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Veiligheidsmaatregelen

1

Veiligheidsmaatregelen

Opmerking:
Dit symbool is uitsluitend bedoeld voor
EU-landen. Dit symbool voldoet aan de richtlijn
2002/96/EG artikel 10 informatie voor gebruikers
en bijlage IV.

Dit MITSUBISHI ELECTRIC product is geconstrueerd
en gefabriceerd met gebruikmaking van kwalitatief
hoogwaardige materialen en componenten die
geschikt zijn voor recycling. Dit symbool geeft aan
dat elektrische en elektronische apparaten aan

Waarschuwing:
Beschrijft maatregelen die in acht moeten
worden genomen om de gebruiker te
beschermen tegen gevaar voor letsel en
dodelijke ongevallen.

Voorzichtig:
Beschrijft maatregelen die in acht moeten
worden genomen om schade aan de
installatie te voorkomen.
Leg de klant na afronden van
de installatiewerkzaamheden de
"Veiligheidsmaatregelen" en het gebruik en
onderhoud van de installatie uit volgens de

het einde van hun levensduur gescheiden van

informatie in de handleiding en voer een test uit

huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd.
Lever dit apparaat daarom in bij de gemeentelijke
inzamelplaats of uw lokale recyclecentrum. Binnen
de Europese Unie bestaan er verschillende systemen
voor de inzameling van gebruikte elektrische en

om er zeker van te zijn dat de installatie correct
functioneert. Overhandig de gebruiker zowel de
installatie- als de gebruikershandleiding om te
bewaren. Deze handleidingen moeten ook aan
eventuele volgende eigenaren worden overhandigd.

elektronische apparaten. Help ons het milieu te
sparen!

Verwijst naar een deel van de
installatie die moet worden geaard.

Voorzichtig:
Laat geen R410A in de atmosfeer ontsnappen:
R410A is volgens het Kyoto protocol een
fluorhoudend broeikasgas en bezit een
aardopwarmingsvermogen (GWP)=2090.
Controleer voor de inbouw van de installatie

Waarschuwing:
De op de hoofdinstallatie aangebrachte
opschriften zorgvuldig lezen.

of u alle informatie met betrekking tot de
"veiligheidsmaatregelen" heeft gelezen.
4
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>> Alle werkzaamheden aan de elektrische
installatie moeten worden uitgevoerd door

Waarschuwing:

gekwalificeerd personeel in overeenstemming

>> De unit mag niet door de gebruiker zelf

met de plaatselijk geldende voorschriften

worden geïnstalleerd. Neem s.v.p. contact op

en de aanwijzingen in deze handleiding. De

met een vakhandelaar of een gecertificeerde

units moeten via een eigen stroomcircuit

technicus om de installatie uit te voeren.

worden gevoed en er moet gebruik worden

Wanneer de installatie niet vakkundig wordt

gemaakt van de juiste voedingsspanning en de

uitgevoerd, kan dit leiden tot waterlekkage,

juiste zekeringen. Elektriciteitsleidingen met

elektrische schokken of brand.

onvoldoende capaciteit of onjuist uitgevoerde
werkzaamheden aan de elektrische installatie

>> De installatie moet volgens de instructies

kunnen een elektrische schok of brand

worden uitgevoerd om gevaar voor schade

veroorzaken.

als gevolg van aardbevingen, stormen of
sterke wind te minimaliseren. Een verkeerd

>> Maak bij de bedrading uitsluitend gebruik van

gemonteerde unit kan vallen en daardoor letsel

de vermelde kabels. De aansluitingen moeten

en/of schade veroorzaken.

vast en veilig en zonder trekbelasting op de
klemmen worden uitgevoerd. Wanneer de kabels

>> De unit moet veilig worden bevestigd aan
een deel van het gebouw dat het gewicht kan
dragen. Wanneer de unit aan een te zwak deel

verkeerd zijn aangesloten of geïnstalleerd, kan
dit oververhitting of brand tot gevolg hebben

wordt gemonteerd, bestaat er gevaar dat de unit

>> De afdekplaat op de aansluitstrip van de

valt en daardoor letsel en/of schade veroorzaakt.

buitenunit moet vast worden aangebracht.
Wanneer de afdekplaat verkeerd is gemonteerd

>> Wanneer de lucht/water warmtepomp

en stof resp. vocht in de installatie kan

in een kleine ruimte wordt geïnstalleerd,

binnendringen, kan dit een elektrische schok of

moeten maatregelen worden genomen

brand veroorzaken.

om te waarborgen dat de concentratie
van het koelmiddel ook bij lekkage de

>> Maak na de installatie of vervoer van de

veiligheidslimieten niet kan overschrijden.

airconditioning uitsluitend gebruik van

Raadpleeg uw vakhandelaar met betrekking

het vermelde koelmiddel (R410A) om de

tot passende maatregelen om overschrijding

koelmiddelleidingen te vullen. Meng dit middel

van de concentratie te voorkomen. Wanneer

niet met andere koelmiddelen en zorg ervoor

koelmiddel ontsnapt en de grenswaarde voor

dat er geen lucht in de leidingen achterblijft.

de concentratie mocht worden overschreden,

Lucht in de leidingen kan pieken in de druk

kan er door zuurstofgebrek in de ruimte een

veroorzaken waardoor scheuren, breuken of

gevaarlijke situatie ontstaan.

andere schade kan ontstaan.

