte PCB. Namerané napätie MUSÍ byť:

▪ 12 V DC, keď jednotka pracuje v režime Ohrev
▪ 0 V DC, keď jednotka pracuje v režime Chladenie

Je namerané napätie správne? Činnosť

Áno Vykonajte kontrolu polohy 4-cestného
ventilu, pozri "3.1.1 Postupy
kontroly" [4 46].
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Je namerané napätie správne? Činnosť

Nie Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB,
pozri "3.8 Hlavná karta PCB" [4 83].

Vykonanie kontroly polohy 4-cestného ventilu
1 Najprv vykonajte elektrickú kontrolu 4‑cestného ventilu, pozri "3.1.1 Postupy

kontroly" [4 46].

Keď je vonkajšia teplota mierna a jednotka sa môže prepínať medzi
vykurovaním a chladením

INFORMÁCIE
Tento postup je možný LEN, keď je vonkajšia teplota v teplotnom rozsahu pre
prevádzkový režim Ohrev (Kúrenie) aj Chladenie (Chladenie). Teplotný rozsah
prevádzkových režimov nájdete v technických údajoch na obchodnom portáli
Business Portal.

1 Cez používateľské rozhranie aktivujte prevádzku Ohrev (Kúrenie).

INFORMÁCIE
Odporúča sa pripojiť servisný monitorovací nástroj k jednotke a overiť prevádzkový
režim 4-cestného ventilu.

2 Pomocou kontaktného teplomeru (alebo dotykom) skontrolujte, či prietok cez
4-cestný ventil zodpovedá prietoku zobrazenému na schéme prietokov. (Pozri
"6.3 Schéma zapojenia potrubia" [4 142]).

Je prietok správny? Činnosť

Áno Preskočte nasledujúci krok tohto
postupu.

Nie Vykonajte nasledujúci krok tohto
postupu.

3 Pripojte rozdeľovač k jednej zo servisných prípojok okruhu s chladivom a
skontrolujte tlak (na strane nasávania, vypúšťania). Porovnajte s normálnymi
prevádzkovými podmienkami jednotky.

Je tlak chladiva správny? Činnosť

Áno Vymeňte teleso 4‑cestného ventilu,
pozri "3.1.2 Postupy opravy" [4 49].

Nie V okruhu s chladivom možno dochádza
k únikom. Vykonajte tlakovú skúšku
okruhu s chladivom, pozri
"4.2.1 Postupy kontroly" [4 121].

4 Cez používateľské rozhranie deaktivujte prevádzku Ohrev (Kúrenie) a aktivujte
prevádzku Chladenie (Chladenie).

5 Pomocou kontaktného teplomeru (alebo dotykom) skontrolujte, či prietok cez
4-cestný ventil zodpovedá prietoku zobrazenému na schéme prietokov. (Pozri
"6.3 Schéma zapojenia potrubia" [4 142]).

Je prietok správny? Činnosť

Áno 4-cestný ventil je v poriadku. Vráťte sa k
riešeniu konkrétnej chyby a pokračujte
v ďalšom postupe.



3 | Komponenty

Návod na údržbu

49
RXQ25+35AMV1B + ARXQ25+35AMV1B + FTXQ25+35AMV1B +
ATXQ25+35AMV1B
Split Sensira R32 BBOP
ESIE21-16 – 2022.02

Je prietok správny? Činnosť

Nie Vymeňte teleso 4‑cestného ventilu,
pozri "3.1.2 Postupy opravy" [4 49].

Keď vonkajšia jednotka neumožňuje, aby jednotka bežala v režime chladenia
alebo vykurovania

INFORMÁCIE
Vykonajte nasledujúci postup, keď je vonkajšia teplota mimo teplotného rozsahu pre
jeden z prevádzkových režimov [Ohrev (Kúrenie) alebo Chladenie (Chladenie)].
Jednotka NEMÔŽE pracovať v režime, pre ktorý je vonkajšia jednotka mimo svojho
teplotného rozsahu. Teplotný rozsah prevádzkových režimov nájdete v technických
údajoch na obchodnom portáli Business Portal.

1 Keď je jednotka v činnosti, pripojte servisný monitorovací nástroj k jednotke a
skontrolujte, či jednotka pracuje v režime Ohrev (Kúrenie) alebo Chladenie
(Chladenie).

2 Pomocou kontaktného teplomeru (alebo dotykom) skontrolujte, či prietok cez
4-cestný ventil zodpovedá prietoku zobrazenému na schéme prietokov
konkrétneho prevádzkového režimu. (Pozri "6.3  Schéma zapojenia
potrubia" [4 142]).

Je prietok správny? Činnosť

Áno 4-cestný ventil je v poriadku. Vráťte sa k
riešeniu konkrétnej chyby a pokračujte
v ďalšom postupe.

Nie Vykonajte nasledujúci krok tohto
postupu.

3 Pripojte rozdeľovač k jednej zo servisných prípojok okruhu s chladivom a
skontrolujte tlak (na strane nasávania, vypúšťania). Porovnajte s normálnymi
prevádzkovými podmienkami jednotky.

Je tlak chladiva správny? Činnosť

Áno Vymeňte teleso 4‑cestného ventilu,
pozri "3.1.2 Postupy opravy" [4 49].

Nie V okruhu s chladivom možno dochádza
k únikom. Vykonajte tlakovú skúšku
okruhu s chladivom, pozri
"4.2.1 Postupy kontroly" [4 121].

3.1.2 Postupy opravy

Vybratie cievky 4-cestného ventilu
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

Predpoklad: V prípade potreby vyberte akékoľvek súčasti, aby ste mali viac miesta
na vybratie cievky 4-cestného ventilu.

1 Odstráňte skrutku a vyberte cievku 4-cestného ventilu z telesa 4-cestného
ventilu.
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a b c

a Skrutka
b Cievka 4‑cestného ventilu
c Teleso 4-cestného ventilu

2 Prerežte všetky viazacie pásky, ktoré spájajú zväzok vodičov cievky 4-cestného
ventilu.

3 Odpojte konektor 4-cestného ventilu od príslušnej karty PCB.

4 Pre inštaláciu cievky 4‑cestného ventilu pozri "3.1.2 Postupy opravy" [4 49].

Vybratie telesa 4-cestného ventilu
Predpoklad: Odsajte chladivo z okruhu chladiva, pozri "4.2.2  Postupy
opravy" [4 125].

1 Vyberte cievku 4-cestného ventilu z telesa 4-cestného ventilu, pozri
"3.1.2 Postupy opravy" [4 49].

2 Vyberte a nechajte si tmel (ak bol použitý) a izoláciu (ak bola nasadená) pre
opätovné použitie.

3 Do okruhu chladiva priveďte dusík. Tlak dusíka NESMIE presiahnuť 0,02 MPa.

4 Omotajte vlhkú handru okolo komponentov v blízkosti rúr 4‑cestného ventilu.
Pomocou plynového horáka nahrejte spájkované spoje rúr 4-cestného ventilu
a kliešťami odstráňte rúry 4‑cestného ventilu z rúr chladiva.

b

c b

a

a Tmel
b Rúra 4‑cestného ventilu
c 4‑cestný ventil

5 Keď sa potrubie ochladí, prerušte prívod dusíka.

6 Vyberte 4-cestný ventil.
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INFORMÁCIE
Rúry komponentu možno odrezať AJ pomocou rezačky rúr. S použitím plynového
horáka odstráňte zvyšné konce rúr komponentu od rúr chladiva zohriatím
spájkovaných spojov rúr komponentu.

7 Na otvorené konce rúr potrubia chladiva nasaďte zátky alebo veká, aby ste
zabránili vniknutiu nečistôt do potrubia.

8 Inštaláciu telesa 4‑cestného ventilu, pozri "3.1.2 Postupy opravy" [4 49].

Inštalácia telesa 4-cestného ventilu
1 Vyberte zátky alebo veká z potrubia chladiva a uistite sa, že sú čisté.

2 Vyberte cievku 4-cestného ventilu z telesa náhradného 4-cestného ventilu.

3 Nainštalujte teleso 4‑cestného ventilu na správne miesto a správne
orientované. Vložte konce rúr do predĺžení rúr.

4 Do okruhu chladiva priveďte dusík. Tlak dusíka NESMIE presiahnuť 0,02 MPa.

5 Okolo telesa 4-cestného ventilu a akýchkoľvek iných komponentov v blízkosti
4-cestného ventilu omotajte vlhkú handru a prispájkujte rúry 4-cestného
ventilu k rúram chladiva.

b

c b

a

a Tmel
b Rúra 4‑cestného ventilu
c 4‑cestný ventil

UPOZORNENIE
Prehriatie ventilu spôsobí jeho poškodenie alebo zničenie.

6 Po dokončení spájkovania a po ochladnutí komponentu prerušte prívod
dusíka.

7 Nasaďte tmel (ak bol použitý) a izoláciu (ak bola použitá) na ich pôvodné
miesto.

8 Nainštalujte cievku 4-cestného ventilu na teleso 4-cestného ventilu, pozri
"3.1.2 Postupy opravy" [4 49].

9 Vykonajte tlakovú skúšku, pozri "4.2.1 Postupy kontroly" [4 121].

10 Doplňte chladivo do okruhu chladiva, pozri "4.2.2 Postupy opravy" [4 125].

Inštalácia cievky 4-cestného ventilu
1 Nainštalujte cievku 4-cestného ventilu na teleso 4-cestného ventilu.
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a b c

a Skrutka
b Cievka 4‑cestného ventilu
c Teleso 4-cestného ventilu

2 Nasaďte a dotiahnite skrutku, aby ste cievku 4-cestného ventilu upevnili.

3 Vodiče cievky 4‑cestného ventilu priveďte k príslušnej karte PCB.

4 Pripojte konektor 4-cestného ventilu k príslušnej karte PCB.

VAROVANIE
Pri opätovnom pripájaní konektora ku karte PCB dbajte na to, aby ste ho pripojili na
správne miesto a NEVYVÍJAJTE silu, inak sa môže konektor alebo kolíky konektora na
karte PCB poškodiť.

5 Pomocou nových viazacích pások spojte zväzok vodičov cievky 4‑cestného
ventilu.

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

3.2 Kompresor

3.2.1 Postupy kontroly

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

Vykonanie zvukovej kontroly kompresora
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

1 Otvorte izoláciu kompresora.

2 Pomocou príslušného ističa zapnite napájanie.

3 Cez používateľské rozhranie spustite prevádzku jednotky.
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4 Počkajte alebo vytvorte podmienku, aby začal kompresor pracovať.

5 Počúvajte kompresor, keď začína pracovať. Posúďte, či nedochádza k
mechanickému blokovaniu.

INFORMÁCIE
Ak máte multimeter s funkciou zaznamenávania údajov, zapíšte si prúd v jednom z
vodičov U‑V‑W pri spustení kompresora. Ak došlo k mechanickému blokovaniu,
zaznamenaný prúd sa rapídne zvýši na maximálnu hodnotu a jednotka aktivuje
chybu.

INFORMÁCIE
Ak došlo k mechanickému blokovaniu, skontrolujte a eliminujte aj hlavnú príčinu.
Mechanické blokovanie je s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobené
nedostatočným mazaním (čo môže súvisieť s prehriatím alebo vlhkou prevádzkou),
poruchou ohrievača kľukového hriadeľa (ak existuje), nečistotami v chladive,...

Dochádza k mechanickému blokovaniu
kompresora?

Činnosť

Áno Vymeňte kompresor, pozri
"3.2.2 Postupy opravy" [4 58].

Nie Vykonajte mechanickú kontrolu
kompresora, pozri "3.2.1 Postupy
kontroly" [4 52].

Vykonanie mechanickej kontroly kompresora
Predpoklad: Najprv vykonajte zvukovú kontrolu kompresora, pozri "3.2.1 Postupy
kontroly" [4 52].

Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

1 Počkajte, kým napätie usmerňovača neklesne pod 10 V DC.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Počkajte aspoň 10 minút po vypnutí ističa, aby ste zaistili, že napätie usmerňovača je
pod 10 V DC pred pokračovaním.

2 Vizuálne skontrolujte:

▪ či sa okolo kompresora nevyskytujú kvapky oleja. V prípade potreby určite
miesto a opravte,

▪ potrubie, či nevykazuje známky poškodenia. V prípade potreby vymeňte
potrubie.

3 Skontrolujte, či sú skrutky kompresora riadne upevnené. V prípade potreby
dotiahnite.

4 Skontrolujte, či je správne nainštalovaný a upevnený kryt svoriek vodičov
kompresora. V prípade potreby opravte.

5 Skontrolujte, či nie sú tlmiče kompresora poškodené.
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a

a

a Tlmič

INFORMÁCIE
Tlmiče kompresora môžu vyzerať inak.

Sú tlmiče kompresora v dobrom stave? Činnosť

Áno Vykonajte elektrickú kontrolu
kompresora, pozri "3.2.1 Postupy
kontroly" [4 52].

Nie Vymeňte kompresor a/alebo poškodené
tlmiče, pozri "3.2.2 Postupy
opravy" [4 58].

Vykonanie elektrickej kontroly kompresora
1 Najprv vykonajte mechanickú kontrolu kompresora, pozri "3.2.1  Postupy

kontroly" [4 52].

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Počkajte aspoň 10 minút po vypnutí ističa, aby ste zaistili, že napätie usmerňovača je
pod 10 V DC pred pokračovaním.

2 Odstráňte kryt svoriek vodičov kompresora.
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a

a Kryt svoriek vodičov kompresora

3 Odpojte Faston konektory od svoriek kompresora U, V a W.

INFORMÁCIE
Zapíšte si polohu Faston konektorov na svorkách kompresora pre správne zapojenie
počas inštalácie.

V U

W

U Svorka vodičov U
V Svorka vodičov V

W Svorka vodičov W

UPOZORNENIE
Pred meraním odporu vinutí motora kompresora zmerajte odpor sond multimetra
tak, že sa budú sondy navzájom dotýkať. Ak nameraný odpor NIE JE 0  Ω, táto
hodnota sa MUSÍ odpočítať od nameraného odporu vinutia.

4 Zmerajte odpor medzi vinutiami motora kompresora U-V, V-W a U-W.

Výsledok: Všetky namerané hodnoty MUSIA byť približne rovnaké.

Sú namerané hodnoty vinutí motora
kompresora správne?

Činnosť

Áno Prejdite na nasledujúci krok.
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Sú namerané hodnoty vinutí motora
kompresora správne?

Činnosť

Nie Vymeňte kompresor, pozri
"3.2.2 Postupy opravy" [4 58].

5 Zmerajte priechodnosť U, V a W vodičov medzi kompresorom a kartou PCB. Ak
nenameriate žiadnu priechodnosť, podľa potreby opravte, pozri "6.2 Schéma
elektrického zapojenia" [4 134].

6 Pripojte Faston konektory k svorkám kompresora U, V a W
V U

W

U Svorka vodičov U
V Svorka vodičov V

W Svorka vodičov W

7 Nainštalujte kryt svoriek vodičov kompresora.

8 Nainštalujte izoláciu kompresora.

9 Pomocou príslušného ističa zapnite napájanie.

10 Cez používateľské rozhranie spustite prevádzku jednotky.

UPOZORNENIE
NIKDY neprevádzkujte kompresor, keď je zložený kryt svoriek vodičov kompresora.

11 Počkajte alebo vytvorte podmienku, aby začal kompresor pracovať.

12 Keď je kompresor v činnosti, zmerajte napätia invertora U-V-W. VŽDY merajte
na strane karty PCB.

Výsledok: Všetky namerané hodnoty MUSIA byť rovnaké.

Sú namerané napätia invertora
rovnaké?

Činnosť

Áno Prejdite na nasledujúci krok.

Nie Vykonajte kontrolu príslušnej karty PCB,
pozri "3 Komponenty" [4 46].

13 Zmerajte prúd v každej fáze U, V a W, keď je kompresor v činnosti. VŽDY
merajte na strane karty PCB.

Výsledok: Všetky namerané hodnoty MUSIA byť rovnaké.
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Sú namerané hodnoty prúdu na
vinutiach motora kompresora správne?

Činnosť

Áno Vykonajte kontrolu izolačného odporu
kompresora, pozri "3.2.1 Postupy
kontroly" [4 52].

Nie Preventívne vymeňte kompresor, pozri
"3.2.2 Postupy opravy" [4 58].

Vykonanie kontroly izolačného odporu kompresora
Predpoklad: Najprv vykonajte elektrickú kontrolu kompresora, pozri "3.2.1 Postupy
kontroly" [4 52].

Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

1 Počkajte, kým napätie usmerňovača neklesne pod 10 V DC.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Počkajte aspoň 10 minút po vypnutí ističa, aby ste zaistili, že napätie usmerňovača je
pod 10 V DC pred pokračovaním.

2 Odstráňte kryt svoriek vodičov kompresora.
a

a Kryt svoriek vodičov kompresora

3 Odpojte Faston konektory od svoriek kompresora U, V a W.

INFORMÁCIE
Zapíšte si polohu Faston konektorov na svorkách kompresora pre správne zapojenie
počas inštalácie.
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V U

W

U Svorka vodičov U
V Svorka vodičov V

W Svorka vodičov W

4 Nastavte napätie megaohmetra na 500 V DC alebo 1 000 V DC.

5 Zmerajte izolačný odpor medzi nasledujúcimi svorkami. Nameraný izolačný
odpor MUSÍ byť > 3 MΩ.

▪ U–uzemnenie,
▪ V–uzemnenie,
▪ W–uzemnenie.

Sú namerané hodnoty izolačného
odporu kompresora správne?

Činnosť

Áno Kompresor je v poriadku. Vráťte sa k
riešeniu konkrétnej chyby a pokračujte
v ďalšom postupe.

Nie Vymeňte kompresor, pozri
"3.2.2 Postupy opravy" [4 58].

3.2.2 Postupy opravy

Vybratie kompresora
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

Predpoklad: Odstráňte izoláciu kompresora.

Predpoklad: Odsajte chladivo z okruhu chladiva, pozri "4.2.2  Postupy
opravy" [4 125].

