
אנא קרא בעיון חוברת התקנה והפעלה זאת
שמור על מדריך זה במקום בטוח למטרת עיון וביקורת בעתיד

הוראות התקנה ושימוש עבור יחידה חיצונית

 –  VRF מיניDC Inverter



לקוחות נכבדים

 .AUX אנו מודים לכם על שרכשתם יחידת מיזוג אויר מתוצרת
קונצרן AUX הנו אחד מהחברות המובילות בתחום מיזוג האויר בעולם, מגוון מערכות מיזוג האויר המיוצרות על 
 VRF צ'ילרים, מערכות מיני ,INVERTER כוללות: מזגנים ביתיים עיליים ויחידות מיני מרכזיות, מזגני AUX ידי

ומערכות VRF מהתקדמות בעולם.
החברה מעסיקה למעלה מ – 20,000 עובדים, מתוכם 3,000 מהנדסים בהם 150 מהנדסי פיתוח באוסקה יפן. 

HR סוכנויות בע"מ גאה לייצג את המותג AUX בישראל, מערך השירות של HR ערוך להעניק לכם את כלל 
השירותים על מנת לתמוך המערכות שרכשתם.

הוראות ההפעלה והשימוש יאפשרו לכם שימוש נוח ויעיל במכשיר, נא קראו בעיון רב את ההוראות ואנו משוכנעים 
שתפיקו הנאה מושלמת מהשימוש במוצר זה.

בברכה,
חברת HR סוכנויות בע"מ

הקדמה

תוכן עניינים

הוראות בטיחות חשובות להתקנה ושימוש                                                                       

פעולת המכשיר וביצועים

יחידה חיצונית – התקנה

צנרת - חיבור - התקנה

מערכת החיווט

תצוגה דיגיטלית 

קודי תקלה

מניעת דליפת נוזל קירור

הפעלת ניסיון

יציאת משירות, פירוק ופינוי הפסולת
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הוראות בטיחות חשובות להתקנה ושימוש

אזהרה חמורה

פעולה לקויה עקב התעלמות מן ההוראות עלולה לגרום לפציעה או לנזק לרכוש. 
מידת החומרה מסווגת באופן הבא:

השימוש במכשיר זה מותר לילדים מגיל 8 ומעלה ולאנשים  בעלי מוגבלות גופנית, חושית 
או שכלית או לאנשים חסרי  ניסיון וידע, אם הדבר נעשה תחת פיקוח או אם ניתנה להם  

הדרכה לגבי שימוש בטוח במכשיר, ובתנאי שהם מבינים את  הסיכונים הקשורים לשימוש. 
אין להתיר לילדים לשחק עם המכשיר. ניקוי ותחזוקת משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא 

השגחה. חובה להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים במכשיר

על המזגן להיות מוארק. הארקה לא תקינה עלולה לגרום להתחשמלות. אסור לחבר את חוט ההארקה 
לצנרת הגז, צנרת המים, מכשירי תאורה או חוט ההארקה של קו הטלפון.

יש להתקין את המכשיר בהתאם לתקנות המקומיות. 

אסור להוציא את תקע החשמל בזמן פעולת המכשיר או עם ידיים רטובות.  
הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. 

אסור למשוך את כבל המתח על מנת להוציא את התקע משקע החשמל.
נזק לכבל המתח עלול לגרום להתחשמלות חמורה. 

יש להכניס היטב את תקע המכשיר לשקע החשמל.
אחרת, הדבר עלול לגרום להתחשמלות, התחממות יתר או אפילו שריפה.

אסור להשתמש בשקע החשמל במשותף עם מכשירים חשמליים נוספים, או להשתמש 
בכבל שבור או כבל לא תקני.

אחרת, הדבר עלול לגרום להתחשמלות או אפילו שריפה.

נקה את האבק מהתקע באופן קבוע.
אחרת, האבק בשילוב עם הלחות יגרום לליקויי בידוד ואף לשריפה.

יש להתקין ממסר זליגה בדירוג הנקוב על מנת למנוע התחשמלות. 

יש לנתק את מתג החשמל הראשי כאשר היחידה לא בשימוש לאורך זמן רב.  אי ציות 
עלול לגרום לתקלה במוצר או לשריפה. 

סימון  WARNING - אזהרה חמורה, מצביע על סכנת מוות או פציעה חמורה.

סימון CAUTION  - זהירות, סימון זה מצביע על סכנת פציעה או נזק לציוד בלבד.
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אזהרה חמורה
כבה את המכשיר ונתק את מתג החשמל הראשי בעת סערה או סופה. 

שימוש במוצר כאשר החלונות פתוחים עלול לגרום להתחשמלות. 

אסור להתקין את המזגן במקום עם גזים או נוזלים דליקים. המרחק ביניהם צריך 
להיות מעל 1 מ'. אי ציות עלול לגרום לשריפה. 

אסור להכניס אצבע, מקל או חפצים אחרים לתוך פתח הכניסה או היציאה של האוויר.  
כאשר המאוורר מסתובב במהירות גבוהה, הדבר יגרום לפציעה. 

אסור לגעת בתריסים הנעים של המזגן.
התריסים עלולים לתפוס את האצבעות ולגרום נזק לחלקים הנעים של התריסים. 

אל תנסה לתקן את המזגן בעצמך. 
אתה עלול להיפגע או לגרום לתקלות נוספות.

הקפד לשמור על השלט הרחוק ועל היחידה הפנימית מפני מגע עם מים או רטיבות, אחרת 
הדבר עלול לגרום קצר ואף שריפה.

אל תשתמש בחומר ניקוי נוזלי או חומר מאכל על מנת לנקות את המזגן, ואל תתיז עליו 
מים או נוזל אחר.  אחרת עלול להיגרם נזק לחיפוי או התחשמלות. 

• למזגן זה קרר מסוג R410A השפיע על לשינויי האקלים - התחממות גלובלית )GWP( פחות מגזים אחרים. 
למרות זאת חל איסור לשחרר גז באוויר החופשי. לעולם אל תנסה לנתק את מעגל הקירור או לפרק את המוצר 

בעצמך, פנה תמיד לאיש מקצוע.