1 V prípade potreby vyberte akékoľvek súčasti, aby ste mali viac miesta na
vybratie kompresora.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Počkajte aspoň 10 minút po vypnutí ističa, aby ste zaistili, že napätie usmerňovača je
pod 10 V DC pred pokračovaním.

2 Odstráňte kryt svoriek vodičov kompresora.
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a

a Kryt svoriek vodičov kompresora

3 Odpojte Faston konektory od svoriek kompresora U, V a W.

INFORMÁCIE
Zapíšte si polohu Faston konektorov na svorkách kompresora pre správne zapojenie
počas inštalácie.

V U

W

U Svorka vodičov U
V Svorka vodičov V

W Svorka vodičov W

4 Vyberte tepelnú ochranu kompresora, pozri "Vybratie tepelnej ochrany
kompresora" [4 64].

5 Do okruhu chladiva priveďte dusík. Tlak dusíka NESMIE presiahnuť 0,02 MPa.

6 Omotajte vlhkú handru okolo komponentov v blízkosti rúr kompresora.
Pomocou plynového horáka nahrejte spájkované spoje rúr kompresora a
kliešťami odstráňte rúry chladiva z rúr kompresora.
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a

a

a Rúra kompresora

7 Keď sa potrubie ochladí, prerušte prívod dusíka.

INFORMÁCIE
Rúry komponentu možno odrezať AJ pomocou rezačky rúr. S použitím plynového
horáka odstráňte zvyšné konce rúr komponentu od rúr chladiva zohriatím
spájkovaných spojov rúr komponentu.

8 Odstráňte matice a skrutky a vyberte kompresor z jednotky.

a

a

b

c

c

c

a

a Matica
b Kompresor
c Tlmič

9 Vyberte z kompresora 3 tlmiče.

INFORMÁCIE
Tlmiče kompresora môžu vyzerať inak.

10 Odstráňte ložiská a odložte ich na opätovné použitie.

11 Na otvorené konce rúr potrubia chladiva nasaďte zátky alebo veká, aby ste
zabránili vniknutiu nečistôt do potrubia.

12 Pre inštaláciu kompresora pozri "3.2.2 Postupy opravy" [4 58].

Inštalácia kompresora
1 Skontrolujte stav tlmičov. Ak sú opotrebované, vymeňte ich.

2 Nainštalujte 3 tlmiče na správne miesto v jednotke.

3 Vyberte zátky alebo veká z potrubia chladiva a uistite sa, že sú čisté.
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4 Odstráňte veká z rúr kompresora (nového kompresora).

UPOZORNENIE
Olej v kompresore je hygroskopický. Preto uzáver z potrubí kompresora odstraňujte
čo najneskôr.

5 Nainštalujte kompresor na správne miesto na tlmiče. Vložte náležite rúry
chladiva do predĺžení rúr kompresora.

6 Nainštalujte a dotiahnite skrutky a matice, aby ste upevnili kompresor k
tlmičom.

a

a

b

c

c

c

a

a Matica
b Kompresor
c Tlmič

INFORMÁCIE
Tlmiče kompresora môžu vyzerať inak.

7 Do okruhu chladiva priveďte dusík. Tlak dusíka NESMIE presiahnuť 0,02 MPa.

8 Okolo rúr kompresora a akýchkoľvek iných komponentov v blízkosti
kompresora omotajte vlhkú handru a prispájkujte rúry kompresora k rúram
chladiva.

a

a

a Rúra kompresora

UPOZORNENIE
Prehrievanie potrubí kompresora (a oleja vnútri rúr kompresora) poškodí alebo zničí
kompresor.
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9 Po dokončení spájkovania a po ochladnutí komponentu prerušte prívod
dusíka.

10 Inštalatér tepelnú ochranu kompresora, pozri "Inštalácia tepelnej ochrany
kompresora" [4 65].

11 Pripojte Faston konektory k svorkám kompresora U, V a W
V U

W

U Svorka vodičov U
V Svorka vodičov V

W Svorka vodičov W

12 Nainštalujte kryt svoriek vodičov kompresora.
a

a Kryt svoriek vodičov kompresora

13 Nainštalujte izoláciu kompresora, pozri "3.2.2 Postupy opravy" [4 58].

14 Vykonajte tlakovú skúšku, pozri "4.2.1 Postupy kontroly" [4 121].

15 Doplňte chladivo do okruhu chladiva, pozri "4.2.2 Postupy opravy" [4 125].

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.
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3.3 Tepelná ochrana kompresora

3.3.1 Postupy kontroly

Vykonanie mechanickej kontroly tepelnej ochrany kompresora
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

Predpoklad: Odstráňte izoláciu kompresora.

1 Odstráňte kryt svoriek vodičov kompresora.
a

a Kryt svoriek vodičov kompresora

2 Vyberte z kompresora tepelnú ochranu kompresora s držiakom.

a

b

c

a Tepelná ochrana kompresora
b Faston konektor
c Držiak

3 V prípade pochybností zmerajte teplotu tepelnej ochrany kompresora.

Výsledok: Teplota MUSÍ byť nižšia ako 85 °C.

4 Odpojte Faston konektory od tepelnej ochrany kompresora.



3 | Komponenty

Návod na údržbu

64
RXQ25+35AMV1B + ARXQ25+35AMV1B + FTXQ25+35AMV1B +

ATXQ25+35AMV1B
Split Sensira R32 BBOP

ESIE21-16 – 2022.02

INFORMÁCIE
Uistite sa, že vodiče medzi tepelnou ochranou kompresora a konektorom na karte
PCB sú riadne zapojené a NIE sú poškodené (skontrolujte priechodnosť), Schéma
elektrického zapojenia pozri "6.2 Schéma elektrického zapojenia" [4 134].

5 Pomocou teplovzdušnej pištole opatrne nahrejte tepelnú ochranu kompresora
na teplotu tesne nad 123  °C (tepelná ochrana kompresora sa aktivuje pri
teplote 117 – 123 °C).

6 Zmerajte odpor na tepelnej ochrane kompresora.

Výsledok: Kontakt MUSÍ byť rozpojený (nameraný odpor = OL).

7 Nechajte tepelnú ochranu kompresora ochladiť na teplotu pod 85 °C (teplota
resetovania je 85 – 105 °C).

8 Znovu zmerajte odpor na tepelnej ochrane kompresora.

Výsledok: Kontakt MUSÍ byť spojený (nameraný odpor = 0 Ω).

Otvára a zatvára sa kontakt tepelnej
ochrany kompresora pri správnej
teplote?

Činnosť

Áno Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

Nie Vymeňte tepelnú ochranu kompresora,
pozri "3.3.2 Postupy opravy" [4 64].

3.3.2 Postupy opravy

Vybratie tepelnej ochrany kompresora
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

Predpoklad: Odstráňte izoláciu kompresora.

1 Odstráňte kryt svoriek vodičov kompresora.
a

a Kryt svoriek vodičov kompresora

2 Vyberte zo skrine kompresora tepelnú ochranu kompresora s držiakom.
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a

b

c

a Tepelná ochrana kompresora
b Faston konektor
c Držiak

3 Odpojte Faston konektory od tepelnej ochrany kompresora.

4 Oddeľte tepelnú ochranu kompresora od držiaka tepelnej ochrany
kompresora.

a

b

a Tepelná ochrana kompresora
b Držiak tepelnej ochrany kompresora

5 Pre inštaláciu tepelnej ochrany kompresora pozri "3.2.2  Postupy
opravy" [4 58].

Inštalácia tepelnej ochrany kompresora
1 Nainštalujte tepelnú ochranu kompresora na držiak tepelnej ochrany

kompresora.

a

b

a Tepelná ochrana kompresora
b Držiak tepelnej ochrany kompresora
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2 Pripojte Faston konektory k tepelnej ochrane kompresora.

a

b

c

a Tepelná ochrana kompresora
b Faston konektor
c Držiak

3 Nainštalujte tepelnú ochranu kompresora do skrine kompresora.

4 Nainštalujte kryt svoriek vodičov na kompresor.
a

a Kryt svoriek vodičov kompresora

5 Nainštalujte izoláciu kompresora.

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.
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3.4 Expanzný ventil

3.4.1 Postupy kontroly

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

Vykonanie mechanickej kontroly expanzného ventilu
Predpoklad: Vypnite jednotku na 3 minúty. Potom jednotku zapnite a počúvajte
zostavu expanzného ventilu. Ak expanzný ventil NEVYDÁVA cvakajúci zvuk, prejdite
na elektrickú kontrolu expanzného ventilu, pozri "3.4.1 Postupy kontroly" [4 67].

Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

1 Odstráňte izoláciu expanzného ventilu (ak je to relevantné) a vizuálne
skontrolujte:

▪ či sa okolo expanzného ventilu nevyskytujú kvapky oleja. V prípade potreby
určite miesto a opravte;

▪ potrubie, či nevykazuje známky poškodenia. V prípade potreby vymeňte
potrubie.

▪ drôt cievky, či nevykazuje známky poškodenia. V prípade potreby vymeňte
cievku expanzného ventilu. Pozri "3.4.2 Postupy opravy" [4 70].

2 Vyberte cievku expanzného ventilu z telesa expanzného ventilu, pozri
"3.4.2 Postupy opravy" [4 70].

3 Posúvajte magnet expanzného ventilu po telese expanzného ventilu a mierne
ním otáčajte doľava/doprava, aby sa expanzný ventil ručne zatvoril/otvoril.
Počúvajte a skontrolujte, či sa ventil zatvára/otvára a po skončení kontroly
ventil ručne zatvorte.

INFORMÁCIE
Po kontrole vyberte z telesa expanzného ventilu magnet a nainštalujte cievku na
teleso expanzného ventilu. Uistite sa, že cievka expanzného ventilu je pevne
nasunutá na telese expanzného ventilu.

INFORMÁCIE
Po kontrole ventilu dôrazne odporúčame vykonať resetovanie napájania pomocou
magnetu.

Otvára sa expanzný ventil? Činnosť

Áno Vykonajte elektrickú kontrolu
expanzného ventilu, pozri
"3.4.1 Postupy kontroly" [4 67].

Nie Vymeňte teleso expanzného ventilu,
pozri "3.4.2 Postupy opravy" [4 70].

Vykonanie elektrickej kontroly expanzného ventilu
1 Najprv vykonajte mechanickú kontrolu expanzného ventilu, pozri

"3.4.1 Postupy kontroly" [4 67].
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2 Odpojte elektrický konektor cievky expanzného ventilu od príslušnej karty PCB
a pomocou multimetra zmerajte odpor všetkých vinutí [medzi kolíkmi každej
fázy (vodiča) a spoločným vodičom)]. Všetky namerané hodnoty MUSIA byť
približne rovnaké.

Názov Symbol Umiestnenie
(karta PCB)

Konektor Odpor vinutia

Hlavný
expanzný
ventil

Y1E Hlavná S20 46±4 Ω

INFORMÁCIE
Nasledujú príklady meraní odporu, pri ktorých je spoločný vodič pripojený ku kolíku 5
alebo ku kolíku 6 konektora cievky expanzného ventilu. Pripojenia sa môžu líšiť podľa
typu expanzného ventilu.

▪ kolíky konektora 1-5,
▪ Kolíky konektora 2-5.
▪ Kolíky konektora 3-5.
▪ kolíky konektora 4-5.

a

1 2 3 4 5

1

2

5

3

4

a Konektor

▪ Kolíky konektora 1-6.
▪ Kolíky konektora 2-6.
▪ Kolíky konektora 3-6.
▪ Kolíky konektora 4-6.

a

a Konektor

3 Skontrolujte odpor izolácie cievky zmeraním odporu medzi kolíkmi každej fázy
(1, 2, 3, 4) a GND na jednotke.

Výsledok: Žiadne z meraní by nemali byť nakrátko.
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VAROVANIE
Pri opätovnom pripájaní konektora ku karte PCB dbajte na to, aby ste ho pripojili na
správne miesto a NEVYVÍJAJTE silu, inak sa môže konektor alebo kolíky konektora na
karte PCB poškodiť.

Je nameraný odpor správny? Činnosť

Áno Vykonajte funkčnú kontrolu
expanzného ventilu, pozri
"3.4.1 Postupy kontroly" [4 67].

Nie Vymeňte cievku expanzného ventilu,
pozri "3.4.2 Postupy opravy" [4 70].

Vykonanie funkčnej kontroly expanzného ventilu
Predpoklad: Najprv vykonajte elektrickú kontrolu expanzného ventilu, pozri
"3.4.1 Postupy kontroly" [4 67].

1 Zapnite napájanie jednotky.

INFORMÁCIE
Keď je napájanie zapnuté, karta PCB skontroluje všetky vinutia cievok expanzného
ventilu na základe kontroly prúdu. Ak je vinutie krátke alebo rozpojené, aktivuje sa
chyba expanzného ventilu.

2 Cez používateľské rozhranie spustite prevádzku jednotky.

3 Keď je jednotka v činnosti, pripojte k nej servisný monitorovací nástroj.

4 Keď sa expanzný ventil zatvorí servisným monitorovacím nástrojom,
skontrolujte prívod a vývod ventilu pomocou kontaktného teplomeru alebo
použite stetoskop expanzného ventilu, aby ste zistili, či cez neho prúdi
chladivo. Skontrolujte, či ventil NEPRESAKUJE.

Výsledok: Cez expanzný ventil NESMIE pretekať chladivo.

5 Keď sa expanzný ventil otvorí servisným monitorovacím nástrojom,
skontrolujte prívod a vývod ventilu pomocou kontaktného teplomeru alebo
použite stetoskop expanzného ventilu, aby ste zistili, či cez neho prúdi
chladivo.

Výsledok: Cez expanzný ventil MUSÍ pretekať chladivo.

6 Počkajte, kým karta PCB nevyšle príkaz na otvorenie expanzného ventilu (keď
je zatvorený) alebo na zatvorenie (keď je otvorený) (výstup impulzu do
expanzného ventilu viditeľný na servisnom monitorovacom nástroji).

INFORMÁCIE
Ak karta PCB NEVYŠLE príkaz na otvorenie alebo zatvorenie expanzného ventilu (keď
sa to predpokladá), vykonajte kontrolu príslušných termistorov a snímačov tlaku
(keďže ich nameranými hodnotami sa reguluje prevádzka expanzných ventilov).

7 Počas sekvencie otvárania alebo zatvárania je na každé vinutie (Ф1, 2, 3, 4)
expanzného ventilu privádzané napätie 12  V  DC z karty PCB. Budete
potrebovať dobrý multimeter, na ktorom je rozsah nastavený na približne 20 V
DC, a počas sekvencie otvárania alebo zatvárania môžete v krátkom čase
merať napájacie napätie. Ak nastavíte multimeter na Auto, s veľkou
pravdepodobnosťou NEBUDETE môcť odčítať hodnotu medzi prepínacími
rozsahmi. Najlepším spôsobom kontroly je kontrolovať pohyb ventilu dotykom
než pokúsiť sa zmerať napájacie napätie.
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8 Keď bol vyslaný príkaz na zatvorenie expanzného ventilu, skontrolujte prívod a
vývod ventilu pomocou kontaktného teplomeru alebo použite stetoskop
expanzného ventilu, aby ste zistili, či cez neho prúdi chladivo. Skontrolujte, či
ventil NEPRESAKUJE.

Výsledok: Cez expanzný ventil NESMIE pretekať chladivo.

9 Keď bol vyslaný príkaz na otvorenie expanzného ventilu, skontrolujte prívod a
vývod ventilu pomocou kontaktného teplomeru alebo použite stetoskop
expanzného ventilu, aby ste zistili, či cez neho prúdi chladivo.

Výsledok: Cez expanzný ventil MUSÍ pretekať chladivo.

Je prietok cez expanzný ventil správny? Činnosť

Áno Komponent je v poriadku. Vráťte sa k
riešeniu konkrétnej chyby a pokračujte
nasledujúcim krokom.

Nie Vymeňte expanzný ventil, pozri
"3.4.2 Postupy opravy" [4 70].

Bol problém vyriešený?
Po vykonaní všetkých uvedených postupov kontroly:

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

3.4.2 Postupy opravy

Vybratie cievky expanzného ventilu
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

1 V prípade potreby odstráňte akékoľvek časti alebo izoláciu, aby ste mali
priestor na vybratie.

a

a Cievka expanzného ventilu

2 Potiahnite cievku expanzného ventilu a vyberte ju z telesa expanzného ventilu.
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INFORMÁCIE
Možno bude potrebné otočiť cievku expanzného ventilu o 1/8 otáčky doľava, aby sa
odistila. Pred vybratím si poznačte správnu orientáciu (polohu) cievky expanzného
ventilu.

3 Prerežte všetky viazacie pásky, ktoré spájajú zväzok vodičov cievky
expanzného ventilu.

4 Odpojte konektor cievky expanzného ventilu S20 od hlavnej karty PCB.

5 Pre inštaláciu cievky expanzného ventilu, pozri "3.4.2 Postupy opravy" [4 70].

Vybratie telesa expanzného ventilu
Predpoklad: Odsajte chladivo z okruhu chladiva, pozri "4.2.2  Postupy
opravy" [4 125].

Predpoklad: V prípade potreby odstráňte akékoľvek časti alebo izoláciu, aby ste
mali priestor na vybratie.

1 Vybratie cievky expanzného ventilu, pozri "3.4.2 Postupy opravy" [4 70].

2 Odstráňte tmel. Odložte si ho na opätovné použitie.
a b c

a

a Tmel
b Rúra expanzného ventilu
c Teleso expanzného ventilu

3 Pomocou magnetu ventilu otvorte expanzný ventil.

4 Do okruhu chladiva priveďte dusík. Tlak dusíka NESMIE presiahnuť 0,02 MPa.

5 Omotajte vlhkú handru okolo komponentov v blízkosti rúr expanzného ventilu.
Pomocou plynového horáka nahrejte spájkované spoje rúr expanzného ventilu
a kliešťami odstráňte rúry expanzného ventilu z rúr chladiva.

6 Keď sa potrubie ochladí, prerušte prívod dusíka.

7 Vyberte teleso expanzného ventilu.

INFORMÁCIE
Rúry komponentu možno odrezať AJ pomocou rezačky rúr. S použitím plynového
horáka odstráňte zvyšné konce rúr komponentu od rúr chladiva zohriatím
spájkovaných spojov rúr komponentu.

8 Na otvorené konce rúr potrubia chladiva nasaďte zátky alebo veká, aby ste
zabránili vniknutiu nečistôt do potrubia.

9 Pre inštaláciu telesa expanzného ventilu pozri "3.4.2 Postupy opravy" [4 70].
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Inštalácia telesa expanzného ventilu
1 Vyberte zátky alebo veká z potrubia chladiva a uistite sa, že sú čisté.

2 Vyberte cievku expanzného ventilu z telesa náhradného expanzného ventilu.

3 Nainštalujte teleso expanzného ventilu na správne miesto a správne
orientované. Vložte konce rúr do predĺžení rúr.

4 Pomocou magnetu ventilu otvorte expanzný ventil.

5 Do okruhu chladiva priveďte dusík. Tlak dusíka NESMIE presiahnuť 0,02 MPa.

6 Okolo telesa expanzného ventilu a akýchkoľvek iných komponentov v blízkosti
expanzného ventilu omotajte vlhkú handru a prispájkujte rúry expanzného
ventilu k rúram chladiva.

UPOZORNENIE
Prehriatie ventilu spôsobí jeho poškodenie alebo zničenie.

7 Po dokončení spájkovania a po ochladnutí komponentu prerušte prívod
dusíka.

a b c

a

a Tmel
b Rúra expanzného ventilu
c Teleso expanzného ventilu

INFORMÁCIE
Expanzný ventil a cievka môžu mať odlišnú konfiguráciu/usporiadanie.

8 Vráťte na miesto tmel.

9 Pre inštaláciu cievky expanzného ventilu, pozri "3.4.2 Postupy opravy" [4 70].

10 Vykonajte tlakovú skúšku, pozri "4.2.1 Postupy kontroly" [4 121].

11 Doplňte chladivo do okruhu chladiva, pozri "4.2.2 Postupy opravy" [4 125].

Inštalácia cievky expanzného ventilu
1 Nainštalujte cievku expanzného ventilu na teleso expanzného ventilu.

INFORMÁCIE
Otočte cievku expanzného ventilu o 1/8 otáčky doľava, aby sa zaistila na telese
expanzného ventilu.
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INFORMÁCIE
Správne zarovnanie cievky expanzného ventilu zaisťujú jamky.

b

a

a Cievka expanzného ventilu
b Rúra

2 Zväzok vodičov cievky expanzného ventilu veďte k príslušnej karte PCB.

3 Pripojte konektor cievky expanzného ventilu k príslušnej karte PCB.

VAROVANIE
Pri opätovnom pripájaní konektora ku karte PCB dbajte na to, aby ste ho pripojili na
správne miesto a NEVYVÍJAJTE silu, inak sa môže konektor alebo kolíky konektora na
karte PCB poškodiť.

4 Pomocou nových viazacích pások spojte zväzok vodičov cievky expanzného
ventilu.

5 Na cievku expanzného ventilu nainštalujte izolačný uzáver (ak je súčasťou
dodávky).

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k "3.4.1 Postupy
kontroly" [4 67] expanzného ventilu a
pokračujte v ďalšom postupe.

3.5 Motor ventilátora vnútornej jednotky

3.5.1 Postupy kontroly

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

Vykonanie mechanickej kontroly zostavy motora ventilátora na jednosmerný prúd
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

1 Skontrolujte, či ventilátor nemá poškodenie, deformácie a trhliny. V prípade
potreby vymeňte ventilátor.

2 Skontrolujte, či je ventilátor správne nainštalovaný na motore ventilátora na
jednosmerný prúd. V prípade potreby opravte.

3 Ručne otáčajte ventilátor a skontrolujte trenie v ložisku hriadeľa motora
ventilátora na jednosmerný prúd.
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Je trenie hriadeľa motora ventilátora
na jednosmerný prúd normálne?

Činnosť

Áno Vykonajte elektrickú kontrolu zostavy
motora ventilátora na jednosmerný
prúd, pozri "3.5.1 Postupy
kontroly" [4 73].

Nie Vymeňte zostavu motora ventilátora na
jednosmerný prúd, pozri "3.5.2 Postupy
opravy" [4 74].

Vykonanie elektrickej kontroly zostavy motora ventilátora na jednosmerný prúd
Predpoklad: Najprv vykonajte mechanickú kontrolu zostavy motora ventilátora na
jednosmerný prúd, pozri "3.5.1 Postupy kontroly" [4 73].

1 Vyberte kryt z elektrickej rozvodnej skrine, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

2 Odpojte konektor motora ventilátora na jednosmerný prúd od príslušnej karty
PCB.

3 Zmerajte odpor medzi kolíkmi 6-9, 6-12 a 9-12 na konektore motora
ventilátora na jednosmerný prúd.

Výsledok: Všetky namerané hodnoty MUSIA byť 0,078 Ω.

4 Skontrolujte diódový modul zmeraním napätia medzi nasledujúcimi kolíkmi na
konektore motora ventilátora na jednosmerný prúd.

VDC Comm Napätie

1 3 13,5 V DC

2 3 4,1 V DC

3 1 13,5 V DC

3 2 4,1 V DC

Sú namerané hodnoty motora
ventilátora na jednosmerný prúd
správne?

Činnosť

Áno Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

Nie Vymeňte motor ventilátora na
jednosmerný prúd, pozri "3.5.2 Postupy
opravy" [4 74].

3.5.2 Postupy opravy

Vybratie zostavy motora ventilátora na jednosmerný prúd
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

1 Posuňte elektrickú rozvodnú skriňu dole, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

2 Odpojte kryt motora ventilátora vnútornej jednotky od vnútornej jednotky.
Pre ľahšie odstránenie v prípade potreby vyberte skrutku (ak je nainštalovaná)
na pravej strane krytu motora ventilátora.
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a

a Kryt motora ventilátora vnútornej jednotky

3 Vyberte gumovú izoláciu z vnútornej jednotky.

4 Vyberte motor ventilátora vnútornej jednotky z vnútornej jednotky.

5 Pre inštaláciu motora ventilátora vnútornej jednotky pozri "3.5.2  Postupy
opravy" [4 74].

Inštalácia zostavy motora ventilátora na jednosmerný prúd
1 Motor ventilátora vnútornej jednotky nainštalujte na správne miesto na

ventilátore.

2 Nainštalujte gumovú izoláciu pred motor ventilátora.

3 Zacvaknite kryt motora ventilátora vnútornej jednotky na vnútornú jednotku.
Nainštalujte a dotiahnite skrutku (ak bola vybratá) na pravej strane krytu
motora ventilátora.

a

a Kryt motora ventilátora vnútornej jednotky

4 Inštaláciu elektrickej rozvodnej skrine pozri "3.10 Kryt" [4 96].

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.
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3.6 Hlavná karta PCB vnútornej jednotky

3.6.1 Postupy kontroly

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

Vykonanie kontroly napájania hlavnej karty PCB vnútornej jednotky
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

1 Zapnite napájanie jednotky.

2 Zmerajte napätie medzi čiernym a bielym vodičom na karte PCB. Namerané
napätie MUSÍ byť 230 V AC.

a
b

a Čierny vodič
b Biely vodič

Je namerané napätie na karte PCB
vnútornej jednotky správne?

Činnosť

Áno Vráťte sa k "3.6.1 Postupy
kontroly" [4 76] karty PCB vnútornej
jednotky a pokračujte v ďalšom
postupe.

Nie Prejdite na nasledujúci krok.

3 Skontrolujte elektrické napájanie vnútornej jednotky, pozri "4.1.1  Postupy
kontroly" [4 119].

Je elektrické napájanie vnútornej
jednotky správne?

Činnosť

Áno Opravte zapojenie vodičov medzi
svorkou elektrického napájania
vnútornej jednotky a kartou PCB
vnútornej jednotky, pozri "3.6.2 Postupy
opravy" [4 78].
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Je elektrické napájanie vnútornej
jednotky správne?

Činnosť

Nie Nasledujúce kroky pozri „Kontrola
elektrického napájania vnútornej
jednotky“ ("4.1.2 Postupy
opravy" [4 120]).

Vykonanie elektrickej kontroly hlavnej karty PCB vnútornej jednotky
Postup zatiaľ nie je k dispozícii.

Kontrola správnosti nainštalovaného náhradného dielu
Predpoklad: Najprv vykonajte všetky predchádzajúce kontroly hlavnej karty PCB
vnútornej jednotky, pozri "3.6.1 Postupy kontroly" [4 76].

1 Navštívte vašu lokálnu webovú banku náhradných dielov.

2 Zadajte názov modelu vašej jednotky a skontrolujte, či číslo nainštalovaného
náhradného dielu zodpovedá číslu náhradného dielu uvedenému vo webovej
banke.

Je nainštalovaný správny náhradný diel
hlavnej karty PCB vnútornej jednotky?

Činnosť

Áno Vráťte sa k "3.6.1 Postupy
kontroly" [4 76] hlavnej karty PCB
vnútornej jednotky a pokračujte v
ďalšom postupe.

Nie Vymeňte hlavnú kartu PCB vnútornej
jednotky, pozri "3.6.2 Postupy
opravy" [4 78].

Kontrola zapojenia vodičov hlavnej karty PCB vnútornej jednotky
Predpoklad: Najprv vykonajte všetky predchádzajúce kontroly hlavnej karty PCB
vnútornej jednotky, pozri "3.6.1 Postupy kontroly" [4 76].

Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

1 Skontrolujte, či sú všetky vodiče správne pripojené a všetky konektory úplne
zasunuté.

2 Skontrolujte, či nie sú žiadne konektory alebo vodiče poškodené.

3 Skontrolujte, či zapojenie zodpovedá schéme elektrického zapojenia, pozri
"6.2 Schéma elektrického zapojenia" [4 134].

INFORMÁCIE
Podľa potreby opravte zapojenie.

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k "3.6.1 Postupy
kontroly" [4 76] hlavnej karty PCB
vnútornej jednotky a pokračujte v
ďalšom postupe.
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Kontrola poistky hlavnej karty PCB vnútornej jednotky
Predpoklad: Najprv vykonajte všetky predchádzajúce kontroly hlavnej karty PCB
vnútornej jednotky, pozri "3.6.1 Postupy kontroly" [4 76].

1 Zmerajte priechodnosť poistky. Ak nenameriate žiadnu priechodnosť, poistka
vyhorela.

a

a Poistka

Vyhorela poistka na hlavnej karte PCB
vnútornej jednotky?

Činnosť

Áno Vymeňte vyhorenú poistku, pozri
"3.6.2 Postupy opravy" [4 78].

Nie Vráťte sa k "3.6.1 Postupy
kontroly" [4 76] hlavnej karty PCB
vnútornej jednotky a pokračujte v
ďalšom postupe.

Bol problém vyriešený?
Po vykonaní všetkých uvedených postupov kontroly:

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

3.6.2 Postupy opravy

Oprava zapojenia vodičov od svorkovnice elektrického napájania vnútornej jednotky k hlavnej
karte PCB vnútornej jednotky

Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

1 Opravte zapojenie vodičov od svorkovnice elektrického napájania vnútornej
jednotky ku karte PCB, pozri "6.2 Schéma elektrického zapojenia" [4 134].

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.
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Je problém vyriešený? Činnosť

Nie Vráťte sa k "3.6.1 Postupy
kontroly" [4 76] hlavnej karty PCB
vnútornej jednotky a pokračujte v
ďalšom postupe.

Vybratie hlavnej karty PCB vnútornej jednotky
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

1 Odpojte všetky konektory od hlavnej karty PCB vnútornej jednotky.

2 Opatrne vytiahnite hlavnú kartu PCB vnútornej jednotky z držiakov karty PCB.
b

b

ab

a Hlavná karta PCB vnútornej jednotky
b Držiak karty PCB

3 Vyberte hlavnú kartu PCB vnútornej jednotky z vnútornej jednotky.

4 Pre inštaláciu hlavnej karty PCB vnútornej jednotky pozri "3.6.2  Postupy
opravy" [4 78].

Inštalácia hlavnej karty PCB vnútornej jednotky
1 Hlavnú kartu PCB vnútornej jednotky nainštalujte na správne miesto v

držiakoch karty PCB.
b

b

ab

a Hlavná karta PCB vnútornej jednotky
b Držiak karty PCB

2 Pripojte všetky konektory k hlavnej karte PCB vnútornej jednotky.
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INFORMÁCIE
Pre správnu inštaláciu konektorov pozri "6.2 Schéma elektrického zapojenia" [4 134].

VAROVANIE
Pri opätovnom pripájaní konektora ku karte PCB dbajte na to, aby ste ho pripojili na
správne miesto a NEVYVÍJAJTE silu, inak sa môže konektor alebo kolíky konektora na
karte PCB poškodiť.

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k "3.6.1 Postupy
kontroly" [4 76] hlavnej karty PCB
vnútornej jednotky a pokračujte v
ďalšom postupe.

Vybratie poistky hlavnej karty PCB vnútornej jednotky
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

1 Vyberte poistku z karty PCB.

a

a Poistka

2 Pre inštaláciu poistky na kartu PCB vnútornej jednotky pozri "3.6.2  Postupy
opravy" [4 78].

Inštalácia poistky na hlavnú kartu PCB vnútornej jednotky
1 Nainštalujte poistku na správne miesto na karte PCB.

UPOZORNENIE
Uistite sa, že je poistka riadne zasunutá (kontakt s držiakom poistky).
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a

a Poistka

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k "3.6.1 Postupy
kontroly" [4 76] hlavnej karty PCB
vnútornej jednotky a pokračujte v
ďalšom postupe.

3.7 Karta PCB invertora

3.7.1 Postupy kontroly

Keďže karta PCB invertora je integrovaná na hlavnej karte PCB jednotky, ďalšie
postupy kontroly pozri v "3.8 Hlavná karta PCB" [4 83].

Vykonanie elektrickej kontroly karty PCB invertora
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

1 Otvorte izoláciu kompresora.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Počkajte aspoň 10 minút po vypnutí ističa, aby ste zaistili, že napätie usmerňovača je
pod 10 V DC pred pokračovaním.

2 Odstráňte kryt svoriek vodičov kompresora.

3 Odpojte vodiče od svoriek vodičov kompresora U, V a W.

INFORMÁCIE
Zapíšte si polohu Faston konektorov na svorkách kompresora pre správne zapojenie
počas inštalácie.

Pripojte Faston konektory k analyzátoru invertora (náhradný diel č. 2238609).
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4 Zapnite napájanie jednotky.

5 Pomocou diaľkového ovládača aktivujte test invertora:

▪ Stlačte súčasne stred tlačidla  a tlačidlo .
▪ Stlačte tlačidlo  a vyberte T (režim skúšobnej prevádzky).
▪ Stlačte tlačidlo  a vyberte režim FAN (ventilátor).

▪ Stlačením tlačidla  spustite prevádzku kontroly výkonového
tranzistora.

UPOZORNENIE
Pred spustením prevádzky kontroly výkonového tranzistora sa uistite, že Faston
konektory sú odpojené od svoriek vodičov kompresora a sú pripojené k analyzátoru
invertora. V opačnom prípade môže kontrola výkonového tranzistora poškodiť
kompresor.

INFORMÁCIE
Počkajte 3 minúty, kým sa začne prevádzka kontroly výkonového tranzistora.

6 Všetky LED indikátory analyzátora invertora musia svietiť.

7 Vypnite príslušný istič.

8 Počkajte niekoľko minút a skontrolujte, či sú LED indikátory analyzátora
invertora zhasnuté.

9 Odpojte analyzátor invertora od Faston konektorov.

10 Pripojte Faston konektory k svorkám vodičov U, V a W kompresora.

INFORMÁCIE
Použite poznámky, ktoré ste si urobili pri odpojovaní a pripojte vodiče kompresora k
správnym svorkám kompresora.

Svietia všetky LED indikátory
analyzátora invertora počas skúšky
invertora?

Činnosť

Áno Vráťte sa k "3.7.1 Postupy
kontroly" [4 81] karty PCB invertora a
pokračujte v ďalšom postupe.
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Svietia všetky LED indikátory
analyzátora invertora počas skúšky
invertora?

Činnosť

Nie Vymeňte kartu PCB invertora, pozri
"3.7.2 Postupy opravy" [4 83].

Bol problém vyriešený?
Po vykonaní všetkých uvedených postupov kontroly:

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

3.7.2 Postupy opravy

Keďže karta PCB invertora je integrovaná na hlavnej karte PCB jednotky, ďalšie
postupy opravy pozri v "3.8 Hlavná karta PCB" [4 83].

3.8 Hlavná karta PCB

3.8.1 Postupy kontroly

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

Vykonanie kontroly napájania hlavnej karty PCB
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

1 Zapnite napájanie jednotky.

2 Zmerajte napätie medzi kolíkmi 1-2 konektora S10 na hlavnej karte PCB.

Výsledok: Namerané napätie MUSÍ byť 230 V AC.

a

a Konektor S10
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Je namerané napätie na karte PCB
správne?

Činnosť

Áno Vráťte sa k "3.8.1 Postupy
kontroly" [4 83] karty PCB a pokračujte
v ďalšom postupe.

Nie Prejdite na nasledujúci krok.

3 Skontrolujte elektrické napájanie jednotky, pozri "4.1.1  Postupy
kontroly" [4 119].

Je jednotka napájaná? Činnosť

Áno Opravte zapojenie od hlavnej
svorkovnice elektrického napájania k
hlavnej karte PCB, pozri "3.8.2 Postupy
opravy" [4 90].

Nie Upravte elektrické napájanie jednotky,
pozri "4.1.2 Postupy opravy" [4 120].

Kontrola HAP LED diódy na hlavnej karte PCB
Predpoklad: Najprv skontrolujte elektrické napájanie hlavnej karty PCB, pozri
"3.8.1 Postupy kontroly" [4 83].