לתשומת ליבכם:
על מנת למנוע אפשרות לשחרור חומר הקירור )קרר( על ידי אנשים לא מורשים, יש להגן על שסתומי השירות 

ביחידה החיצונית באמצעות מכסה מיוחד )כיפה(, אותו ניתן יהיה להסיר אך ורק בעזרת כלי ייעודי/מיוחד.

לתשומת ליבכם

4

בהזנה פנימית – אם פתיל הזינה ניזוק, וכדי למנוע סיכון, יש להחליפו על ידי    
טכנאי/חשמלאי מוסמך בלבד

בהזנה קבועה – חובה להתקין אמצעי ניתוק רב-קוטבי )מפסק פקט(.



:X -המשמעות של הסמל - פח אשפה מחוק ב
אסור להשליך מכשירי חשמל לאשפה, יש להשתמש במתקני איסוף נפרדים.

צור קשר עם הגורם הממשלתי המקומי למידע בנוגע למערכות האיסוף הזמינות באזורך.
אם מכשירים חשמליים מושלכים למטמנות או למזבלות, חומרים מסוכנים עלולים לדלוף 

מהם למי התהום ולהיכנס לשרשרת המזון, וכך לפגוע בבריאותך וברווחתך.
כאשר אתה מחליף מכשירים ישנים בחדשים, המשווק מחויב על פי חוק לקבל את 

המכשיר הישן שלך ולהעביר אותו למערכת סילוק מתאימה ללא עלות.

אזהרה חמורה  - פסולת חשמלית ואלקטרונית 
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פעולת המכשיר וביצועים

יש השהיה של 3 דקות עד להפעלה מחודשת של היחידה לאחר כיבוי, או עד לאתחול היחידה באמצעות מתג 
ידני. זהו מנגנון ההגנה העצמית של המדחס.

1. ניתן לשלוט בנפרד על היחידות הפנימיות במערכת מיזוג מרכזי בטכנולוגיית אינוורטר DC, אך היחידה 
החיצונית של אותה המערכת לא יכולה לקרר או לחמם בו זמנית.

2. כאשר יחידה פנימית אחת מתבקשת לפעול במצב עבודה מנוגד ליחידה פנימית שנייה הפועלת באותו הזמן, 
היחידה השנייה תמשיך במצב העבודה הנוכחי שלה כרגיל, והיחידה שהתבקשה לפעול במצב עבודה מנוגד 

תפסיק לפעול והפאנל שלה יהבהב.
3. כאשר מיזוג האוויר מוגדר מראש למצב קירור או חימום קבוע על ידי מנהל התחזוקה, לא ניתן לכוון את המזגן 

למצב עבודה אחר. אם מתבצע ניסיון להגדיר מצב עבודה אחר ממצב הפעולה שהוגדר מראש, פאנל ההפעלה 
יציג "עדיפות נמוכה" )non-priority( או "המתנה" )standby( בקוד המתאים, ויפסיק את פעולת היחידה.

1.הפעולה לא תתחיל מייד בפליטת אוויר חם, לאחר כ 3- ~ 5 דקות )השהייה בהתאם לטמפרטורת הסביבה( 
היחידה תפלוט אוויר חם כאשר מחליף החום הפנימי יהיה חם מספיק.

2.במהלך פעולת אספקת האוויר, אם היחידות הפנימיות האחרות במצב חימום, ניתן להשהות את אספקת האוויר 
על מנת למנוע פליטת אוויר חם.

1.במצב חימום, היחידות החיצוניות עלולות לקפוא. על מנת לשפר את תפוקת החימום, מתבצעת הפשרה 
אוטומטית )במשך כ-2~10 דקות(, באמצעות פתח ניקוז הקיים ביחידה החיצונית.

2.במצב הפשרה, מנוע המאוורר ביחידה החיצונית מפסיק לפעול והיחידות הפנימיות ללא חימום עזר עוצרות את 
פעולת מנוע המאוורר. אחרת, היחידות הפנימיות יהיו במצב פעיל/כבוי במרווחי זמן בני דקה.

התקן זה מפסיק את פעולת המכשיר אוטומטית בזמן פעולה לא תקינה. התקן ההגנה יפסיק את פעולת המכשיר 
ויציג קוד תקלה.

ההגנה תיכנס לפעולה בנסיבות הבאות:
קירור: פתח הכניסה או היציאה של היחידה החיצונית חסום. רוחות חזקות נושבות לתוך פתח הכניסה של 

היחידה החיצונית. 
חימום: במסנן היחידה הפנימית הצטברו יותר מדי אבק ולכלוך. פתח היציאה של היחידה הפנימית נסתם.

הערה:
אם מתג ההגנה הופעל, כבה את מתג ההפעלה של המכשיר באופן ידני, אל תפעיל אותו מחדש עד להבנת 

גורם השורש לבעיה.

הגנה בת שלוש-דקות 

קירור וחימום

מאפייני חימום

הפשרה במצב חימום

התקן הגנה )מתג הגנת מתח גבוה(
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יחידה חיצונית - התקנה

הערה:
• אך ורק אנשי מקצוע מוסמכים רשאים לבצע את ההתקנה. אחרת ההתקנה עלולה להתבצע בצורה לקויה, 

ולגרום לנזילות, התחשמלות או שריפה.
• מתקין יהיה אחד מאלו לפחות בעל רישיון חשמלאי בהתאם לחוק החשמל ואישור בתוקף המעיד כי קיבל 

הדרכה לעבודה בגובה ממדריך מוסמך )כגון: עבודה מעל גגות, מעל מבנה קונסטרוקציה, על סולמות וכו'( או בעל     
תעודה רלוונטית אשר ניתנה מטעם מנהל האגף להכשרה מקצועית במשרד התמ"ת.

• יש למנוע קרינת שמש או קרינה ממקור חום ישירות על היחידה החיצונית, ואם יש צורך בכך יש להתקין סוכך 
מתאים.

• על מקום ההתקנה לספק מקום מפולס וקשיח במידה מספקת על מנת לתמוך במשקל היחידה החיצונית.
• ודא שהיחידה מאובטחת היטב למקומה, אחרת עלולות להיגרם רעידות ורעשים חריגים כתוצאה מהתקנה 

לקויה.
• יש לבחור מיקום התקנה כך שפליטת האוויר ורעש הפעולה של היחידה לא יפריע לשכנים. 

• יש לבחור מיקום התקנה באופן המונע סכנת שריפה כתוצאה מדליפת גז דליק.
• במידת האפשר, יש להרחיק את היחידה ממכשולים סמוכים, על מנת למנוע אזור קטן מדי לצורך זרימת האוויר 

והשפעה על ביצועי היחידה.
• על מנת לעמוד בדרישות ההתקנה, יש להתקין את היחידה החיצונית קרוב לאזור היחידות הפנימיות.

• בהתקנה בסביבת רוחות חזקות סמוך לחוף הים, על מנת להבטיח פעולה תקינה של המאוורר, יש להתקין 
סמוך לקיר או להשתמש בפנל הגנה אם יש צורך בכך.

• באזורים בעלי רוחות חזקות, יש להתקין את היחידה החיצונית ללא חשיפה לרוח.
• אסור לתלות את היחידה על הקיר.

7
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1. יחידה חיצונית - בזמן הרמה באמצעות שני חבלים מעל 8 מטר במצב ארוז, יש לשמור על איזון היחידה 
ולהרים אותה בצורה יציבה ובטוחה.  בהיעדר אריזה, או כאשר האריזה פגומה, יש להשתמש במשטח או 

אריזה להגנת היחידה.
2. בעת הרמת היחידה החיצונית, יש לשמור על מרכז המסה המשולב כדי למנוע החלקה ונפילה. יש להקפיד 
שהזווית למרכז הכובד של היחידה לא תעלה על 30°, ולוודא שהרמת היחידה מתבצעת בצורה בטיחותית על 

פי המתואר באיור.
3. אסור לאחוז במעטפת רשת הרוח, אחרת היא עלולה להתעוות.

4. אסור לגעת בלהבי המאוורר עם היד או עם חפצים כלשהם.
5. אסור להשעין את היחידה למעלה מ-45 מעלות בזמן הנשיאה. 

    אסור להשכיב את היחידה.

המרחב הדרוש להתקנה ולתחזוקה מתואר באיור להלן )מידות במ"מ(:

אזור ההתקנה

הרמת היחידה החיצונית
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קיר או מחסום

פתח כניסת 
אוויר

פתח
כניסת אוויר

אזור המיועד 
לתחזוקה

חבל

אסור לפרק את 
האריזה או את 
המארז החיצוני

קדוח לצורך הרמה



1. היסודות יכולים להיות עשויים פלדה או בטון. שמור על מרחק מספק לניקוז מי 
המשקעים מן היחידות החיצוניות.

2. השתדל שלא להשתמש בבסיס עם ארבע רגליים כדי לתמוך ביחידה החיצונית; במקרה 
זה נדרשות רפידות נגד רעידות.

יסודות להתקנת היחידה החיצונית

מידות )מידות במ"מ(

יחידה חיצונית

קרקע או
גג יציב

בורג התרחבות
קוטר 10

רפידות גומיבסיס בטון
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צינור חיבור - התקנה

צנרת נוזל הקירור

 עובי בידודעובי דופן מ״מצינור1. עובי דופן ועובי בידוד
0.86״1/2 - ״1/4

1.06״5/8
1.09״3/4
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2. הפשלה- A -קוטר ההפשלה
באמצעות סכין חיתוך צינורות, חתוך את הצינור. חבר את שרוול הצינור לאום ההפשלה.

קוטר חיצוני
)מ"מ(

A )מ"מ(
מינ'מקס'

ø 6.48.78.3
ø 9.512.412.0

ø 12.715.815.4
ø 15.919.018.6
ø 19.123.322.9
ø 22.227.327.0

3. אום הידוק
על מנת לחבר את הצנרת, הדק את אום ההידוק באופן ידני ולאחר מהן השתמש במפתח ברגים על 

מנת להדק.
מומנט הידוק )ניוטון מטר(גודל צינור

ø 6.414.2-17.2 ניוטון מטר
ø 9.5 '32.7-39.9 ניוטון-מ

 ø 12.7 '49.5-60.3 ניוטון-מ
 ø 15.9 '61.8-75.4 ניוטון-מ
ø 19.1 '97.2-118.6 ניוטון-מ
ø 22.2 '109.5-133.7 ניוטון-מ

משטח קוני
שיפועמחוספס



שיטת חיבור 2

הערה:
• כל צינור חייב להתחבר מפצל הצנרת הייחודי שלנו.

• אם האורך בין מפצל הצנרת הראשון לבין היחידה הפנימית האחרונה גדול מ-15 מטר, יש לבחור 
בשיטת החיבור השנייה.

• האורך בין היחידה הפנימית ומפצל הצנרת הקרוב ביותר חייב להיות 15 מטר לכל היותר.

יחידה חיצוניתשיטת חיבור 1 

יחידה פנימית

מפצל צנרת 1
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מפצל צנרת 1

יחידה חיצונית

יחידה פנימית

הערה: 
1. על מנת למנוע הצטברות שבבים  בתוך הצנרת, יש לבצע פעולות למילוי חנקן כאשר הצנרת מרותכת, אחרת 

שבבים שנוצרו כתוצאה מחמצון יסתום את מעגל הקירור.
2. מומנט פיתול חריג יפגע בפיית הצינור, ומומנט פיתול קטן מדי יגרום לנזילות. יש להדק על פי תנאי ההתקנה 

בהתאם לטבלת ערכי מומנט ההידוק.

קודמיקום חיבור צנרתשם הצינורגודל צנרת ושיטת חיבור
בין יחידה חיצונית ומפצל צנרת צינור ראשי

הראשון 
L1

צינור ראשי ליחידה 
הפנימית

L2~L5בין מפצל צנרת ומפצל צנרת הבא

סעיף צינור ליחידה 
הפנימית

a,b,c,d,e,fבין מפצל צנרת ליחידה הפנימית

A,B,C,D,Eמפצל צנרתרכיבי צנרת



קוטר צינור החיבור

הערה:
המרחק בין כיפוף צינור הנחושת ומפצל הצנרת חייב להיות באורך 0.5 מטרים לפחות.  .1

המרחק בין שני מפצל הצנרת חייב להיות באורך 0.5 מטרים לפחות.  .2
המרחק בין היחידה הפנימית ובין מפצל הצנרת חייב להיות באורך 0.5 מטרים לפחות.  .3

יש לבחור בקוטר צינור על פי עקרון המקסימום  .4

הערה:
התפוקה הכוללת של היחידות הפנימיות לא 

יכולה לעלות על 130% מתפוקת היחידה 
החיצונית. 