1 Nájdite HAP LED diódu na hlavnej karte PCB.

a

a HAP LED dióda

INFORMÁCIE
Uistite sa, že na karte PCB je k dispozícii správny softvér. Ak NIE je, aktualizujte
pomocou nástroja Updater (Aktualizátor).

Bliká HAP LED dióda v pravidelných
intervaloch (1 sekundu
svieti/1 sekundu nesvieti)?

Činnosť

Áno Vráťte sa k "3.8.1 Postupy
kontroly" [4 83] hlavnej karty PCB a
pokračujte v ďalšom postupe.

Nie Vymeňte hlavnú kartu PCB, pozri
"3.8.2 Postupy opravy" [4 90].
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Kontrola správnosti nainštalovaného náhradného dielu
Predpoklad: Najprv vykonajte všetky predchádzajúce kontroly hlavnej karty PCB,
pozri "3.8.1 Postupy kontroly" [4 83].

1 Navštívte vašu lokálnu webovú banku náhradných dielov.

2 Zadajte názov modelu vašej jednotky a skontrolujte, či číslo nainštalovaného
náhradného dielu zodpovedá číslu náhradného dielu uvedenému vo webovej
banke.

POZNÁMKA
Skontrolujte tiež, či je nainštalovaný správny náhradný diel pre adaptér výkonu.

Je nainštalovaný správny náhradný diel
karty PCB?

Činnosť

Áno Vráťte sa k "3.8.1 Postupy
kontroly" [4 83] hlavnej karty PCB a
pokračujte v ďalšom postupe.

Nie Vymeňte hlavnú kartu PCB, pozri
"3.8.2 Postupy opravy" [4 90].

Kontrola zapojenia hlavnej karty PCB
Predpoklad: Najprv vykonajte všetky predchádzajúce kontroly hlavnej karty PCB,
pozri "3.8.1 Postupy kontroly" [4 83].

Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

1 Vypnite príslušný istič.

2 Skontrolujte, či sú všetky vodiče správne pripojené a všetky konektory úplne
zasunuté.

3 Skontrolujte, či nie sú žiadne konektory alebo vodiče poškodené.

4 Skontrolujte, či zapojenie zodpovedá schéme elektrického zapojenia, pozri
"6.2 Schéma elektrického zapojenia" [4 134].

INFORMÁCIE
Podľa potreby opravte zapojenie.

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k "3.8.1 Postupy
kontroly" [4 83] karty PCB a pokračujte
v ďalšom postupe.

Kontrola poistky hlavnej karty PCB
Predpoklad: Najprv vykonajte všetky predchádzajúce kontroly hlavnej karty PCB,
pozri "3.8.1 Postupy kontroly" [4 83].

1 Zmerajte priechodnosť poistky. Ak nenameriate žiadnu priechodnosť, poistka
vyhorela.
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a

a Poistka FU3

Vyhorela poistka na hlavnej karte PCB? Činnosť

Áno Vymeňte hlavnú kartu PCB, pozri
"3.8.2 Postupy opravy" [4 90].

Nie Vráťte sa k "3.8.1 Postupy
kontroly" [4 83] hlavnej karty PCB a
pokračujte v ďalšom postupe.

Kontrola napätia usmerňovača hlavnej karty PCB
Predpoklad: Najprv vykonajte všetky predchádzajúce kontroly hlavnej karty PCB,
pozri "3.8.1 Postupy kontroly" [4 83].

1 Zapnite napájanie jednotky.

2 Zmerajte napätie na svorkách kontroly napätia usmerňovača (+ a –) na hlavnej
karte PCB.

Výsledok: Namerané napätie MUSÍ byť približne 324 V DC.
ba

a Svorka +
b Svorka –

INFORMÁCIE
Pri meraní na prednej strane hlavnej karty PCB nezabudnite odstrániť ochrannú
izoláciu z meracích vodičov multimetra.
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Je namerané napätie usmerňovača
správne?

Činnosť

Áno Vykonajte kontrolu napájacích modulov,
pozri "3.8.1 Postupy kontroly" [4 83].

Nie Vymeňte hlavnú kartu PCB, pozri
"3.8.2 Postupy opravy" [4 90].

Vykonanie kontroly diódového modulu
1 Najprv skontrolujte napätie usmerňovača hlavnej karty PCB, pozri

"3.8.1 Postupy kontroly" [4 83].

INFORMÁCIE
Ak je napätie usmerňovača v poriadku, diódový modul je v poriadku. Ak napätie
usmerňovača nie je v poriadku, vymeňte hlavnú kartu PCB.

V nasledujúcom postupe sa opisuje spôsob kontroly samotného diódového modulu.

Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

2 Vypnite príslušný istič.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Počkajte aspoň 10 minút po vypnutí ističa, aby ste zaistili, že napätie usmerňovača je
pod 10 V DC pred pokračovaním.

3 Skontrolujte diódový modul podľa obrázka a tabuľky nižšie.
dcba

a V DC výstup (+)
b V AC vstup
c V AC vstup
d V DC výstup (–)

INFORMÁCIE
Pri meraní na prednej strane hlavnej karty PCB nezabudnite odstrániť ochrannú
izoláciu z meracích vodičov multimetra.

VDC Com Ref VDC Com Ref

d b 0,51~0,52 V b d O.L

b a 0,51~0,52 V a b O.L
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VDC Com Ref VDC Com Ref

d c 0,51~0,52 V c d O.L

c a 0,51~0,52 V a c O.L

4 Ak diódový modul nie je v poriadku, vymeňte hlavnú kartu PCB, pozri
"3.8.2 Postupy opravy" [4 90].

Vykonanie kontroly napájacieho modulu
Predpoklad: Najprv skontrolujte napätie usmerňovača hlavnej karty PCB, pozri
"3.8.1 Postupy kontroly" [4 83].

Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

1 Vypnite príslušný istič.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Počkajte aspoň 10 minút po vypnutí ističa, aby ste zaistili, že napätie usmerňovača je
pod 10 V DC pred pokračovaním.

Napájací modul IPM1 kompresora

1 Odpojte konektor kompresora od hlavnej karty PCB.

2 Skontrolujte napájací modul IPM1 podľa obrázka a tabuľky nižšie.
e

d a b c

a U
b V
c W
d DC+
e DC–

INFORMÁCIE
Pri meraní na prednej strane hlavnej karty PCB nezabudnite odstrániť ochrannú
izoláciu z meracích vodičov multimetra.

VDC Com Ref VDC Com Ref

U DC+ 0,501 V DC+ U O.L

V DC+ 0,501 V DC+ V O.L

W DC+ 0,501 V DC+ W O.L
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VDC Com Ref VDC Com Ref

DC– U 0,501 V U DC– O.L

DC– V 0,501 V V DC– O.L

DC– W 0,501 V W DC– O.L

Napájací modul IPM2 motora ventilátora

1 Odpojte konektor motora ventilátora od hlavnej karty PCB.

2 Skontrolujte napájací modul IPM2 podľa obrázka a tabuľky nižšie.
e

d

abc

a U
b V
c W
d DC+
e DC–

INFORMÁCIE
Pri meraní na prednej strane hlavnej karty PCB nezabudnite odstrániť ochrannú
izoláciu z meracích vodičov multimetra.

VDC Com Ref VDC Com Ref

U DC+ 0,475 V DC+ U O.L

V DC+ 0,475 V DC+ V O.L

W DC+ 0,475 V DC+ W O.L

DC– U 0,475 V U DC– O.L

DC– V 0,475 V V DC– O.L

DC– W 0,475 V W DC– O.L

Sú výsledky skúšky správne? Činnosť

Áno Napájacie moduly sú v poriadku. Vráťte
sa k "3.8.1 Postupy kontroly" [4 83]
hlavnej karty PCB a pokračujte v ďalšom
postupe.

Nie Vymeňte hlavnú kartu PCB, pozri
"3.8.2 Postupy opravy" [4 90].
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Bol problém vyriešený?
Po vykonaní všetkých uvedených postupov kontroly:

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

3.8.2 Postupy opravy

Oprava zapojenia vodičov od hlavnej svorkovnice elektrického napájania k hlavnej karte PCB
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

1 Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

2 Uistite sa, že sú všetky vodiče pevne a správne zapojené, pozri "6.2  Schéma
elektrického zapojenia" [4 134].

3 Skontrolujte neporušenosť všetkých vodičov.

4 Vymeňte prípadné poškodené alebo prerušené vodiče.

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k "3.8.1 Postupy
kontroly" [4 83] karty PCB a pokračujte
v ďalšom postupe.

Vybratie hlavnej karty PCB
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

1 Odpojte všetky konektory a Faston konektory od hlavnej karty PCB.
a

a ab

b

a Skrutka
b Držiak karty PCB

2 Vyberte skrutky z hlavnej karty PCB.

3 Opatrne vytiahnite hlavnú kartu PCB z držiakov karty PCB
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4 Vyberte hlavnú kartu PCB z jednotky.

5 Pre inštaláciu hlavnej karty PCB pozri "3.8.2 Postupy opravy" [4 90].

Inštalácia hlavnej karty PCB
1 Na kontaktnú plochu karty PCB pasívneho ohrievača naneste mazivo. Mazivo

rovnomerne rozotrite.

UPOZORNENIE
VŽDY nanášajte nové mazivo na pasívny ohrievač karty PCB. V opačnom prípade
môže karta PCB prestať fungovať z dôvodu nedostatočného chladenia.

2 Hlavnú kartu PCB nainštalujte na správne miesto v držiakoch karty PCB.
a

a ab

b

a Skrutka
b Držiak karty PCB

3 Nainštalujte a dotiahnite skrutky.

4 Pripojte všetky konektory a Faston konektory k hlavnej karte PCB.

INFORMÁCIE
Pre správnu inštaláciu konektorov pozri "6.2 Schéma elektrického zapojenia" [4 134].

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k "3.8.1 Postupy
kontroly" [4 83] karty PCB a pokračujte
v ďalšom postupe.

3.9 Motor ventilátora vonkajšej jednotky

3.9.1 Postupy kontroly

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.



3 | Komponenty

Návod na údržbu

92
RXQ25+35AMV1B + ARXQ25+35AMV1B + FTXQ25+35AMV1B +

ATXQ25+35AMV1B
Split Sensira R32 BBOP

ESIE21-16 – 2022.02

Vykonanie mechanickej kontroly zostavy lopatiek vrtule ventilátora
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

1 Ak sa lopatka vrtule ventilátora dotýka hrdla, skontrolujte, či je motor
ventilátora správne namontovaný na svojej základni, pozri "3.9.2  Postupy
opravy" [4 94].

2 Skontrolujte stav zostavy lopatiek vrtule ventilátora, či nie je poškodená,
deformovaná alebo prasknutá.

Je zostava lopatiek vrtule ventilátora
poškodená?

Činnosť

Áno Vymeňte zostavu lopatiek vrtule
ventilátora, pozri "3.9.2 Postupy
opravy" [4 94].

Nie Vykonajte mechanickú kontrolu zostavy
motora ventilátora na jednosmerný
prúd, pozri "3.9.1 Postupy
kontroly" [4 91].

Vykonanie mechanickej kontroly zostavy motora ventilátora na jednosmerný prúd
Predpoklad: Najprv vykonajte mechanickú kontrolu zostavy lopatiek vrtule
ventilátora, pozri "3.9.1 Postupy kontroly" [4 91].

1 Vizuálne skontrolujte:

▪ či nie je vyhorená nejaká súčiastka alebo spálený vodič. Ak áno, vymeňte
motor ventilátora, pozri "3.9.2 Postupy opravy" [4 94],

▪ či sú správne nainštalované a dotiahnuté upevňovacie skrutky motora
ventilátora. V prípade potreby opravte.

2 Ručne otáčajte hriadeľ motor ventilátora. Skontrolujte, či sa otáča plynule.

3 Skontrolujte trenie v ložisku hriadeľa motora ventilátora na jednosmerný prúd.

Je trenie hriadeľa motora ventilátora
na jednosmerný prúd normálne?

Činnosť

Áno Vykonajte elektrickú kontrolu zostavy
motora ventilátora na jednosmerný
prúd, pozri "3.9.1 Postupy
kontroly" [4 91].

Nie Vymeňte zostavu motora ventilátora na
jednosmerný prúd, pozri "3.9.2 Postupy
opravy" [4 94].

Vykonanie elektrickej kontroly zostavy motora ventilátora na jednosmerný prúd
1 Najprv vykonajte mechanickú kontrolu zostavy motora ventilátora na

jednosmerný prúd, pozri "3.9.1 Postupy kontroly" [4 91].

INFORMÁCIE
Na karte PCB skontrolujte obvod elektrického napájania (napätie) motora ventilátora
na jednosmerný prúd.

2 Zapnite napájanie jednotky.
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3 Cez používateľské rozhranie aktivujte prevádzku Chladenie (Chladenie)
alebo Ohrev (Kúrenie).

4 Skontrolujte fungovanie ventilátora vonkajšej jednotky.

Ventilátor vonkajšej jednotky... Činnosť

sa otáča plynule (bez prerušovania) Zostava motora ventilátora na
jednosmerný prúd je v poriadku. Vráťte
sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

neotáča sa alebo sa otáča krátky čas Prejdite na nasledujúci krok.

5 Cez používateľské rozhranie vypnite jednotku.

6 Vypnite príslušný istič.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Počkajte aspoň 10 minút po vypnutí ističa, aby ste zaistili, že napätie usmerňovača je
pod 10 V DC pred pokračovaním.

7 Skontrolujte, či je konektor motora ventilátora na jednosmerný prúd správne
pripojený ku karte PCB.

8 Odpojte konektor motora ventilátora na jednosmerný prúd a zmerajte odpor
medzi kolíkmi 1-3, 1-5 a 3-5 na konektore motora ventilátora na jednosmerný
prúd.

Výsledok: Všetky merania MUSIA byť 83,2 – 92 Ω.

INFORMÁCIE
Uvedené hodnoty odporu vinutia sú uvedené pre orientáciu. Odčítaná hodnota by
NEMALA byť v kΩ alebo skrat. Uistite sa, že lopatky vrtule ventilátora sa NEOTÁČAJÚ,
pretože by to mohlo ovplyvniť meranie odporu.

9 Nastavte napätie megaohmetra na 500 V DC alebo 1 000 V DC.

10 Zmerajte izolačný odpor svoriek motora. Merania medzi každou fázou a
telesom motora ventilátora (napr. osi) MUSIA byť > 1 000 MΩ.

Sú namerané hodnoty odporu správne? Činnosť

Áno Vykonajte kontrolu hlavnej karty PCB,
pozri "3.8.1 Postupy kontroly" [4 83].

Nie Vymeňte motor ventilátora na
jednosmerný prúd, pozri "3.9.2 Postupy
opravy" [4 94].

Bol problém vyriešený?
Po vykonaní všetkých uvedených postupov kontroly:

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.
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3.9.2 Postupy opravy

Vybratie zostavy lopatiek vrtule ventilátora
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

1 Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

2 Vyberte maticu, ktorá upevňuje zostavu lopatiek vrtule ventilátora.

a b

a Matica
b Zostava lopatiek vrtule ventilátora

3 Potiahnutím vyberte zostavu lopatiek vrtule ventilátora zo zostavy motora
ventilátora na jednosmerný prúd.

INFORMÁCIE
Ak sa vrtuľa nedá vybrať ručne, použite sťahovák.

4 Pre inštaláciu zostavy lopatiek vrtule ventilátora pozri "3.9.2  Postupy
opravy" [4 94].

Vybratie zostavy motora ventilátora na jednosmerný prúd
1 Vyberte zostavu lopatiek vrtule ventilátora zo zostavy motora ventilátora na

jednosmerný prúd, pozri "3.9.2 Postupy opravy" [4 94].

2 Odpojte konektor motora ventilátora na jednosmerný prúd od hlavnej karty
PCB.

3 Otvorte feritové jadro.

4 Prerežte viazaciu pásku.

5 Odpojte zväzok vodičov motora ventilátora na jednosmerný prúd od
elektrickej rozvodnej skrine.

6 Držiaky zväzkov vodičov mierne ohnite, aby ste mohli odpojiť vodiče motora
ventilátora na jednosmerný prúd.

7 Vyberte 4 skrutky, ktoré upevňujú zostavu motora ventilátora na jednosmerný
prúd.

8 Vyberte zostavu motora ventilátora na jednosmerný prúd z jednotky.

9 Pre inštaláciu zostavy motora ventilátora na jednosmerný prúd pozri
"3.9.2 Postupy opravy" [4 94].
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Inštalácia zostavy motora ventilátora na jednosmerný prúd
1 Nainštalujte zostavu motora ventilátora na jednosmerný prúd na správne

miesto.

2 Dotiahnutím skrutiek upevnite zostavu motora ventilátora na jednosmerný
prúd k jednotke.

3 Zväzok vodičov motora ventilátora na jednosmerný prúd veďte cez držiaky
zväzkov vodičov a ohnite ich, aby ste mohli pripojiť zväzok vodičov motora
ventilátora na jednosmerný prúd.

4 Pripojte zväzok vodičov motor ventilátora na jednosmerný prúd k elektrickej
rozvodnej skrini.

5 Nasaďte novú viazaciu pásku na upevnenie zväzku vodičov motora ventilátora
na jednosmerný prúd k elektrickej rozvodnej skrini.

6 Pripojte konektor motora ventilátora na jednosmerný prúd ku konektoru na
hlavnej karte PCB.

7 Zatvorte feritové jadro.

8 Pre inštaláciu zostavy lopatiek vrtule ventilátora pozri "3.9.2  Postupy
opravy" [4 94].

Inštalácia zostavy lopatiek vrtule ventilátora
1 Nainštalujte zostavu lopatiek vrtule ventilátora na zostavu motora ventilátora

na jednosmerný prúd.

UPOZORNENIE
NEINŠTALUJTE poškodenú zostavu lopatiek vrtule ventilátora.