 .ø 15.88 12/14 הואkW הגודל של צינור החיבור עבור
.ø 19.05 16 הואkW הגודל של צינור החיבור עבור

.ø 22.2 22.4/26 הואkW הגודל של צינור החיבור עבור

הרכבת צינור החיבור
שלב 1: העבר צינור המחבר לתוך אום הנחושת. 

שלב 2: חבר בריתוך עם הצינור הראשי של היחידה החיצונית. 
שלב 3: חבר אום הנחושת לשסתום.

קוטר צינור ראשיתפוקה
)אורך משוקלל של כל הצנרת ≤ 90 מטר(

צינור נוזל )מ"מ(צינור גז )מ"מ(
30000Btu )8kW(ø 19.05ø 9.52

36000Btu )10kW(
42000Btu )12kW(ø 22.2ø 9.52
48000Btu )14kW(
60000Btu )16kW(

80000Btu )22.4kW(ø 28.6ø 9.52
100000Btu )26kW(

מס' יח' פנימיות מקסימלייחידה חיצונית
30000Btu )8kW(4

36000Btu )10kW(5
42000Btu )12kW(7
48000Btu )14kW(8
60000Btu )16kW(9

80000Btu )22.4kW(13
100000Btu )26kW(15

תפוקה 
)x100W(

2228364556718090100112125140

)HP( 0.811.21.722.533.23.744.55תפוקה
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חבר את אום 
הנחושת לשסתום

חיבור הצינור



איור

אורך צנרת נוזל הקירור והפרש גבהים מותר:

הערה: יש לבחור קוטר צינור ראשי גדול יותר בצד הגז כאשר האורך המשוקלל של כל הצנרת 
גדול מ-90 מטר. כמו כן, ניתן לבחור קוטר צינור ראשי גדול יותר בצד הגז עם יכולת להקטין קוטר 

בהתאם למרחק צינור נוזל הקירור וההתאמה ליחידה הפנימית.
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שיטת חיבור 1

שיטת חיבור 2

האורך האפקטיבי של הצנרת עד מפצל הצנרת הקרוב ביותר

האורך האפקטיבי של הצנרת
עד מפצל הצנרת הקרוב ביותר

מפצל הצנרת הראשון

מפצל הצנרת הראשון

ית
צונ

חי
ח' 

לי
ת 

מי
פני

ח' 
ן י

בי

ת 
מיו

פני
ת 

דו
חי

י י
שת

ין 
 ב

ת 
מיו

פני
ת 

דו
חי

י י
שת

ין 
 ב

לי
ימ

קס
 מ

בה
גו

ית
צונ

חי
ח' 

לי
ת 

מי
פני

ח' 
ן י

בי

האורך האפקטיבי של הצנרת )הצינור הרחוק ביותר(

האורך האפקטיבי של הצנרת )הצינור הרחוק ביותר(

האורך האפקטיבי של הצנרת מהצינור הרחוק יותר עד מפצל הצנרת הראשון

האורך האפקטיבי של הצנרת מהצינור הרחוק 
יותר עד מפצל הצנרת הראשון

ערך מותר
צנרת

≤kW1212kW<

8kW
10kW 
kW 12
kW 14
kW 16

אורך צנרת

L1+L2+L3+L4+L5+a+b+c+d+e+f≥100 מ'≥150 מ'אורך צנרת )אורך בפועל(

]L[ הצינור הרחוק ביותר
L1+L2+L3+L4+L5+f )שיטה 1(≥60 מ'≥100 מ'אורך בפועל

או L1 + L3 + L5 + f )שיטה 2( ≥80 מ'≥120 מ'אורך אפקטיבי
אורך אפקטיבי )מהצינור הרחוק ביותר עד מפצל הצנרת 

)]L[ שיטה 1( או≥20 מ'≥40 מ'הראשון( L1+L2+L3+L4+L5+f
L3 + L5 + f )שיטה 2(

)]L[ 15 מ'≥30 מ'אורך אפקטיבי )הצנרת אל מפצל הצנרת הקרוב ביותר≤a+b+c+d+e+f

הפרש גבהים

הפרשי גובה
בין היחידה הפנימית 

והחיצונית

-≥50 מ'יחידה חיצונית צד עליון

-≥40 מ'יחידה חיצונית צד תחתון

)H( הפרשי גובה בין היחידה הפנימית והחיצונית-
צנרתערך מותר

22.4kW
26kW

אורך צנרת

L1+L2+L3+L4+L5+a+b+c+d+e+f≥250 מ'אורך צנרת )אורך בפועל(

]L[ הצינור הרחוק ביותר
L1+L2+L3+L4+L5+f )שיטה 1( או≥100 מ'אורך בפועל

≥120 מ'אורך אפקטיבי L1 + L3 + L5 + f )שיטה 2(
אורך אפקטיבי )מהצינור הרחוק ביותר עד מפצל הצנרת 

)]L[ שיטה 1( או≥40 מ'הראשון( L1+L2+L3+L4+L5+f
 L3 + L5 + f )שיטה 2(

)]L[ 30 מ'אורך אפקטיבי )הצנרת אל מפצל הצנרת הקרוב ביותר≤a+b+c+d+e+f

הפרש גבהים
הפרשי גובה בין היחידה 

הפנימית והחיצונית
-≥50 מ'יחידה חיצונית צד עליון

-≥40 מ'יחידה חיצונית צד תחתון
)H( 15 מ'הפרשי גובה בין היחידה הפנימית והחיצונית≤-

לי
ימ

קס
 מ

בה
גו

לי
ימ

קס
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בה
גו
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1.בעת התקנת צנרת נוזל הקירור, עלולה לחדור פסולת לצינור, ולכן לפני ביצוע החיבור ליחידה החיצונית, יש 
לבצע ניקוי.

2. השתמש בגז חנקן בלחץ גבוה לצורך הניקוי, אסור להשתמש בנוזל הקירור של היחידה החיצונית למטרת 
ניקוי.

הסרת פסולת ומים מהצנרת

1. לאחר סיום חיבור הצנרת של היחידה החיצונית, חבר את הצנרת של צד הלחץ הגבוה 
ואת שסתום הלחץ הגבוה.

2. יש לרתך את צנרת הלחץ הנמוך ואת המתאמים בצורה נאותה.
3. בצע שאיבה באמצעות משאבת הוואקום עד שהלחץ בשעון מגיע לערך 1- קג"כ/סמ"ר.

4. יש לטעון את הגז החנקן )40 קג"כ/סמ"ר( מנקודת החיבור של השסתום בצד הגבוה 
והמתאמים הראשיים, ולשמור על לחץ זה במשך כ-24 שעות.

5.לאחר ביצוע בדיקת דליפות, יש לרתך היטב את שסתום הלחץ הנמוך הכדורי ואת שסתום הלחץ הנמוך.

הערה:
גז החנקן )3.9 מגה-פסקל, 40 קג"כ/סמ"ר( בלחץ מסוים משמש לצורך בדיקת הדליפות.   •

אסור לטעון ישירות את גז החנקן באמצעות השסתומים.   •
חל איסור על שימוש בחמצן, גז דליק או גז רעיל.  •

השתמש במטלית רטובה כדי לעטוף את שסתום הלחץ הנמוך בזמן הריתוך.  •
על מנת למנוע נזק לציוד, אסור להפעיל את הלחץ הקבוע במשך זמן רב מדי.  •

בדיקת אטימות

1.השתמש במשאבת הוואקום עם לחץ יחסי של -0.1 מגה פסקל, ואספק של מעל 40 ליטר / דקה.
2.אל תפתח את השסתום של היחידה החיצונית בצד הגז ובצד הנוזל של היחידה החיצונית כי ביחידה 

החיצונית לא צריך וואקום.
3.כאשר משאבת הוואקום פועלת במשך שעתיים ניתן להשיג ואקום יחסי נמוך מ-0.1 מגה-פסקל. אם כעבור 3 

שעות עדיין לא הושג ואקום מתחת ל-0.1 מגה-פסקל, יש לבדוק אם מים או אוויר התערבבו פנימה.

הערה:
אסור להשתמש באותם כלים ומכשירי מדידה עם נוזלי קירור שונים.  •

אסור להשתמש בנוזל קירור לצורך ריקון אוויר מהמערכת.  •
אם לא ניתן להשיג דרגת ואקום של -0.1 מגה פסקל, יתכן שקיימת דליפה. אם לא אותרה דליפה,    •

יש להפעיל את משאבת הוואקום בשנית ולהמתין בין שעה לשעתיים.  

שימוש במשאבת וואקום ליצירת ואקום במערכת

14

שסתום )נוזל(

שסתום )גז(

צינור הנוזליחידה פנימית

צינור הגז

אביזר חיבור

חנקן

חנקן



1. פתח את השסתום על פי השיטה.

יש לבודד בנפרד את צינור נחושת וצינור הניקוז כדי למנוע 
עיבוי או נזילת מים.

1.יש לבודד את צינור הנחושת כהלכה באמצעות חומרים 
המיועדים לבידוד צנרת המזגן, עמידים בחום מעל 120 

.B1 מעלות צלזיוס, ובעלי דירוג עיכוב בעירה
2.עובי שכבת הבידוד תהיה בעובי של 15 מ"מ לפחות עבור 

קוטר צינור נחושת ≥ø 9.52 ולפחות 20 מ"מ עבור קטור 
 .ø 9.52≥ צינור נחושת

3.לחיבור הצנרת של היחידה הפנימית, יש להשתמש בבידוד 
המצורף ולנתב אותו בצורה נאותה.

הערה:
שמות הרכיבים מפורטים באיור. השסתום נמצא במצב סגור בעת עזיבתו את המפעל.  •

יש להשתמש בכלים מתאימים. אסור לפתוח את השסתום בכוח, הדבר יגרום נזק לשסתום.  •
לחץ העבודה נמוך כאשר נוזל הקירור בטמפרטורה נמוכה ביחידה החיצונית, על מנת למנוע את    •

קפיאת מצמדת הצינור של השסתום הפוסק בצד הגז, יש להשתמש בחומר איטום סיליקון כדי    
להשיג אטימה מלאה.  

הדק את הכיסוי, ודא שאין דליפת נוזל קירור.   •

שסתום

השתמש במים ובסבון או בנוזל לגילוי דליפות על מנת לאתר דליפות בכל אחד מן המחברים.
נקודות בדיקה:

יחידה חיצונית: A – שסתום )נוזל(, B – שסתום )גז(.
יחידה פנימית: C ו-D – פתחים לחיבורי צנרת.

איתור דליפות

בידוד תרמי

2. סגור את השסתום על פי השיטה.

יש להכין מפתח ברגים אלן )6 מ"מ(.
1( השתמש במפתח אלן כדי לסובב נגד כיוון השעון. שיטת פתיחה: 

2( סובב את קנה השסתום עד לפתיחתו.    
שיטת סגירה:    1( השתמש במפתח אלן כדי לסובב עם כיוון השעון.

2( סובב את קנה השסתום עד לסגירתו.   
בדיקת ברז השסתום  .3

השסתום חייב להיות מהודק לתושבת השסתום לאחר הפעולה.
בדיקת פתח השירות  .4

יש להשתמש בצינור מילוי המופעל באמצעות ידית. יש להדק את 
הברז בשסתום לאחר הפעולה.

)30000Btu)8kWסוג
36000Btu)10kW(

42000Btu)12kW(
48000Btu)14kW(
60000Btu)16kW(

80000Btu)22.4kW(
100000Btu)26kW(

ø 9.52ø 9.52ø 9.52שסתום )נוזל(
ø 15.88ø 19.05ø 22.02שסתום )גז(
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נקודת בדיקה 
)יחידה פנימית(

נקודת בדיקה 
)יחידה חיצונית(

יחידה אביזר סרט 
בידוד

צד הצנרת

הברגה

פתח שירות

קנה שסתום

ברז השסתום

כיוון הפתיחה

צד הגז

כיוון הפתיחה

צד הנוזל



יש להתקין את מפצל הצנרת אופקית, עם שגיאה זוויתית שלא עולה על 10 
מעלות. התקנה לקויה עלולה לגרום לתקלה במוצר.