2 Nainštalujte a dotiahnite maticu na upevnenie zostavy lopatiek vrtule
ventilátora.

a b

a Matica
b Zostava lopatiek vrtule ventilátora

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k "3.9.1 Postupy
kontroly" [4 91] motora ventilátora
vonkajšej jednotky a pokračujte v
ďalšom postupe.
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3.10 Kryt

3.10.1 Vonkajšia jednotka

Odstránenie krytu prípojky chladiva

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO POPÁLENIA/OBARENIA

1×

Odstránenie horného panelu

INFORMÁCIE
Tento postup slúži len ako príklad a môže sa v niektorých detailoch líšiť od vašej
skutočnej jednotky.

Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

1 Vypnite príslušný istič.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Počkajte aspoň 10 minút po vypnutí ističa, aby ste zaistili, že napätie usmerňovača je
pod 10 V DC pred pokračovaním.

2 Uvoľnite a vyberte skrutky, ktoré upevňujú horný panel.
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a b a aa aa

a Skrutka
b Horný panel

3 Odstráňte horný panel.

Odstránenie predného panelu

Odstránenie zvukovej izolácie kompresora

INFORMÁCIE
Tento postup slúži len ako príklad a môže sa v niektorých detailoch líšiť od vašej
skutočnej jednotky.

Predpoklad: Odstráňte predný panel, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

1 Vytočte kábel a vyberte zvukovú izoláciu kompresora.

a

a Zvuková izolácia kompresora

Vybratie elektrickej rozvodnej skrine

INFORMÁCIE
Tento postup slúži len ako príklad a môže sa v niektorých detailoch líšiť od vašej
skutočnej jednotky.

Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

1 Odstráňte izoláciu z hornej strany elektrickej rozvodnej skrine.
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ab

a Izolácia
b Hlavná karta PCB

2 Odpojte všetky konektory od hlavnej karty PCB.

3 Odpojte vodiče elektrického napájania od svoriek vodičov.

f

a

d

c

b

e

a Vodiče elektrického napájania
b Svorky vodičov
c Skrutky
d Svorka vodičov
e Skrutky
f Zostava krytu na pravej strane

4 Vyberte skrutky, ktoré držia upevňovaciu svorku vodičov.
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5 Vyberte upevňovaciu svorku vodičov.

6 Vyberte skrutky, ktoré upevňujú zostavu krytu na pravej strane.

7 Prerežte sponu na káble.
a

b

a Spona na káble
b Elektrická rozvodná skriňa

8 Zdvihnite a vyberte elektrickú rozvodnú skriňu z vonkajšej jednotky.

9 Pre inštaláciu elektrickej rozvodnej skrine pozri "3.10 Kryt" [4 96].

Inštalácia elektrickej rozvodnej skrine

INFORMÁCIE
Tento postup slúži len ako príklad a môže sa v niektorých detailoch líšiť od vašej
skutočnej jednotky.

1 Nainštalujte elektrickú rozvodnú skriňu na správne miesto vo vonkajšej
jednotke.

2 Nainštalujte zostavu krytu na pravej strane na vonkajšiu jednotku a upevnite
pomocou skrutiek.



3 | Komponenty

Návod na údržbu

100
RXQ25+35AMV1B + ARXQ25+35AMV1B + FTXQ25+35AMV1B +

ATXQ25+35AMV1B
Split Sensira R32 BBOP

ESIE21-16 – 2022.02

f

a

d

c

b

e

a Vodiče elektrického napájania
b Svorky vodičov
c Skrutky
d Svorka vodičov
e Skrutky
f Zostava krytu na pravej strane

3 Pripojte vodiče elektrického napájania k svorkám vodičov.

4 Nainštalujte upevňovaciu svorku vodičov a upevnite pomocou skrutiek.

5 Pripojte všetky konektory k hlavnej karte PCB.

INFORMÁCIE
Pre správnu inštaláciu konektorov pozri "6.2 Schéma elektrického zapojenia" [4 134].

VAROVANIE
Pri opätovnom pripájaní konektora ku karte PCB dbajte na to, aby ste ho pripojili na
správne miesto a NEVYVÍJAJTE silu, inak sa môže konektor alebo kolíky konektora na
karte PCB poškodiť.

6 Vodiče vedúce k elektrickej rozvodnej skrini upevnite pomocou novej spony na
káble.
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a

b

a Spona na káble
b Elektrická rozvodná skriňa

7 Nainštalujte izoláciu na hornú stranu elektrickej rozvodnej skrine.
ab

a Izolácia
b Hlavná karta PCB

3.10.2 vnútorná jednotka

Otvorenie čelného panelu
1 Uchopte predný panel za úchytky na oboch stranách a otvorte ho.

Uzavretie čelného panelu
1 Filtre nasaďte tak, ako boli predtým.

2 Jemne zatlačte na predný panel na oboch stranách a v strede, kým
nezacvakne.
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Odobratie čelného panelu

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Počkajte aspoň 10 minút po vypnutí ističa, aby ste zaistili, že napätie usmerňovača je
pod 10 V DC pred pokračovaním.

1 Otvorte predný panel, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

2 Vyberte predný panel tak, že ho posuniete doľava alebo doprava a potiahnete
smerom k sebe.

Výsledok: Hriadeľ čelného panelu na 1 strane sa odpojí.

3 Tým istým spôsobom odpojte hriadeľ čelného panelu na druhej strane.

a

a Čap predného panela

Odobratie čelnej mriežky

UPOZORNENIE
Pri inštalácii a vykonávaní údržby alebo servisu systému noste primerané ochranné
pomôcky (ochranné rukavice, bezpečnostné okuliare atď.).

1 Čelný panel odoberte, aby ste mohli demontovať vzduchový filter.

2 Vyberte 2 skrutky z prednej mriežky.

3 Zatlačte 3 horné háky označené symbolom 3 krúžkov.

a

b

a

a Horný háčik
b Symbol s 3 kruhmi

4 Pred odobratím čelnej mriežky odporúčame otvoriť klapku.
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5 Obidve ruky umiestnite pod stred čelnej mriežky a  pri jej vytlačení smerom
hore ju ťahajte smerom k vám.

1

2

Demontáž krytu skrine elektrického zapojenia
OTVORENIE SERVISNÉHO KRYTU

1 Odskrutkujte 1 skrutku zo servisného krytu.

2 Servisný kryt vytiahnite vodorovne preč z jednotky.

a

b

a Skrutka servisného krytu
b Servisný kryt

POZNÁMKA
Pri zatváraní servisného krytu sa presvedčte, že uťahovací moment NEPREVÝŠIL
hodnotu 1,4 (±0,2) N•m.

VYBRATIE KRYTU ELEKTRICKEJ SKRINE

Predpoklad: Vyberte prednú mriežku.

1 Odskrutkujte 1 skrutku z krytu hornej elektrickej skrine.

2 Otvorte kryt elektrickej skrine vytiahnutím vyčnievajúcej časti na vrchu krytu.

3 Uvoľnite úchytky v spodnej časti a vyberte kryt elektrickej skrine.

c

b

b

a

a

1
1

3

2

a Úchytka
b Vyčnievajúca časť v hornej časti krytu
c Skrutka

Vybratie elektrickej rozvodnej skrine
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.
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Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

1 Odpojte vodiče elektrického napájania od svorkovnice elektrického napájania
X1M.

2 Vyberte skrutku a držiak vodičov elektrického napájania.

3 Potiahnite sponu a vyberte termistor výmenníka tepla z držiaka.

4 Vyberte skrutku a odpojte uzemňovací vodič od výmenníka tepla.
a

e

g

b

c

d f

a Svorkovnica elektrického napájania X1M
b Držiak vodičov elektrického napájania
c Skrutka (uzemňovací vodič)
d Termistor výmenníka tepla
e Hlavná karta PCB vnútornej jednotky
f Skrutka elektrickej rozvodnej skrine
g Elektrická rozvodná skriňa

5 Odpojte konektory motora ventilátora vnútornej jednotky a motora kyvadlovej
klapky z hlavnej karty PCB vnútornej jednotky.

6 Vyberte skrutku a vyberte elektrickú rozvodnú skriňu z vnútornej jednotky.

7 Pre inštaláciu elektrickej rozvodnej skrine pozri "3.10 Kryt" [4 96].

Inštalácia elektrickej rozvodnej skrine
1 Nainštalujte elektrickú rozvodnú skriňu na správne miesto na vnútornej

jednotke.
a

e

g

b

c

d f
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a Svorkovnica elektrického napájania X1M
b Držiak vodičov elektrického napájania
c Skrutka (uzemňovací vodič)
d Termistor výmenníka tepla
e Hlavná karta PCB vnútornej jednotky
f Skrutka elektrickej rozvodnej skrine
g Elektrická rozvodná skriňa

2 Konektory motora ventilátora vnútornej jednotky a motora kyvadlovej klapky
veďte do elektrickej rozvodnej skrine a pripojte ich k hlavnej karte PCB
vnútornej jednotky.

3 Vložte a dotiahnite skrutky na upevnenie elektrickej rozvodnej skrine.

4 Nainštalujte termistor výmenníka tepla do držiaka.

5 Pomocou skrutky pripojte uzemňovací vodič k výmenníku tepla.

6 Pripojte vodiče elektrického napájania k svorkovnici elektrického napájania
X1M.

7 Nainštalujte držiak vodičov elektrického napájania. Nainštalujte a dotiahnite
skrutku.

Opätovná inštalácia čelnej mriežky
1 Nainštalujte čelnú mriežku a pevne zaveste na 3 horné háky.

2 Naskrutkujte 2 skrutky späť do prednej mriežky.

3 Nainštalujte vzduchový filter a potom namontujte čelný panel.

Opätovná inštalácia čelného panelu
1 Nasaďte čelný panel. Nastavte hriadele do jednej roviny s drážkami a potom

ich úplne zatlačte dovnútra.

2 Zatvorte predný panel, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

3.11 Tlmivka

3.11.1 Postupy kontroly

Vykonanie elektrickej kontroly tlmivky
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

1 Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Počkajte aspoň 10 minút po vypnutí ističa, aby ste zaistili, že napätie usmerňovača je
pod 10 V DC pred pokračovaním.

2 Vizuálne skontrolujte tlmivku, či nie je poškodená alebo nemá vyhorené
komponenty. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, vymeňte tlmivku, pozri
"3.11.2 Postupy opravy" [4 106].

3 Skontrolujte pripojenia tlmivky na hlavnej karte PCB a skontrolujte
priechodnosť vodičov, pozri "6.2 Schéma elektrického zapojenia" [4 134].

4 Vyberte Faston konektory z tlmivky.
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a

a Tlmivka

5 Pomocou megaohmetra s 500 V DC skontrolujte izolačný odpor. Uistite sa, že
neexistuje žiadny zvodový prúd.

Je nameraný izolačný odpor správny? Činnosť

Áno Prejdite na nasledujúci krok.

Nie Vymeňte tlmivku, pozri "3.11.2 Postupy
opravy" [4 106].

6 Zmerajte odpor tlmivky.

Výsledok: Nameraný odpor MUSÍ byť 105,3 – 128,7 mΩ.

Je výsledok merania odporu správny? Činnosť

Áno Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte nasledujúcim krokom.

Nie Vymeňte tlmivku, pozri "3.11.2 Postupy
opravy" [4 106].

3.11.2 Postupy opravy

Vybratie tlmivky
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

1 Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Počkajte aspoň 10 minút po vypnutí ističa, aby ste zaistili, že napätie usmerňovača je
pod 10 V DC pred pokračovaním.

2 Vyberte Faston konektory, aby ste odpojili vodiče od tlmivky.

3 Vyberte 2 skrutky, ktoré upevňujú tlmivku k elektrickej rozvodnej skrini.

4 Vyberte tlmivku.
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a bb

a Tlmivka
b Skrutka

5 Pre inštaláciu tlmivky pozri "3.11.2 Postupy opravy" [4 106].

Inštalácia tlmivky
1 Nainštalujte tlmivku na správne miesto v elektrickej rozvodnej skrini.

a bb

a Tlmivka
b Skrutka

2 Nainštalujte 2 skrutky, ktoré upevňujú tlmivku k elektrickej rozvodnej skrini.

3 Pripojte všetky Faston konektory k tlmivke.

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

3.12 Motor kyvadlovej klapky

3.12.1 Postupy kontroly

Vykonanie elektrickej kontroly motora kyvadlovej klapky
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

1 Odpojte konektor motora kyvadlovej klapky od hlavnej karty PCB vnútornej
jednotky.
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2 Zmerajte odpor medzi nasledujúcimi kolíkmi konektora motora.

Výsledok: Namerané hodnoty MUSIA byť podľa nasledujúcej tabuľky.

Kolíky Nameraný odpor (Ω)

1-2 232,5 – 267,5

1-3

1-4

1-5

2-3 465 – 535

2-4

2-5

3-4

3-5

4-5

Sú namerané odpory motora
kyvadlovej klapky správne?

Činnosť

Áno Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

Nie Vymeňte motor kyvadlovej klapky, pozri
"3.12.2 Postupy opravy" [4 108].

3.12.2 Postupy opravy

Vybratie motora kyvadlovej klapky
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

1 Odstráňte kryt.
a

b c

a Kryt
b Skrutka
c Motor kyvadlovej klapky

2 Odpojte konektor od motora kyvadlovej klapky.

3 Vyberte skrutku z motora kyvadlovej klapky.
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4 Vyberte motor kyvadlovej klapky z kyvadlovej klapky.

5 Pre inštaláciu motora kyvadlovej klapky pozri "3.12.2 Postupy opravy" [4 108].

Inštalácia motora kyvadlovej klapky
1 Nainštalujte motor kyvadlovej klapky na správne miesto v kyvadlovej klapke.

a

b c

a Kryt
b Skrutka
c Motor kyvadlovej klapky

2 Nainštalujte a dotiahnite skrutku na upevnenie motora kyvadlovej klapky.

3 Pripojte konektor k motoru kyvadlovej klapky.

4 Nainštalujte kryt.

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

3.13 Termistory

3.13.1 Termistory na strane chladiva

Postupy kontroly

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

Vykonanie mechanickej kontroly konkrétneho termistora
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

1 Nájdite termistor a podľa potreby odstráňte izoláciu. Skontrolujte, či je
termistor správne nainštalovaný a či je tepelný kontakt medzi termistorom a
potrubím alebo prostredím (v prípade termistora vzduchu).
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Je termistor správne nainštalovaný
(tepelný kontakt medzi termistorom a
potrubím)?

Činnosť

Áno Vykonajte elektrickú kontrolu
konkrétneho termistora, pozri "Postupy
kontroly" [4 109].

Nie Pre správnu inštaláciu termistora pozri
"Postupy opravy" [4 113].

Vykonanie elektrickej kontroly konkrétneho termistora
1 Najprv vykonajte mechanickú kontrolu termistora, pozri "Postupy

kontroly" [4 109].

2 Nájdite termistor.

INFORMÁCIE
Vyberte termistor z držiaka, ak sa k nemu nedá dostať s kontaktným teplomerom.

3 Pomocou kontaktného teplomeru zmerajte teplotu.

Názov Symbol Umiestnenie
(karta PCB)

Konektor
(kolíky)

Prepojovací
konektor
(kolíky)

Referen
cia
(tabuľk
a)

Termistor
vzduchu

R1T Hlavná (O/
U)

S90:1‑2 - A

Termistor
výmenníka
tepla

R2T Hlavná (O/
U)

S90:3‑4 - A

Termistor
vypúšťacieh
o potrubia

R3T Hlavná (O/
U)

S90:5‑6 - A

Vzduchový
(izbový)
termistor
vnútornej
jednotky

R1T Karta PCB
displeja na
hlavnej
karte PCB (I/
U)

S26:1‑2 S27:1‑2 (na
karte PCB
displeja)

B

Termistor
výmenníka
tepla

R2T Hlavná (I/U) S32:1‑2 - A

4 Určte odpor termistora, ktorý sa zhoduje s nameranou teplotou.

Termistor – tabuľka A

T °C kΩ T °C kΩ T °C kΩ T °C kΩ

-20 197,81 10 39,96 40 10,63 70 3,44
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T °C kΩ T °C kΩ T °C kΩ T °C kΩ

-19

-18

-17

-16

-15

-14

-13

-12

-11

186,53

175,97

166,07

156,80

148,10

139,94

132,28

125,09

118,34

11

12

13

14

15

16

17

18

19

38,08

36,30

34,62

33,02

31,50

30,06

28,70

27,41

26,18

41

42

43

44

45

46

47

48

49

10,21

9,81

9,42

9,06

8,71

8,37

8,05

7,75

7,46

71

72

73

74

75

76

77

78

79

3,32

3,21

3,11

3,01

2,91

2,82

2,72

2,64

2,55

-10 111,99 20 25,01 50 7,18 80 2,47

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

106,03

100,41

95,14

90,17

85,49

81,08

76,93

73,01

69,32

21

22

23

24

25

26

27

28

29

23,91

22,85

21,85

20,90

20,00

19,14

18,32

17,54

16,80

51

52

53

54

55

56

57

58

59

6,91

6,65

6,41

6,65

6,41

6,18

5,95

5,74

5,14

0 65,84 30 16,10 60 4,87

1

2

3

4

5

6

7

8

9

62,54

59,43

56,49

53,71

51,09

48,61

46,26

44,05

41,95

31

32

33

34

35

36

37

38

39

15,43

14,79

14,18

13,59

13,04

12,51

12,01

11,52

11,06

61

62

63

64

65

66

67

68

69

4,70

4,54

4,38

4,23

4,08

3,94

3,81

3,68

3,56

Termistor – tabuľka B

T °C kΩ T °C kΩ T °C kΩ T °C kΩ

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

200,20

144,32

105,38

77,90

58,25

44,0

33,6

5

10

15

20

25

30

35

25,9

20,2

15,8

12,5

10,0

8,0

6,5

40

45

50

55

60

65

70

5,3

4,3

3,6

3,0

2,5

2,1

1,8

75

80

85

90

95

1,5

1,3

1,1

0,9

0,8

5 Odpojte konektor termistora od príslušnej karty PCB.



3 | Komponenty

Návod na údržbu

112
RXQ25+35AMV1B + ARXQ25+35AMV1B + FTXQ25+35AMV1B +

ATXQ25+35AMV1B
Split Sensira R32 BBOP

ESIE21-16 – 2022.02

6 Zmerajte odpor medzi príslušnými kolíkmi konektora termistora.

7 Skontrolujte, či sa nameraná hodnota odporu zhoduje s odporom určeným na
základe nameranej teploty (predchádzajúci krok postupu).