אופן החישוב של כמות טעינת נוזל הקירור על פי אורך צנרת הנוזל:
כמות = )סכום אורכי צינורות הנוזל( x )כמות מילוי נוזל הקירור למטר(

דוגמה )יחידה חיצונית 16 קילו-וואט(  .1

יחידה פנימית

1234מס'
7.1kW4.0kW2.8kW2.2kWדגם

הערה:
• תפוקת קירור - יחידה חיצונית > 12 קילו-וואט, אם סה"כ אורך הצנרת עד 20 מטר, 

אין צורך להוסיף נוזל קירור.
• תפוקת קירור - יחידה חיצונית ≤12 קילו-וואט, אם סה"כ אורך הצנרת עד 25 מטר, אין צורך להוסיף נוזל קירור.

• תפוקת קירור - יחידה חיצונית ≤24 קילו-וואט, יש לחשב את כמות נוזל הקירור למילוי בהתאם לקוטר ואורך 
צינור בצד הנוזל לחיבור היחידה החיצונית והיחידה הפנימית.

לאחר שאיבת ואקום, כאשר המדחס אינו פועל, מוסיפים את נוזל הקירור R410a ליחידה מפתח המילוי של 
השסתום הפוסק )נוזל( של היחידה החיצונית עד למילוי כמות נוזל הקירור הנדרשת. אם לא ניתן למלא את נוזל 
הקירור במהירות עקב עליית לחץ בצינור, ניתן להעביר את היחידה למצב קירור התחלתי, ולבצע את מילוי נוזל 

הקירור מפתח הלחץ הנמוך לתחזוקה ביחידה החיצונית.

סעיף צינור - התקנה

מילוי נוזל קירור

מילוי נוזל קירור נוזלי )ק"ג / מ'(
ø 25.4ø 22.2ø 19.05ø 15.9ø 12.7ø 9.52ø 6.35קוטר הצינור

0.450.340.250.170.110.0540.022טעינת נוזל קירור
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אורך צנרת נוזל

L1L2L3L4מס'
ø 9.52ø 9.52ø 9.52ø 6.35קוטר )מ"מ(
5 מ'7 מ'8 מ'15 מ'אורך )מ'(

dcbaמס'
ø 6.35ø 6.35ø 6.35ø 9.52קוטר )מ"מ(
5 מ'5 מ'5 מ'5 מ'אורך )מ'(

אורך צנרת כולל:
ø 6.35 : L4 + b + c + d = 20 מ' ø 9.52 : L1+L2+L3+a = 35 מ' 

* עבור 16 קילו-וואט, אם סה"כ אורך הצנרת עד 25 מטר, אין צורך להוסיף נוזל קירור.
X 0.054 + 20 X 0.022=0.98kg )35-25(  = לכן, כמות מילוי נוזל הקירור המינימלית 

אזהרה חמורה

זהירות
• אל תחבר את כבל ההארקה לצינורות גז או מים, קווי טלפון, כליא ברק או לכבלי ההארכה של מוצרים 

אחרים.
• לאחר הפעלת היחידה הפנימית והחיצונית, אסור לנתק את אספקת המתח אספקה במשך דקה )המערכת 

מוגדרת אוטומטית(, אחרת פעולת המכשיר תשתבש.

• חבר את כבל החשמל וכבל החיבור על פי תרשים החיווט. 
• חבר את החוט היטב אל פס החיבורים באמצעות מלחציים ואבטח אותו על מנת למנוע מכוחות חיצוניים 

למשוך את החוט ולגרום לסכנת התחשמלות או שריפה.
• לאחר השלמת ביצוע החיבורים החשמליים, יש לוודא שאף חוט לא נוגע בחלקים אחרים כגון צנרת, מדחס 

וכו'.

• כל עבודות החשמל חייבות להתבצע ולהיבדק על ידי חשמלאי מוסמך, ולציית לתקנות IET, לחקיקה 
המקומית והארצית ולשיטות העבודה המומלצות בתעשייה. על המערכת להיות בעלת ספק כוח עצמאי 

משלה. יש להתקין מתג ניתוק מבודד לכל הקטבים עם הפרדת מגעים של 3 מ"מ לפחות.
• יש להשתמש בכבל החשמל וכבל החיבור שסופקו עם היחידה או על פי המוגדר במדריך זה.

• אל תבצע עבודות חשמל בעצמך.
• יש להתקין ממסר זליגה, מתג חשמל וממסר פחת או נתיך בקו המתח הייעודי על מנת למנוע סכנת 

התחשמלות.
;F5AL 250V מפרט הנתיכים של לוח בקרה חד פאזי הוא •

• ההארקה חייבת להיות אמינה. הארקה לקויה עלולה לגרום להתחשמלות. 
• יש לאבטח כראוי את כל כבלי החשמל באמצעות אזיקונים, כך שכוחות חיצוניים לא יוכלו לנתק את 

החוטים מההדקים. חיבורים לא נאותים או לא מאובטחים כיאות יכולים לגרום להתחשמלות או לשריפה.
• אם כבל אספקת המתח פגום, החלפתו חייבת להתבצע על ידי היצרן, נציג מטעם מרכז השירות 

המורשה, או גורם מוסמך דומה, כדי למנוע סכנה.
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מערכת החיווט



מערכת החשמל ותהליך ההתקנה

Kw 14,16,22,26
תלת פאזי
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חד פאזי
יחידה חיצונית

יחידה פנימית יחידה פנימית יחידה פנימית יחידה פנימית

תלת פאזי

יחידה חיצונית יחידה חיצונית

יחידה פנימית יחידה פנימית יחידה פנימית יחידה פנימית



מערכת החשמל ותהליך ההתקנה

מפרט מומלץ עבור קו המתח של היחידה החיצונית )ספק מתח נפרד(:

הערה:
• בשום אופן מישור ההארקה לא ינתק את מתג המתח הראשי.

• אסור להשתמש בכבל חשמל פגום. אם כבל חשמל נמצא פגום יש להחליפו מייד.
• אם המזגן מופעל בפעם הראשונה או לא הופעל זמן רב, יש לבצע חימום מקדים לפני הפעלת 

אספקת המתח במשך 12 שעות לפחות לפני השימוש.
• בטבלה מופיע פירוט של הקוטר והאורך הדרוש לצורך נפילת מתח עד 2%, אם החיווט ארוך 
יותר מהערך המופיע בטבלה, יש לציית להוראות המתאימות עבור החוט הנבחר וקוטר החוט.