▪ Napr. R1T termistor:
▪ Nameraná teplota pomocou kontaktného teplomeru: 23,1 °C,
▪ Hodnota odporu určená prostredníctvom teploty (pomocou termistora v

tabuľke A):
Odpor pri 23 °C: 21,85 kΩ,
Odpor pri 24 °C: 20,90 kΩ,

▪ Odpojte konektor a zmerajte odpor medzi kolíkmi 1-2 konektora S90:
Nameraný odpor: 21,86 kΩ,

▪ Nameraný odpor je v rámci rozsahu. Termistor R1T vyhovuje kontrole.

INFORMÁCIE
Všetky termistory majú toleranciu odporu 3 %.

INFORMÁCIE
Vo väčšine prípadov používateľské rozhranie umožňuje sledovať termistory.

Ak sa nameraný odpor zhoduje s odporom určeným na základe nameranej teploty,
ale teplota pre príslušný termistor na displeji používateľského rozhrania NIE JE
správna, vymeňte príslušnú kartu PCB.

INFORMÁCIE
Na začiatku postupu si pozrite prehľad termistorov a "6.2  Schéma elektrického
zapojenia" [4 134], aby ste určili, či je konkrétny termistor:

▪ pripojený ku karte PCB priamo,

▪ pripojený k prepojovaciemu konektoru, ktorý je pripojený ku karte PCB.

Pre termistory pripojené ku karte PCB priamo

Zhoduje sa nameraný odpor termistora
s odporom určeným na základe
teploty?

Činnosť

Áno Termistor je v poriadku. Vráťte sa k
riešeniu konkrétnej chyby a pokračujte
v ďalšom postupe.

Nie Vymeňte príslušný termistor, pozri
"Postupy opravy" [4 113].

Pre termistory pripojené k prepojovaciemu konektoru

Zhoduje sa nameraný odpor termistora
s odporom určeným na základe
teploty?

Činnosť

Áno Termistor je v poriadku. Vráťte sa k
riešeniu konkrétnej chyby a pokračujte
v ďalšom postupe.

Nie Prejdite na nasledujúci krok.

8 Odpojte termistor od prepojovacieho konektora a zmerajte odpor termistora
(medzi príslušnými kolíkmi konektora).
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Zhoduje sa nameraný odpor termistora
s odporom určeným na základe
teploty?

Činnosť

Áno Opravte zapojenie medzi konektorom
termistora na karte PCB a prepojovacím
konektorom, pozri "6.2 Schéma
elektrického zapojenia" [4 134].

Nie Vymeňte príslušný termistor, pozri
"Postupy opravy" [4 113].

Postupy opravy

Vybratie termistora

Vzduchový (izbový) termistor vnútornej jednotky

Keďže vzduchový (izbový) termistor vnútornej jednotky sa nachádza na karte PCB
displeja, vyberte kartu PCB displeja podľa nasledujúcich krokov:

Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

1 Odpojte konektor od karty PCB displeja.

2 Stlačením západiek odistite a vyberte kartu PCB displeja z jednotky.

3 Pre inštaláciu vzduchového (izbového) termistora vnútornej jednotky pozri
"Postupy opravy" [4 113].

Ostatné termistory na strane chladiva

Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

1 Nájdite termistor, ktorý je potrebné vybrať.

2 Vyberte termistor z držiaka nasledujúcim spôsobom:

▪ V prípade vzduchového (vonkajšieho) termistora vonkajšej jednotky:
Otvorte držiak termistora a vyberte termistor z držiaka.

▪ V prípade termistorov potrubia chladiva:
- Prerežte viazacie pásky, ktoré upevňujú izoláciu a vodič termistora.
- Prerežte a odstráňte izoláciu.
- Potiahnite sponu, ktorá upevňuje termistor.
- Vyberte termistor z držiaka.
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c ba

a

f

d e

a Viazacia páska
b Izolácia
c Vodič termistora
d Spona
e Termistor
f Držiak termistora

3 Prerežte všetky viazacie pásky, ktoré spájajú zväzok vodičov termistora.

4 Odpojte konektor termistora od príslušnej karty PCB a vyberte termistor.

INFORMÁCIE
Niektoré termistory sú zapojené do rovnakého konektora. Na začiatku elektrickej
kontroly si pozrite informácie o konektoroch a kolíkoch termistorov a "6.2  Schéma
elektrického zapojenia" [4 134]. VŽDY vymeňte celú súpravu termistorov zapojených
do rovnakého konektora.

5 Pri vyberaní celej súpravu termistorov zapojených do rovnakého konektora:

▪ vyberte všetky ostatné termistory zapojené do tohto konektora z ich držiaka,
▪ odpojte konektor termistora,
▪ vyberte celú súpravu termistorov.

6 Pre inštaláciu termistora pozri "Postupy opravy" [4 113].
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Inštalácia termistora

Vzduchový (izbový) termistor vnútornej jednotky

Keďže vzduchový (izbový) termistor vnútornej jednotky sa nachádza na karte PCB
displeja, nainštalujte kartu PCB displeja podľa nasledujúcich krokov:

1 Nainštalujte kartu PCB displeja na správne miesto v jednotke.

2 Pripojte konektor ku karte PCB displeja.

Ostatné termistory na strane chladiva

1 Nainštalujte termistor do držiaka nasledujúcim spôsobom:

▪ V prípade vzduchového (vonkajšieho) termistora vonkajšej jednotky:
Nainštalujte správne termistor do držiaka a zatvorte držiak.

▪ V prípade termistorov potrubia chladiva:
Potiahnite sponu a nainštalujte termistor do príslušného držiaka. Uistite sa,
že je spona v správnej polohe (blokuje termistor).

c

a b

e df

f

a Spona
b Termistor
c Držiak termistora
d Izolácia
e Vodič termistora
f Viazacia páska
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2 Veďte zväzok vodičov termistora k príslušnej karte PCB.

3 Pripojte konektor termistora k príslušnej karte PCB.

INFORMÁCIE
Niektoré termistory sú zapojené do rovnakého konektora. Na začiatku elektrickej
kontroly si pozrite informácie o konektoroch a kolíkoch termistorov a "6.2  Schéma
elektrického zapojenia" [4 134]. VŽDY vymeňte celú súpravu termistorov zapojených
do rovnakého konektora.

4 Pri inštalovaní celej súpravy termistorov zapojených do rovnakého konektora:

▪ nainštalujte všetky ostatné termistory zapojené do tohto konektora do ich
držiaka,

▪ veďte zväzok vodičov všetkých termistorov k príslušnej karte PCB alebo
prepojovaciemu konektoru,

▪ pripojte konektor termistora.

VAROVANIE
Pri opätovnom pripájaní konektora ku karte PCB dbajte na to, aby ste ho pripojili na
správne miesto a NEVYVÍJAJTE silu, inak sa môže konektor alebo kolíky konektora na
karte PCB poškodiť.

5 Pomocou nových viazacích pások spojte zväzok vodičov termistora

6 Nainštalujte izoláciu okolo termistora.

7 Pomocou nových viazacích pások upevnite izoláciu a vodiče termistora.

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

3.13.2 Ostatné termistory

Postupy kontroly

Vykonanie elektrickej kontroly termistora rebier
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

1 Nájdite termistor na príslušnej karte PCB.

2 Pomocou kontaktného teplomeru zmerajte teplotu.

INFORMÁCIE
Termistory sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej jednotky.

3 Určte odpor termistora, ktorý sa zhoduje s nameranou teplotou.

Termistor – tabuľka A

T °C kΩ T °C kΩ T °C kΩ T °C kΩ

-20 197,81 10 39,96 40 10,63 70 3,44
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T °C kΩ T °C kΩ T °C kΩ T °C kΩ

-19

-18

-17

-16

-15

-14

-13

-12

-11

186,53

175,97

166,07

156,80

148,10

139,94

132,28

125,09

118,34

11

12

13

14

15

16

17

18

19

38,08

36,30

34,62

33,02

31,50

30,06

28,70

27,41

26,18

41

42

43

44

45

46

47

48

49

10,21

9,81

9,42

9,06

8,71

8,37

8,05

7,75

7,46

71

72

73

74

75

76

77

78

79

3,32

3,21

3,11

3,01

2,91

2,82

2,72

2,64

2,55

-10 111,99 20 25,01 50 7,18 80 2,47

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

106,03

100,41

95,14

90,17

85,49

81,08

76,93

73,01

69,32

21

22

23

24

25

26

27

28

29

23,91

22,85

21,85

20,90

20,00

19,14

18,32

17,54

16,80

51

52

53

54

55

56

57

58

59

6,91

6,65

6,41

6,65

6,41

6,18

5,95

5,74

5,14

0 65,84 30 16,10 60 4,87

1

2

3

4

5

6

7

8

9

62,54

59,43

56,49

53,71

51,09

48,61

46,26

44,05

41,95

31

32

33

34

35

36

37

38

39

15,43

14,79

14,18

13,59

13,04

12,51

12,01

11,52

11,06

61

62

63

64

65

66

67

68

69

4,70

4,54

4,38

4,23

4,08

3,94

3,81

3,68

3,56

4 Zmerajte odpor medzi príslušnými kolíkmi termistora.

5 Skontrolujte, či sa nameraná hodnota odporu zhoduje s odporom určeným na
základe nameranej teploty (predchádzajúci krok postupu). Napr.:

▪ Nameraná teplota pomocou kontaktného teplomeru: 23,1 °C,
▪ Hodnota odporu určená prostredníctvom teploty (pomocou termistora v

tabuľke A):
Odpor pri 20 °C: 24,3 kΩ,
Odpor pri 25 °C: 19,4 kΩ,

▪ Zmerajte odpor medzi kolíkmi 1-2:
Nameraný odpor: 21,86 kΩ,

▪ Nameraný odpor je v rámci rozsahu. Termistor vyhovuje kontrole.
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INFORMÁCIE
Všetky termistory majú toleranciu odporu 3 %.

Zhoduje sa nameraný odpor termistora
s odporom určeným na základe
teploty?

Činnosť

Áno Termistor je v poriadku. Vráťte sa k
riešeniu konkrétnej chyby a pokračujte
v ďalšom postupe.

Nie Vymeňte konkrétnu PCB, pozri
"3 Komponenty" [4 46].



4 | Komponenty tretích strán

Návod na údržbu

119
RXQ25+35AMV1B + ARXQ25+35AMV1B + FTXQ25+35AMV1B +
ATXQ25+35AMV1B
Split Sensira R32 BBOP
ESIE21-16 – 2022.02

4 Komponenty tretích strán

4.1 Elektrický okruh

4.1.1 Postupy kontroly

Kontrola elektrického napájania jednotky
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

1 Skontrolujte, či sú káble elektrického napájania a uzemnenia pevne upevnené
k svorkovnici elektrického napájania X1M.

2 Pomocou megaohmetra s 500  V DC zmerajte izolačný odpor medzi každou
svorkou elektrického napájania a uzemnením. Všetky namerané hodnoty
MUSIA byť > 1 MΩ. Ak je izolačný odpor < 1 MΩ, je prítomný zvodový prúd.

3 Zapnite napájanie jednotky.

4 Zmerajte napätie medzi L a N na svorkovnici elektrického napájania X1M.

Výsledok: Namerané napätie MUSÍ byť 230 V AC ±10 %.

5 Nerovnováha medzi fázami NESMIE prekročiť 2 %.

Je namerané napätie (elektrické
napájanie) správne?

Činnosť

Áno Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

Nie Upravte elektrické napájanie, pozri
"4.1.2 Postupy opravy" [4 120].

Kontrola elektrického napájania vnútornej jednotky
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

1 Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

2 Skontrolujte, či sú káble elektrického napájania a uzemnenia pevne upevnené
k svorkovnici elektrického napájania vnútornej jednotky X1M.

3 Pomocou príslušného ističa zapnite napájanie.

4 Zmerajte napätie medzi L a N na svorkovnici elektrického napájania vnútornej
jednotky X1M.

Výsledok: Namerané napätie MUSÍ byť 230 V AC ±10 %.

Je namerané napätie (elektrické
napájanie) správne?

Činnosť

Áno Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

Nie Prejdite na nasledujúci krok.

5 Skontrolujte elektrické napájanie jednotky, pozri "4.1.1  Postupy
kontroly" [4 119].
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Je jednotka napájaná? Činnosť

Áno Opravte zapojenie od hlavnej
svorkovnice elektrického napájania k
svorkovnici elektrického napájania
vnútornej jednotky, pozri "4.1.2 Postupy
opravy" [4 120].

Nie Upravte elektrické napájanie jednotky,
pozri "4.1.2 Postupy opravy" [4 120].

Kontrola zapojenia vodičov medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou
1 Skontrolujte, či sú všetky vodiče správne pripojené a všetky konektory úplne

zasunuté.

2 Skontrolujte, či nie sú žiadne konektory alebo vodiče poškodené.

3 Skontrolujte, či zapojenie zodpovedá schéme elektrického zapojenia, pozri
"6.2 Schéma elektrického zapojenia" [4 134].

INFORMÁCIE
Podľa potreby opravte zapojenie.

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

4.1.2 Postupy opravy

Úprava elektrického napájania
1 Uistite sa, že zdroj napájania je v súlade s požiadavkami opísanými v

technických údajoch.

2 Upravte elektrické napájanie v rozsahu 50 Hz ± 3 %.

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

Oprava zapojenia od hlavnej svorkovnice elektrického napájania k svorkovnici elektrického
napájania vnútornej jednotky

Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

1 Uistite sa, že sú všetky vodiče pevne a správne zapojené, pozri "6.2  Schéma
elektrického zapojenia" [4 134].

2 Skontrolujte neporušenosť všetkých vodičov.

3 Vymeňte prípadné poškodené alebo prerušené vodiče.
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INFORMÁCIE
Skontrolujte prípadne aj elektrické komponenty medzi hlavnou svorkovnicou
elektrického napájania a svorkovnicou elektrického napájania vnútornej jednotky
(napr. prepojovacia svorkovnica, filter šumu, poistka,...).

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

4.2 Okruh s chladivom

4.2.1 Postupy kontroly

INFORMÁCIE
Odporúča sa vykonať kontroly v uvedenom poradí.

Kontrola, či sú uzatváracie ventily otvorené
Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

1 Odstráňte kryty.
a

b

a Uzatvárací ventil kvapalinového potrubia
b Uzatvárací ventil plynového potrubia

2 Skontrolujte, či sú uzatváracie ventily úplne otvorené.

Sú uzatváracie ventily okruhu s
chladivom otvorené?

Činnosť

Áno Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

Nie Otvorte uzatváracie ventily okruhu s
chladivom, pozri "4.2.2 Postupy
opravy" [4 125].

Kontrola, či okruh s chladivom nie je upchatý
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.
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Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

1 Počkajte, kým chladivo nedosiahne vonkajšiu teplotu.

2 Skontrolujte, či sú všetky potrubia na mieste inštalácie v súlade s
chladiarenskou praxou a referenčnou príručkou inštalácie:

▪ správne priemery potrubia
▪ dodržané limity dĺžok potrubia
▪ ŽIADNE rúry nie sú stlačené
▪ ŽIADNE malé polomery ohybov

3 Pripojte tlakomer k servisnej prípojke.

4 Zapnite napájanie jednotky.

5 Cez používateľské rozhranie aktivujte prevádzku Ohrev (Kúrenie).

6 Odčítajte tlak na tlakomere. Ak je tlak na začiatku činnosti jednotky vysoký
alebo veľmi nízky, možno je upchatý okruh s chladivom.

7 Použitím kontaktného teplomeru na potrubí s chladiacou kvapalinou [medzi
výmenníkom tepla vnútornej jednotky a výmenníkom tepla vonkajšej jednotky
(cievka)] zmerajte teplotu pred a za každým obmedzujúcim zariadením. Ak
nameriate veľký teplotný rozdiel (>  2,5  –  4  K), pravdepodobne sa v tomto
mieste nachádza prekážka v potrubí.

INFORMÁCIE
Zamerajte sa na miesta s možným rizikom upchatia, ako sú:

▪ filtre

▪ ventily

▪ spájkované spoje

▪ …

INFORMÁCIE
Vyšší pokles teploty pred a za expanzným ventilom môže byť normálny, ale
nadmerná tvorba ľadu je znakom nesprávnej funkcie expanzného ventilu alebo
vnútornej prekážky ventilu (nečistoty alebo ľad nahromadený v prípade vlhkosti v
systéme).

Bol zistený pokles teploty? Činnosť

Áno Vymeňte upchatú súčiastku, pozri
"4.2.2 Postupy opravy" [4 125].

Nie Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

Kontrola, či je okruh s chladivom správne naplnený
Vzhľadom na vzťah medzi reguláciou tlaku a reguláciou elektronického expanzného
ventilu sa musí množstvo chladiva posúdiť podľa prevádzkových podmienok.

Pre správne posúdenie si pozrite postupy uvedené nižšie.

Diagnostika preplnenia chladiva

1 Vysoký tlak sa zvyšuje. V dôsledku toho sa uskutoční kontrola preťaženia, čo
spôsobí nedostatočný výkon chladenia.

2 Stupeň superohrevu nasávaného plynu sa znižuje (alebo sa vykoná vlhká
prevádzka). V dôsledku toho kompresor spotrebúva viac energie a je hlučný
(pred tým, než sa rozpojí prúdové relé).
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3 Miera podchladenia chladiva v kvapalnej forme sa zvyšuje (hodnoty > 4 – 5 K
NIE sú normálne).

Chladenie

Správne 
množstvo

Ďalšie preplnenie

(Miera preplnenia)

Na zachovanie nízkeho tlaku sa prevádzková 
frekvencia zvyšuje pri regulácii výkonu.

(Nízky tlak sa udržiava 
na určitej úrovni.)

Regulácia poklesu vysokého tlaku

Prevádzková frekvencia sa 
dostáva na najnižšiu úroveň.

Miera podchladenia sa stáva 
vyššou. (Teplota pripojeného 
kvapalného potrubia sa 
znižuje.)

Vysoký tlak sa postupne zvyšuje so 
zvyšujúcou sa prevádzkou frekvenciou.

Nízky tlak sa zvyšuje so znižovaním 
výkonu kompresora.

Prevádzková 
frekvencia

Nízky tlak 

Vysoký tlak 

Vykurovanie

Správne 
množstvo

Vyššia miera 
preplnenia

(Miera preplnenia)

Na zachovanie vysokého tlaku sa 
frekvencia znižuje pri regulácii výkonu.

Nízky tlak sa zvýši z dôvodu 
zatvoreného elektronického 
expanzného ventilu vonkajšej 
jednotky. 

Vysoký tlak sa zníži alebo 
zvýši ihneď po dokončení 
kontroly preťaženia.

Nízky tlak sa 
zvyšuje z dôvodu 
zníženej frekvencie.

Frekvencia sa dostáva 
na minimálnu úroveň.

Elektronický expanzný ventil je 
zatvorený z dôvodu kontroly preťaženia.

Frekvencia

Nízky tlak

Vysoký tlak
(Vysoký tlak sa 
udržiava na 
konštantnej úrovni.)

Diagnostika nedostatku chladiva

1 Stupeň superohrevu nasávaného plynu sa zvyšuje. V dôsledku toho bude
teplota plynu na strane vypúšťania z kompresora vyššia než obvykle.

2 Stupeň superohrevu nasávaného plynu sa zvyšuje. V dôsledku toho sa
elektronický expanzný ventil otvorí viac než obvykle alebo sa otvorí úplne pre
priemerný výstup.

3 Nízky tlak klesne, čo spôsobí, že jednotka nedosahuje dostatočný výkon na
chladenie (alebo vykurovanie).

Chladenie
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Správne 
množstvo

Vyššia miera 
nedostatku

(Miera nedostatku)

Na zachovanie nízkeho tlaku sa prevádzková 
frekvencia znižuje pri regulácii výkonu.

(Nízky tlak sa 
udržiava na 
určitej úrovni.)

Prevádzková 
frekvencia

Nízky tlak

Vysoký tlak

Aj keď kompresor pracuje 
na najnižšom stupni, 
nízky tlak klesá 
(nedostatok chladiva).

Elektronický expanzný 
ventil sa otvára úplne.

Miera otvárania elektronického 
expanzného ventilu sa zväčšuje.

Regulácia ventilátora, 
t. j. aktuálne sa snaží 
dosiahnuť vysoký tlak 
pri regulácii chladenia 
s vonkajším vzduchom 
nízkej teploty.

Nízky tlak sa zvyšuje so zvyšovaním 
miery otvárania elektronického 
expanzného ventilu a prevádzková 
frekvencia sa mierne zvyšuje z dôvodu 
regulácie výkonu.

Vysoký tlak klesá z 
dôvodu klesania výkonu 
kompresora.

Prevádzková frekvencia sa 
dostáva na najnižšiu úroveň.

Vykurovanie

Frekvencia

Nízky tlak

Vysoký tlak

Správne 
množstvo

Vyššia miera 
nedostatku

(Miera nedostatku chladiva)

Na zachovanie nízkeho tlaku sa 
najprv zvyšuje frekvencia z dôvodu 
regulácie výkonu.

Frekvencia klesá z 
dôvodu regulácie 
poklesu nízkeho tlaku.

(Vysoký tlak sa 
udržiava na 
konštantnej 
úrovni.)

Frekvencia sa dostáva 
na minimálnu úroveň.

Kontrola vypúšťacieho potrubia alebo poklesu nízkeho tlaku.

Elektronický expanzný ventil sa otvára úplne a frekvencia sa zvyšuje.

Miera otvárania elektronického expanzného ventilu sa zväčšuje.

Je okruh s chladivom správne
naplnený?

Činnosť

Áno Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

Nie Doplňte alebo odsajte chladivo, kým sa
nedosiahne správne naplnenie, pozri
"4.2.2 Postupy opravy" [4 125].

Kontrola, či sa v okruhu s chladivom nenachádzajú nekondenzovateľné látky
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

Predpoklad: Vypnite príslušný istič.

1 Počkajte, kým chladivo nedosiahne vonkajšiu teplotu.

2 Pripojte tlakomer k servisnej prípojke.

3 Zmerajte tlak chladiva. Nameraný tlak premenený na saturačnú teplotu MUSÍ
byť v súlade s predpokladaným tlakom/saturačnou teplotou pri aktuálnej
okolitej teplote.
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4 Ak je nameraný tlak výrazne vyšší (>  5  K), chladivo s najväčšou
pravdepodobnosťou obsahuje nekondenzovateľné plyny.

Nachádzajú sa v okruhu s chladivom
nekondenzovateľné látky?

Činnosť

Áno Pre výmenu chladiva pozri
"4.2.2 Postupy opravy" [4 125].

Nie Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

Vykonanie tlakovej skúšky okruhu s chladivom
1 Vykonajte tlakovú skúšku podľa miestnych predpisov.

Je tlak v okruhu s chladivom správny? Činnosť

Áno Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

Nie Vymeňte netesniacu súčasť okruhu s
chladivom, pozri "4.2.2 Postupy
opravy" [4 125].

4.2.2 Postupy opravy

Otvorenie uzatváracích ventilov okruhu s chladivom
Predpoklad: Odstráňte potrebný kryt, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

1 Odstráňte kryty.
a

b

a Uzatvárací ventil kvapalinového potrubia
b Uzatvárací ventil plynového potrubia

2 Odskrutkovaním skrutky uzatváracieho ventilu doľava úplne otvorte
uzatváracie ventily.

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.
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Výmena upchatej/netesniacej súčasti okruhu s chladivom
1 Pozrite si správny postup pre komponent, ktorý sa má opraviť. Viac informácií

nájdete aj v časti "Informácie o oprave" [4 127].

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

Odsanie chladiva
Predpoklad: Cez používateľské rozhranie zastavte prevádzku jednotky.

1 Ručne otvorte všetky expanzné ventily.

2 Pripojte vákuové čerpadlo, rozvádzač, regeneračnú jednotku a fľašu na
chladivo k servisnému portu okruhu s chladivom, ako je znázornené nižšie.

H
V  R

L

c

b

a

a Vákuové čerpadlo
b Pripojte hadice k servisnému portu
c K regeneračnému čerpadlu
L Nízky tlak
H Vysoký tlak
V Vákuum
R Chladivo

3 Pre doplnenie chladiva pozri "4.2.2 Postupy opravy" [4 125].

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

Doplnenie chladiva
1 Správny postup si pozrite v inštalačnej referenčnej príručke.
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Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

Informácie o oprave

Manipulácia s potrubím chladiva
▪ Uistite sa, že použitý tlak nie je nikdy vyšší než projektovaný tlak jednotky

uvedený na typovom štítku (PS).

▪ Pracujte v súlade s nariadením pre F-plyny alebo miestnymi predpismi.

▪ Po oprave dbajte na doplnenie správneho množstva chladiva v súlade so štítkom
nariadenia pre F-plyny na jednotke (z výroby + podľa potreby ďalšie množstvo).

▪ Používajte vhodné zariadenia a nástroje podľa typu chladiva a jednotky.

▪ R32 sa môže plniť v plynnej fáze.

▪ Používajte digitálne váhy (nie odmerný valec).

▪ Po oprave vykonajte správny postup vákuového sušenia:

- –0,1 MPa/ –760 mm Hg/ –750 Torr/ –1 bar aspoň 1 hodinu.

- Jednotku pripojte podľa dostupných servisných prípojok.

- Použite príslušné nastavenie na mieste inštalácie, keď je potrebné otvoriť
expanzný ventil/solenoidový ventil.

Vykonanie odčerpania chladiva
Jednotka je vybavená prevádzkou automatického odčerpávania, pri ktorej sa vo
vonkajšej jednotke zhromaždí všetko chladivo z potrubia na mieste inštalácie a z
vnútornej jednotky. Pri premiestňovaní jednotky vykonajte nasledujúcu prevádzku
odčerpania, aby ste chránili životné prostredie.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO VÝBUCHU
Vypnutie čerpadla – únik chladiva. Ak chcete vypnúť čerpadlo systému a v okruhu s
chladivom dochádza k úniku:

▪ NEPOUŽÍVAJTE funkciu automatického vypnutia čerpadla jednotky, pomocou
ktorej môžete zhromaždiť všetko chladivo zo systému do vonkajšej jednotky.
Možný dôsledok:  samovznietenie a výbuch kompresora pre vzduch vháňaný do
kompresora v prevádzke.

▪ Použite samostatný systém obnovenia, aby NEMUSEL byť v prevádzke kompresor
jednotky.

UPOZORNENIE
Niektoré vonkajšie jednotky sú vybavené nízkotlakovým spínačom na ochranu
kompresora jeho vypnutím. NIKDY neskratujte nízkotlakový spínač počas prevádzky
odčerpávania.

1 Odstráňte kryt prípojky chladiva, pozri "3.10 Kryt" [4 96].

2 Z uzatváracích ventilov zložte kryty.

3 Vykonajte prevádzku odčerpania, správny postup nájdete v inštalačnej
referenčnej príručke.

4 Po 5 – 10 minútach (len po 1 – 2 minútach v prípade teploty <–10 °C) zatvorte
uzatvárací ventil kvapalinového potrubia pomocou šesťhranného kľúča.
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5 Na rozvádzači skontrolujte, či bolo dosiahnuté vákuum. Zatvorte uzatvárací
ventil plynového potrubia a zastavte prevádzku vynúteného chladenia.

Oprava potrubia chladiva
▪ Počas opravy zakryte otvorené konce rúr, aby sa do nich nedostali prach alebo

vlhkosť.

▪ Nezabudnite znovu použiť izoláciu, ktorá ste odstránili počas opravy.

▪ Vytvorenie predĺženia/rozšírenia rúr:

- Z povrchu po odrezaní odstráňte všetky ostrapky pomocou vhodného nástroja,
napr. výstružníka alebo škrabky (nezabudnite, že nadmerné odstraňovanie
ostrapkov môže spôsobiť zmenšenie hrúbky stien rúr a spôsobiť ich prasknutie).

- Uistite sa, že rozšírenie má správnu veľkosť (použite meradlo rozšírení).

- Dbajte na to, aby v potrubí neostali žiadne drobné čiastočky.

- Na vnútorný povrch rozšírenia naneste kvapku oleja pre chladivo.

- Spojenie s lievikovým rozšírením dotiahnite správnym krútiacim momentom
(hodnoty nájdete v návode na inštaláciu).

▪ Spájkovanie:

- Použite správny spájkovací nástroj.

- Používajte tvrdú spájku z medi a fosforu (obsah striebra 0 až 2 %). Nepoužívajte
tavivo.

- Pred spájkovaním prepláchnite potrubie dusíkom, aby ste zabránili oxidácii
vnútra medených rúrok (čistota dusíka ≥ 99,99 %).

4.3 Externé faktory

4.3.1 Postupy kontroly

Kontrola vonkajšej teploty
1 Teplotné rozsahy pre rôzne prevádzkové režimy jednotky nájdete v

technických údajoch na obchodnom portáli.

INFORMÁCIE
Ak je vonkajšia teplota mimo rozsahu prevádzky, jednotka NEMUSÍ fungovať alebo
NEMUSÍ dodávať požadovaný výkon.

Je vonkajšia teplota v prevádzkovom
rozsahu?

Činnosť

Áno Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

Nie Počkajte, kým sa vonkajšia teplota
nevráti do prevádzkového rozsahu.

Kontrola predmetov, ktoré môžu blokovať prúd vzduchu
1 Skontrolujte, či sa v blízkosti vnútornej jednotky nenachádzajú predmety,

ktoré môžu blokovať prúd vzduchu. Podľa potreby tieto predmety odstráňte.

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.
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Je problém vyriešený? Činnosť

Nie Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.
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5 Údržba
POZNÁMKA
Všeobecný kontrolný zoznam pri údržbe/kontrole. Okrem pokynov na údržbu v
tejto kapitole je k dispozícii všeobecný kontrolný zoznam pri údržbe/kontrole, ktorý
nájdete na portáli Daikin Business Portal (vyžaduje sa overenie).

Všeobecný kontrolný zoznam pri údržbe/kontrole dopĺňa pokyny uvedené v tejto
kapitole a možno ho počas údržby používať ako pomôcku a nahlasovaciu šablónu.

5.1 Čistenie výmenníka tepla vonkajšej jednotky

1 Vyrovnajte tenké lamely.

2 Vyčistite výmenník tepla vonkajšej jednotky od prachu, lístia,... použitím kefy
na lamely alebo stlačeného vzduchu/N2.

UPOZORNENIE
Počas čistenia dbajte na to, aby ste neohli alebo nepoškodili tenké lamely výmenníka
tepla vonkajšej jednotky.

NEPOUŽÍVAJTE vysokotlakový čistič.

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

5.2 Vyčistenie výmenníka tepla vnútornej jednotky

1 Vyrovnajte tenké lamely.

2 Vyčistite výmenník tepla vnútornej jednotky od prachu,… použitím kefy na
lamely alebo stlačeného vzduchu/N2.

UPOZORNENIE
Počas čistenia dbajte na to, aby ste neohli alebo nepoškodili tenké lamely výmenníka
tepla vnútornej jednotky.

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

5.3 Vyčistenie výmenníka tepla vnútornej jednotky v extrémnom stave

Pri čistení výmenníka tepla vnútornej jednotky (znečisteného kuchynským
olejom,...):
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▪ Používajte správny čistiaci prostriedok (dodáva zákazník), ktorý je vhodný na
čistenie výmenníkov tepla a odtokových vaničiek.

▪ Dôsledne dodržiavajte návod na použitie tohto čistiaceho prostriedku a
NEPOUŽÍVAJTE čistiace prostriedky pre domácnosť.

▪ Po dokončení čistenia prepláchnite výmenník tepla a odtokovú vaničku vodou.

UPOZORNENIE
Čistiaci prostriedok vyplachujte dovtedy, kým v nich NEZOSTANE žiadny čistiaci
prostriedok. Inak môže dôjsť ku korózii výmenníka tepla a vypúšťacej nádoby. Dávajte
pozor na čistiaci prostriedok, ktorý tiež môže spôsobiť koróziu iných materiálov
vnútornej jednotky (hliník, meď, plast, ABS, …).

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.

5.4 Čistenie čelného panelu

1 Čelný panel utrite jemnou utierkou. Ak je ťažké škvrny odstrániť, použite vodu
alebo neutrálny čistiaci prostriedok.

5.5 Čistenie vzduchových filtrov

1 Stlačte úchytku v strede každého vzduchového filtra a potiahnite ju dole.

2 Vytiahnite vzduchové filtre.

1 2

3 Vzduchové filtre umyte vodou alebo ich vyčistite vysávačom.
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4 Namočte do vlažnej vody na asi 10 až 15 minút.

INFORMÁCIE
▪ Ak sa prach NEDÁ ľahko odstrániť, filtre opláchnite neutrálnym čistiacim

prostriedkom rozpusteným vo vlažnej vode. Vzduchové filtre sušte v tieni.

▪ Vzduchové filtre sa doporučuje čistiť každé 2 týždne.

Je problém vyriešený? Činnosť

Áno Nevyžadujú sa žiadne ďalšie činnosti.

Nie Vráťte sa k riešeniu konkrétnej chyby a
pokračujte v ďalšom postupe.
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6 Technické údaje

6.1 Podrobné informácie o nastavení režimu

6.1.1 Podrobné informácie o nastavení režimu: Vnútorná jednotka

Viac informácií nájdete v inštalačnej referenčnej príručke na obchodnom portáli.

6.1.2 Podrobné informácie o nastavení režimu: Vonkajšia jednotka

Viac informácií nájdete v inštalačnej referenčnej príručke na obchodnom portáli.

6.1.3 Podrobné informácie o nastavení režimu: diaľkový ovládač

Viac informácií nájdete v inštalačnej referenčnej príručke na obchodnom portáli.
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6.2 Schéma elektrického zapojenia

6.2.1 Schéma elektrického zapojenia: Vnútorná jednotka

Jednotná legenda schémy elektrického zapojenia

Použité diely a číslovanie nájdete v schéme zapojenia jednotky. Číslovanie dielov je
arabskými číslicami vo vzostupnom poradí pre každý diel a je predstavený v nižšie
uvedenom prehľade symbolom "*" v kóde dielu.