חיבור כבלי תקשורת

שטח חתך נקוב מתח אספקהדגם/פריט
)מ"מ2(

ממסר פחת-זרם אורך חיווט )מ'(
נקוב )אמפר(

30000Btu)8kW(
36000Btu)10kW(

220V/50Hz42032

42000Btu)12kW(6
42000Btu)12kW(
60000Btu)16kW(40
48000Btu)14kW(380V/50Hz1.516
60000Btu)16kW(

80000Btu)22.4kW(632
100000Btu)26kW(

הערה:
• כאשר כבל המתח מקביל לחיווט תקשורת, יש להכניס כל חוט תקשורת לשרוול חיווט משלו ולשמור 

על מרווח נאות. יש להקפיד על מרחק מתאים בין חוט החשמל ובין חוט תקשורת. מרחק מומלץ: 
מתחת ל-10 אמפר: 300 מ"מ, מתחת ל-50 אמפר: 500 מ"מ.

• קו התקשורת בין היחידות הפנימיות והיחידות החיצוניות חייב להשתמש בחיווט תלת-גידי מסוכך, 
עם שכבת סיכוך בעלת הארקה על פי הדרישות.

• כבלי האספקה המותקנים מחוץ למבנה לא יהיו קלים יותר מחוט גמיש עם מעטה פולי-כלורופרן 
המסומן בקוד IEC 57 60245. התייחס למפרטי מערכת החיווט של היחידה.

• כבלי האספקה המותקנים מחוץ למבנה לא יהיו קלים יותר מחוט גמיש עם מעטה פולי-ויניל כלוריד 
המסומן בקוד IEC 53 60227. התייחס למפרטי מערכת החיווט של היחידה.

19



הגדרת פונקציה Sw2: בחירת פונקציות
C°26 נעילת חיסכון :ON

OFF: ללא נעילת חיסכון  C°26 )ברירת מחדל(
ON: כתובת אוטומטית

OFF: כתובת ידנית )ברירת מחדל(
ON: עדיפות לקירור

OFF: ההתאמה הראשונה עדיפה )ברירת מחדל(
AC מנוע :ON

OFF: מנוע DC )ברירת מחדל(

הגדרת פונקציה Sw1: הגדרת תפוקות

הגדרת פונקציה Sw4: בחירת פונקציות

דגם

מתח תלת פאזי

הגדרת פונקציה Sw3: בחירת פונקציות
ON: יחידה חד פאזית

OFF: יחידה תלת פאזית
ON: ללא חימום במשך 6 שעות לאחר ההפעלה

OFF: חימום במשך 6 שעות לאחר ההפעלה )ברירת 
מחדל(

ON: מצב שקט
OFF: ללא מצב שקט )ברירת מחדל(

ON: נעילת יחידות פנימיות מס'
OFF: ביטול נעילת יחידות פנימיות מס' )ברירת מחדל(

מצבי המתגים: ON   )פועל(,    OFF  )כבוי( 
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קוד 
קוד הגדרת קוד תקלהתקלה

הגדרת קוד תקלהתקלה

C1"Tao" תקלת חיישן טמפרטורת הסביבהJ3 תקלת תקשורת בין המעגל המודפס הראשי של היחידה
Module drive INV-החיצונית ל

C2"Tdef1" תקלת חיישן טמפרטורת הפשרהJ4 תקלת תקשורת בין המעגל המודפס הראשי של היחידה
.DC החיצונית למודול מנוע מאוורר

C3 תקלת חיישן טמפרטורת פריקה במדחס אינוונטר
"Tda"

J5
)D5(הגדרה שגויה של פרמטר יחידה חיצונית

C6"Ts" תקלת חיישן טמפרטורת יניקה של המדחסJ7 PCB תקלה במודול הבקרה הראשי של היחידה החיצונית
 .)EPROM )AT24C04

CH תקלת תת קירור בחיישני טמפרטורת צינור כניסת
"Tci" הנוזלJהתפוקה הכוללת של היחידות הפנימיות בחריגה

CJ"Tci" 31חיישן טמפרטורת שמן)F0( הגנת מודולים

E1הגנת חומרת מודולים32הגנת שסתומים 4 כיווניים

E3 הגנת כיבוי - טמפרטורת פריקה במדחס אינוונטר
"Tda" הגנה כיבוי גבוהה מדי DC33הגנת תוכנת מודולים

E9 הגנת טמפרטורה נמוכה של צינור נוזל הקירור
מדחס לא מחובר34במודול הינע

F1"Pd" הגנת זרם-יתר בפאזת המדחס35תקלת חיישן לחץ פריקה

F3"Pd" 36הגנת כיבוי - לחץ פריקה גבוהDC הגנת מתח-יתר או תת-מתח בפס

FB הגנת מגבלת תדר - טמפרטורת פריקה נמוכה
"DC "cdi 37במדחס אינוורטר Module תקלת חיישן טמפרטורה בצלעות הקירור של

 drive

קוד 
קוד הגדרת קוד תקלהתקלה

הגדרת קוד תקלהתקלה

H1 של מתג לחץ גבוה במדחס אינוורטר "HPSi" הגנת
DC38הגנת חוסר - פאזה בהינע המדחס

H4של מתג לחץ נמוך LPS 39הגנתCompressor – הגנה חוסר פאזה

H53אבדן בקרת התרעת גזFשל המדחס Module drive של PFC הגנת

HE 
)BE(גבוה AC 3מתג כניסהHשל המאוורר DC של מנוע Module drive תקלה בהתנעת

או קצב תנועה חריג 

HJ3תקלה באספקת החשמל הראשיתEנע בקצב לא תקין DC מדחס אינוורטור

J1תקלה אובדן יחידה פנימית47תקלה תקשורת עם יחידה חיצונית

J25תקלה תקשורת בין יחידה פנימית ויחידה חיצוניתH)B(של המאוורר DC של מנוע Module drive תקלה בהתנעת
2 או קצב תנועה חריג

קודי תקלה



מניעת דליפת נוזל קירור

• נוזלי הקירור R410A זה לא מזיק אינו 
דליק והוא בטוח לשימוש. 