Symbol Význam Symbol Význam

Istič Ochrana uzemnením

Spojenie Ochranné uzemnenie (skrutka)

, Konektor A , Usmerňovač

Uzemnenie Konektor relé

Vedenie na mieste
inštalácie

Skratovací konektor

Poistka Svorka

INDOOR

Vnútorná jednotka Svorkovnica

OUTDOOR

Vonkajšia jednotka Svorka vodičov

Zariadenie so
zvyškovým prúdom

Symbol Farba Symbol Farba

BLK čierna ORG oranžová

BLU modrá PNK ružová

BRN hnedá PRP, PPL Purpurová

GRN zelená RED červená

GRY Sivá WHT biela

SKY BLU Nebeská modrá YLW žltá

Symbol Význam

A*P Karta s potlačenými obvodmi

BS* Tlačidlo ON/OFF, vypínač prevádzky

BZ, H*O Bzučiak

C* Kondenzátor

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*,
MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A,
K*R_*, NE

Spojenie, konektor

D*, V*D Dióda

DB* Diódový most
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Symbol Význam

DS* Prepínač DIP

E*H Ohrievač

FU*, F*U, (charakteristiky pozri kartu
PCB vo vnútri vašej jednotky)

Poistka

FG* Konektor (uzemnenie rámu)

H* Upevnenie

H*P, LED*, V*L Kontrolka, svetelná dióda LED

HAP LED dióda (servisný monitor – zelená)

HIGH VOLTAGE Vysoké napätie

IES Snímač Intelligent Eye (inteligentné oko)

IPM* Inteligentný napájací modul

K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M Magnetické relé

L Vodič pod prúdom

L* Vinutie

L*R Tlmivka

M* Krokovací motor

M*C Motor kompresora

M*F Motor ventilátora

M*P Motor vypúšťacieho čerpadla

M*S Motor otáčania

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetické relé

N Neutrálny vodič

n=*, N=* Počet prechodov cez feritové jadro

PAM Impulzno-amplitúdová modulácia

PCB* Karta s potlačenými obvodmi

PM* Výkonový modul

PS Spínacie elektrické napájanie

PTC* Termistor PTC

Q* Izolovaný bránový dvojpólový tranzistor
(IGBT)

Q*C Istič

Q*DI, KLM Ochranný uzemňovací istič

Q*L Ochrana proti preťaženiu

Q*M Tepelný spínač

Q*R Zariadenie so zvyškovým prúdom

R* Rezistor

R*T Termistor

RC Prijímač



6 | Technické údaje

Návod na údržbu

136
RXQ25+35AMV1B + ARXQ25+35AMV1B + FTXQ25+35AMV1B +

ATXQ25+35AMV1B
Split Sensira R32 BBOP

ESIE21-16 – 2022.02

Symbol Význam

S*C Koncový spínač

S*L Plavákový spínač

S*NG Detektor úniku chladiva

S*NPH Snímač tlaku (vysoký)

S*NPL Snímač tlaku (nízky)

S*PH, HPS* Tlakový spínač (vysoký)

S*PL Tlakový spínač (nízky)

S*T Termostat

S*RH Snímač vlhkosti

S*W, SW* Prevádzkový spínač

SA*, F1S Poistka proti prepätiu

SR*, WLU Prijímač signálu

SS* Voliaci prepínač

SHEET METAL Pevná doska svorkového pása

T*R Transformátor

TC, TRC Vysielač

V*, R*V Varistor

V*R Diódový mostík, Napájací modul s
izolovaným bránovým bipolárnym
tranzistorom (IGBT)

WRC Bezdrôtový diaľkový ovládač

X* Svorka

X*M Svorkovnica (blok)

Y*E Elektronická cievka expanzného ventilu

Y*R, Y*S Cievka reverzného elektromagnetického
ventilu

Z*C Feritové jadro

ZF, Z*F Protihlukový filter
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Schéma elektrického zapojenia

INFORMÁCIE
Schémy zobrazené v tejto príručke môžu byť nesprávne vzhľadom na zmeny/
aktualizácie jednotky. Správne schémy sa dodávajú s jednotkou a možno ich nájsť aj v
technických údajoch.

3D135795A

PCB2
BLK 11

S26S27

～～

1
2
3

X1M

1
2
3

PCB1

BLK
WHT
RED
GRN

GRN/YLW

IPM200

V2 MR10

FG

H1
H2
H3

FU1
3.15A

R2T

BL
K

1 2
S32

M1S

BL
U

OR
G

RE
D

W
HT

BL
K

YL
W

1

PN
K

BL
U

OR
G

YL
W

S200

M

6 9 121
S6

5
RE

D

M
M1F

1

BL
K

6 1 4 1
S602 S601

PCB3
S21

10

LED1
LED2  

S403

t ﾟ

A

1010

Z1C
N=2

BLK
BLK
BLK
BLK
BLK
BLK
BLK
BLK
BLK

BL
K

BL
K

BL
K

BL
K

BL
K

BL
K

BL
K

BL
K

Outdoor

Indoor

Transmission circuit

Field wiring

Signal receiver

t°

R1T

BZ S1W



6 | Technické údaje

Návod na údržbu

138
RXQ25+35AMV1B + ARXQ25+35AMV1B + FTXQ25+35AMV1B +

ATXQ25+35AMV1B
Split Sensira R32 BBOP

ESIE21-16 – 2022.02

6.2.2 Schéma elektrického zapojenia: Vonkajšia jednotka

Jednotná legenda schémy elektrického zapojenia

Použité diely a číslovanie nájdete v schéme zapojenia jednotky. Číslovanie dielov je
arabskými číslicami vo vzostupnom poradí pre každý diel a je predstavený v nižšie
uvedenom prehľade symbolom "*" v kóde dielu.

Symbol Význam Symbol Význam

Istič Ochrana uzemnením

Spojenie Ochranné uzemnenie (skrutka)

, Konektor A , Usmerňovač

Uzemnenie Konektor relé

Vedenie na mieste
inštalácie

Skratovací konektor

Poistka Svorka

INDOOR

Vnútorná jednotka Svorkovnica

OUTDOOR

Vonkajšia jednotka Svorka vodičov

Zariadenie so
zvyškovým prúdom

Symbol Farba Symbol Farba

BLK čierna ORG oranžová

BLU modrá PNK ružová

BRN hnedá PRP, PPL Purpurová

GRN zelená RED červená

GRY Sivá WHT biela

SKY BLU Nebeská modrá YLW žltá

Symbol Význam

A*P Karta s potlačenými obvodmi

BS* Tlačidlo ON/OFF, vypínač prevádzky

BZ, H*O Bzučiak

C* Kondenzátor

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*,
MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A,
K*R_*, NE

Spojenie, konektor

D*, V*D Dióda

DB* Diódový most

DS* Prepínač DIP

E*H Ohrievač
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Symbol Význam

FU*, F*U, (charakteristiky pozri kartu
PCB vo vnútri vašej jednotky)

Poistka

FG* Konektor (uzemnenie rámu)

H* Upevnenie

H*P, LED*, V*L Kontrolka, svetelná dióda LED

HAP LED dióda (servisný monitor – zelená)

HIGH VOLTAGE Vysoké napätie

IES Snímač Intelligent Eye (inteligentné oko)

IPM* Inteligentný napájací modul

K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M Magnetické relé

L Vodič pod prúdom

L* Vinutie

L*R Tlmivka

M* Krokovací motor

M*C Motor kompresora

M*F Motor ventilátora

M*P Motor vypúšťacieho čerpadla

M*S Motor otáčania

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetické relé

N Neutrálny vodič

n=*, N=* Počet prechodov cez feritové jadro

PAM Impulzno-amplitúdová modulácia

PCB* Karta s potlačenými obvodmi

PM* Výkonový modul

PS Spínacie elektrické napájanie

PTC* Termistor PTC

Q* Izolovaný bránový dvojpólový tranzistor
(IGBT)

Q*C Istič

Q*DI, KLM Ochranný uzemňovací istič

Q*L Ochrana proti preťaženiu

Q*M Tepelný spínač

Q*R Zariadenie so zvyškovým prúdom

R* Rezistor

R*T Termistor

RC Prijímač

S*C Koncový spínač

S*L Plavákový spínač
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Symbol Význam

S*NG Detektor úniku chladiva

S*NPH Snímač tlaku (vysoký)

S*NPL Snímač tlaku (nízky)

S*PH, HPS* Tlakový spínač (vysoký)

S*PL Tlakový spínač (nízky)

S*T Termostat

S*RH Snímač vlhkosti

S*W, SW* Prevádzkový spínač

SA*, F1S Poistka proti prepätiu

SR*, WLU Prijímač signálu

SS* Voliaci prepínač

SHEET METAL Pevná doska svorkového pása

T*R Transformátor

TC, TRC Vysielač

V*, R*V Varistor

V*R Diódový mostík, Napájací modul s
izolovaným bránovým bipolárnym
tranzistorom (IGBT)

WRC Bezdrôtový diaľkový ovládač

X* Svorka

X*M Svorkovnica (blok)

Y*E Elektronická cievka expanzného ventilu

Y*R, Y*S Cievka reverzného elektromagnetického
ventilu

Z*C Feritové jadro

ZF, Z*F Protihlukový filter
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Schéma elektrického zapojenia

INFORMÁCIE
Schémy zobrazené v tejto príručke môžu byť nesprávne vzhľadom na zmeny/
aktualizácie jednotky. Správne schémy sa dodávajú s jednotkou a možno ich nájsť aj v
technických údajoch.
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6.3 Schéma zapojenia potrubia

6.3.1 Schéma zapojenia potrubia: Vnútorná jednotka

INFORMÁCIE
Schémy zobrazené v tejto príručke môžu byť nesprávne vzhľadom na zmeny/
aktualizácie jednotky. Správne schémy sa dodávajú s jednotkou a možno ich nájsť aj v
technických údajoch.

a

b

c

d

e

M1F

R2T

·6.4· CuT

·9.5· CuT

a Potrubie na mieste inštalácie (kvapalinové: Ø 6,4 mm spojenie s lievikovým rozšírením)
b Potrubie na mieste inštalácie (plynové: Ø 9,5 mm spojenie s lievikovým rozšírením)
c Ventilátor s priečnym tokom
d Výmenník tepla
e Rozdeľovač

M1F Motor ventilátora
R2T Termistor (výmenník tepla)

Vykurovanie
Chladenie
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6.3.2 Schéma zapojenia potrubia: Vonkajšia jednotka

ARXQ25A+ RXQ25A

a

b

c

d

e

f

g h

M1C

R1T

R2T

R3T

Y1E

Y1S

M1F

·9.5· CuT

·6.4· CuT

h

a Potrubie na mieste inštalácie (kvapalinové: Ø 6,4 mm spojenie s lievikovým rozšírením)
b Potrubie na mieste inštalácie (plynové: Ø 9,5 mm spojenie s lievikovým rozšírením)
c Uzatvárací ventil (kvapalinový)
d Uzatvárací ventil so servisnou prípojkou (plynový)
e Tlmič s filtrom
f Výmenník tepla
g Akumulátor
h Tlmič

M1C Kompresor
M1F Ventilátor
R1T Termistor (vonkajší vzduch)
R2T Termistor (výmenník tepla)
R3T Termistor (vypúšťanie kompresora)
Y1E Elektronický expanzný ventil
Y1S Solenoidový ventil (4-cestný ventil)

Chladenie
Vykurovanie

INFORMÁCIE
Schémy zobrazené v tejto príručke môžu byť nesprávne vzhľadom na zmeny/
aktualizácie jednotky. Správne schémy sa dodávajú s jednotkou a možno ich nájsť aj v
technických údajoch.
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ARXQ35A+ RXQ35A

a

b

c

d

e

f

g h

M1C

R1T

R2T

R3T

Y1E

Y1S

M1F

·9.5· CuT

·6.4· CuT

h

a Potrubie na mieste inštalácie (kvapalinové: Ø 6,4 mm spojenie s lievikovým rozšírením)
b Potrubie na mieste inštalácie (plynové: Ø 9,5 mm spojenie s lievikovým rozšírením)
c Uzatvárací ventil (kvapalinový)
d Uzatvárací ventil so servisnou prípojkou (plynový)
e Tlmič s filtrom
f Výmenník tepla
g Akumulátor
h Tlmič

M1C Kompresor
M1F Ventilátor
R1T Termistor (vonkajší vzduch)
R2T Termistor (výmenník tepla)
R3T Termistor (vypúšťanie kompresora)
Y1E Elektronický expanzný ventil
Y1S Solenoidový ventil (4-cestný ventil)

Chladenie
Vykurovanie

INFORMÁCIE
Schémy zobrazené v tejto príručke môžu byť nesprávne vzhľadom na zmeny/
aktualizácie jednotky. Správne schémy sa dodávajú s jednotkou a možno ich nájsť aj v
technických údajoch.
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6.4 Prehľad komponentov

6.4.1 Prehľad komponentov: Vnútorná jednotka
a

d e f

h

g

b

c

a Výmenník tepla
b Motor ventilátora
c Termistor výmenníka tepla R2T
d Kyvadlová klapka
e Motor kyvadlovej klapky
f Izbový termistor R1T PCB
g Elektrická rozvodná skriňa
h Hlavná karta PCB vnútornej jednotky
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6.4.2 Prehľad komponentov: Vonkajšia jednotka
i

j

h

k

l

a

b

c

d

e

f

g

h

m

n

o

a Výmenník tepla i Hlavná karta PCB + karta PCB invertora A1P
b Expanzný ventil Y1E j Tlmivka L1R
c Tlmič s filtrom k Akumulátor
d Termistor výmenníka tepla R2T l Tlmič
e Uzatvárací ventil so servisnou prípojkou (plynový) m Kompresor M1C
f Uzatvárací ventil (kvapalinový) n Ventilátor
g Termistor vypúšťacieho potrubia R3T o Motor ventilátora M1F
h Cievka 4‑cestného ventilu Y1S
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6.5 Informačná správa o inštalácii na mieste

Pozri nasledujúcu stranu.



Ak sa vyskytne problém na jednotke, ktorý sa nedá vyriešiť použitím obsahu tejto servisnej príručky, alebo ak máte
problém, ktorý by sa dal vyriešiť ale o ktorom by mal byť výrobca informovaný, odporúčame vám obrátiť sa na
dodávateľa.
Na uľahčenie prešetrenia sú potrebné ďalšie informácie. Pred kontaktovaním dodávateľa vyplňte nasledujúci
formulár.

INFORMAČNÁ SPRÁVA O INŠTALÁCII NA MIESTE

Hlavné osobné údaje

Meno: Názov spoločnosti:

Vaše kontaktné údaje

Telefónne číslo: E-mailová adresa:

Adresa sídla:

Vaša referencia: Dátum návštevy:

Informácie o reklamácii

Názov:

Opis problému:

Kód chyby: Dátum vzniku problému:

Frekvencia výskytu problému:

Vykonané kroky prešetrenia:

Vložte obrázok problému.

Aktuálny situácia (vyriešená, nevyriešená,...):

Prijaté opatrenia:

Poznámky a návrhy:

Súčiastka dostupná na vrátenie (ak je to relevantné):



Informácie o aplikácii

Aplikácia (dom, byt, úrad,...):

Nový projekt alebo náhrada:

Tepelné emitory (radiátory/podlahové kúrenie/ventilátorové konvektory/...):

Hydraulické usporiadanie (zjednodušená schéma):

Informácie o jednotke/inštalácii

Názov modelu: Sériové číslo:

Dátum inštalácie/uvedenia do prevádzky: Verzia softvéru karty PCB hydrauliky A1P

Verzia softvéru karty PCB hydrauliky A5P

Verzia softvéru používateľského rozhrania: Verzia softvéru karty PCB vonkajšej jednotky:

Minimálny objem vody: Maximálny objem vody:

Zloženie soľného roztoku a zmes:

Teplota tuhnutia soľného roztoku:

Regulácia ohrevu miestnosti (teplota na výstupe vody, izbový termostat, externý izbový termostat):

Menovitá hodnota ohrevu miestnosti:

Regulácia teplej vody pre domácnosť (len opätovný ohrev, len plán, opätovný ohrev + plán):

Menovitá hodnota teplej vody pre domácnosť:

Poskytnite fotografie prehľadu nastavení na mieste inštalácie (viditeľné na používateľskom rozhraní).
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6.6 Servisné nástroje

1 Prehľad dostupných servisných nástrojov nájdete na Daikin Business
Portal(potrebné prihlásenie).

2 Prejdite na kartu After-sales support (Popredajná podpora) na ľavom
navigačnom paneli a vyberte Technical support (Technická podpora).

3 Kliknite na tlačidlo Service tools (Servisné nástroje). Zobrazí sa prehľad
dostupných servisných nástrojov pre rôzne produkty. Môžete nájsť aj ďalšie
informácie o servisných nástrojoch (pokyny, najnovší softvér).
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6.7 Nastavenia na mieste inštalácie

6.7.1 Nastavenia na mieste inštalácie: Vnútorná jednotka

Kontrola ventilátora vnútornej jednotky počas vypnutého termostatu pri chladení

INFORMÁCIE
Keďže toto nastavenie na mieste inštalácie NIE je k dispozícii na štandardnom
diaľkovom ovládači tejto jednotky, objednajte si jeden z nasledujúcich diaľkových
ovládačov a postupujte nasledovne:

▪ ARC480A11

▪ ARC480A53

▪ ARC466A33

▪ ARC466A58

▪ ARC466A67

Používanie diaľkového ovládača ARC480A11 alebo ARC480A53

1 Stlačte súčasne tlačidlá ,  a .

2 Stlačte tlačidlo .

3 Vyberte SU.

4 Potvrďte stlačením tlačidla .

5 Stlačte tlačidlo .

6 Vyberte 4.

7 Potvrďte stlačením tlačidla .

8 Stlačte tlačidlo .

9 Vyberte 0 [0: ventilátor ZAP, 1: ventilátor VYP (výrobné nastavenie)].

10 Potvrďte stlačením tlačidla .

Používanie diaľkového ovládača ARC466A33, ARC466A58 alebo ARC466A67

11 Stlačte súčasne tlačidlá ,  a .

12 Stlačte tlačidlo .

13 Vyberte SU.

14 Potvrďte stlačením tlačidla .

15 Stlačte tlačidlo .

16 Vyberte 4.

17 Potvrďte stlačením tlačidla .

18 Stlačte tlačidlo .

19 Vyberte 0 [0: ventilátor ZAP, 1: ventilátor VYP (výrobné nastavenie)].

20 Potvrďte stlačením tlačidla .
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6.7.2 Nastavenia na mieste inštalácie: Vonkajšia jednotka

Vykonanie nastavení prevádzkových priestorov

INFORMÁCIE
Tieto nastavenia sa môžu použiť len pre prevádzkové priestory, ako sú strojovne
alebo miestnosti s počítačmi, nikdy nie v obytných priestoroch alebo v kanceláriách,
kde sa nachádzajú ľudia.

1 Pomocou klieští alebo podobného nástroja prerušte prepojovací kábel J6, aby
ste rozšírili prevádzkový rozsah vonkajšej jednotky až na –15 °C.

INFORMÁCIE
Vonkajšia jednotka prestane pracovať, keď teplota klesne pod –20 °C a znovu začne
pracovať, keď teplota stúpne.

2 Nasleduje prehľad nastavení ostatných prepojovacích káblov:

▪ J5: Žiadna funkcia pre túto jednotku
▪ J8: Nastavenie chladnej oblasti (zmena prevádzkového rozsahu z 

–10 °C na –15 °C)
▪ J9: Žiadna funkcia pre túto jednotku
▪ J11: Ochrana pred prepísaním pamäte chýb (používa sa len počas vývoja)
▪ J12: Žiadna funkcia pre túto jednotku
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