• חדר עם מיזוג האוויר צריך להיות בגודל 
מתאים. במקרה של נזילת נוזל קירור, הנוזל 
לא יחרוג מגבולות ריכוזי החומר המותרים. 
בנוסף, ניתן לנקוט אמצעים נחוצים נוספים.

• גבולות אזור הניקוז: הגבול העליון לריכוזים 
של פריאון שאינם מסוכנים לבני אדם:

גבול הריכוז של R410a: 0.44 ק"ג/מ"ק

אמצעים למניעת ריכוז יתר:
1. על מנת להפחית את הריכוז כדי שיעמוד 
במגבלות, מומלץ להתקין מכסה מכני )צריך 

להיות אוורור רגיל(.
2. יש להתקין מכשיר להתרעה על דליפות 
המחובר לציוד מכני לאוורור כאשר לא ניתן 

להשיג אוורור נאות באופן קבוע.

צנרת נוזל הקירור
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יחידה
פנימית

החדר שבו מתרחשת דליפת נוזל הקירור 
)נוזל הקירור שנפלט(

יחידה פנימית

פתח אוורור

יש להתקין את ההתקן להתרעה על דליפות במקום 
שבו סביר להניח שיצטבר גז הקירור

התקן להתראה על דליפות 
המחובר לציוד אוורור מכאני



הפעלת נסיון

היחידה הפנימית והיחידה החיצונית מותקנות כראוי.  .1
הצנרת והחיווט מותקנים בצורה נכונה.  .2

בוצעה בדיקה לגילוי דליפות במערכת הצנרת של נוזל הקירור.  .3
הבידוד נגד חום תקינים ושלמים.  .4

חוט ההארקה מחובר כהלכה.  .5
אורך הצינור וכמות נוזל הקירור למילוי מתועדים.  .6

מתח האספקה והמתח הנקוב של המזגן שווים זה לזה.  .7
אין מכשולים בכניסה וביציאה של היחידה הפנימית והיחידה החיצונית.  .8

פתח את השסתום הפוסק.  .9
הפעל את היחידה על מנת לאפשר למזגן להתחמם.  .10

1. יחידה פנימית
1( השלט הרחוק תקין.  

2( כל הכפתורים תקינים.  
3( תנועת התריסים להטיית תנועת האוויר תקינה.  

4( כוונון טמפרטורת החדר תקינה.  
5( נורית החיווי תקינה.  

6( כפתור ההפעלה הידנית תקין.  
7( הניקוז תקין.  

8( אין רעידות או צלילים לא תקינים.  
9( בדוק אם מצב החימום תקין.   

2. יחידה חיצונית
1( אין רעידות או צלילים לא תקינים.  

2( הרעש והאוויר של יחידה חיצונית לא משפיעים על שגרת חייהם של   
תושבי המקום.  

3( אין דליפת קרר.  

הערה:
לאחר הפעלת המכשיר מיד לאחר הפעלה וכיבוי בזמן אתחול, המזגן מצויד 

במנגנון הגנה אשר מעכב את פעולת המדחס ב-5 דקות.
 

בדיקה לפני הפעלת הניסיון

הפעלת ניסיון
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יציאה משירות, פירוק ופינוי לפסולת

מוצר זה מכיל נוזל קירור תחת לחץ, רכיבים סובבים וחיבורים חשמליים שעלולים 
להוות סכנה ולגרום לפציעה. על כל העבודות להתבצע אך ורק על ידי אנשי מקצוע 

שהוסמכו לכך, תוך שימוש בביגוד מגן ואמצעי בטיחות נאותים.

1. יש לבודד את כל מקורות אספקת המתח ליחידה, כולל כל מערכת בקרה המופעלת על ידי 
היחידה. יש לוודא שכל נקודות בידוד החשמל והגז מאובטחות במצב OFF. לאחר מכן ניתן לנתק 
ולהסיר את כבלי האספקה וצנרת הגז. לנקודות החיבור התייחס להוראות ההתקנה של היחידה.    

2. נקז את כל נוזל הקירור מכל מערכת ביחידה לתוך מכל מתאים באמצעות יחידת ניקוז או 
שאיבת נוזל קירור. לאחר מכן ניתן לעשות שימוש חוזר בנוזל הקירור אם יש צורך בכך, או להחזיר 

אותו ליצרן לשם פינוי לפסולת. אסור בשום אופן לשחרר נוזל קירור אל הסביבה. אם התנאים 
מתאימים לכך, נקז את שמן הקירור מכל מערכת לתוך מכל מתאים ופנה אותו לפסולת בהתאם 

לחוקים והתקנות במדינתך בנושא טיפול בפסולת שמנים.
3. בדרך כלל ניתן להסיר יחידות ארוזות כיחידה אחת לאחר הניתוק כפי שמתואר לעיל.  יש להסיר 

את כל ברגי הקיבוע לקרקע ולאחר מכן להרים את היחידה ממקומה באמצעות נקודות ההרמה 
שסופקו ובעזרת ציוד בעל כושר הרמה מתאים. חובה לעיין בהוראות ההתקנה למציאת משקל 
היחידה ושיטות ההרמה המתאימות. שים לב לכך שכל שמן קירור שנשפך או נותר חייב להיות 

מפונה לפסולת כפי שתואר לעיל.
4. לאחר הסרה ממקום ההתקנה, ניתן לפנות לפסולת את חלקי היחידה בהתאם לתקנות ולחוקים 

המקומיים.
5. המשמעות של הסמל - פח אשפה מחוק על ידי X: אסור להשליך מכשירי חשמל לאשפה, 
יש להשתמש במתקני איסוף נפרדים. צור קשר עם הגורם הממשלתי המקומי למידע בנוגע 

למערכות האיסוף הזמינות באזורך. אם מכשירים חשמליים מושלכים למטמנות או למזבלות, 
חומרים מסוכנים עלולים לדלוף מהם למי התהום ולהיכנס לשרשרת המזון, וכך לפגוע בבריאותך 

וברווחתך. כאשר אתה מחליף מכשירים ישנים בחדשים, המשווק מחויב על פי חוק לקבל את 
המכשיר הישן שלך ולהעביר אותו למערכת סילוק מתאימה ללא עלות.
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