7606905 / 01.05.14
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>> Maak uitsluitend gebruik van accessoires

Slechte waterkwaliteit kan leiden tot uitval van

die door Mitsubishi Electric zijn goedgekeurd

het systeem of waterlekkage.

en laat deze door uw vakhandelaar of een van
onze servicewerkplaatsen inbouwen. Wanneer
accessoires onjuist worden geïnstalleerd kan
dit kan dit leiden tot waterlekkage, elektrische
schokken of brand.

>> Door de lucht/water warmtepomp verwarmd
of gekoeld water mag niet direct worden
gebruikt als drinkwater of om te koken resp.
in een zwembad te vullen. Hierbij bestaat
gevaar voor de gezondheid. Er bestaat ook

>> Breng geen wijzigingen aan de installatie

gevaar voor corrosie in de ingebouwde

aan. Neem voor reparatie contact op met uw

water-/warmtewisselaar wanneer de vereiste

vakhandelaar. Wanneer wijzigingen of reparaties

waterkwaliteit voor de lucht/water warmtepomp

niet correct worden uitgevoerd, kan dit leiden tot

niet in acht wordt genomen. Wanneer u het

waterlekkage, elektrische schokken of brand.

door de lucht/water warmtepomp verwarmde
of gekoeld water voor deze doeleinden wilt

>> De gebruiker mag nooit proberen de

gebruiken, kunt u maatregelen nemen zoals bv.

installatie te repareren of op een andere

de inbouw van een tweede warmtewisselaar in

plaats op te stellen. Wanneer de installatie

het leidingsysteem.

niet vakkundig wordt geïnstalleerd, kan dit
leiden tot waterlekkage, elektrische schokken

>> Tijdens installatie, verplaatsen of onderhoud

of brand. Wanneer de airconditioning moet

aan de airconditioning mag voor het vullen van

worden gerepareerd of vervoerd, kunt u

de leidingen uitsluitend gebruik worden gemaakt

contact opnemen met uw vakhandelaar of een

van het opgegeven koelmiddel (R410A). Meng

gecertificeerde technicus.

dit middel niet met andere koelmiddelen en
zorg ervoor dat er geen lucht in de leidingen

>> Controleer de unit na afronding van de

achterblijft. Wanneer lucht wordt gemengd met

installatie op koelmiddellekkage.

het koelmiddel, kan hierdoor een ongewoon

>> Wanneer koelmiddel in de omgeving terecht
komt en in contact komt met de open vlam van
een verwarming of gashaard, komen giftige

hoge druk in de koelmiddelleiding ontstaan
en hierdoor een explosie of andere gevaren
veroorzaken. Gebruik van een ander dan het
voor het systeem opgegeven koelmiddel leidt tot

gassen vrij.

mechanische storingen, storing in de werking

>> Maak uitsluitend gebruik van water dat voldoet

van het systeem of schade aan de unit. In het

aan de kwaliteitseisen.

ergste geval kan de productveiligheid ernstig
worden aangetast.

6
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1.1 Voor de installatie

Voorzichtig:

Voorzichtig:

>> Gebruik de installatie niet in een ongeschikte

>> Beschrijft maatregelen die in acht moeten

omgeving. Wanneer de lucht/water warmtepomp

worden genomen om schade aan de installatie

wordt geïnstalleerd in een omgeving waarin de

te voorkomen.

installatie is blootgesteld aan rook, lekkende
olie (inclusief machineolie) of zwaveldamp,

buitenunit condenswater. Zorg voor een

omgevingen met een hoog zoutgehalte, bv.
aan zee of in omgevingen waarin de installatie
met sneeuw wordt bedekt, kan hierdoor een
aanzienlijke beperking van de prestaties en

waterafvoer rondom de buitenunit wanneer
condenswater schade kan veroorzaken.
>> Wanneer de installatie wordt aangebracht in

schade aan inwendige onderdelen van de

ziekenhuizen of communicatievoorzieningen

installatie ontstaan.

moet rekening worden gehouden met

>> Installeer de unit niet in een omgeving waarin
ontvlambare gassen kunnen ontsnappen,
geproduceerd worden of zich kunnen ophopen.
Wanneer zich ontvlambare gassen in de
omgeving van de installatie kunnen ophopen,
kan dit leiden tot brand of een explosie.

>> Tijdens het verwarmen ontstaat er in de

geluidsoverlast en elektronische storingen.
Omvormers, huishoudelijke apparatuur,
hoogfrequente medische apparatuur en
telecommunicatiesystemen kunnen storingen
of uitval van de airconditioning veroorzaken.
De airconditioning kan ook invloed hebben op
medische apparatuur en storingen veroorzaken
in medische verzorgingsapparatuur en

Waarschuwing:

communicatiesystemen door aantasting van
beeldschermweergave.

>> Beschrijft maatregelen die in acht moeten
worden genomen om de gebruiker te
beschermen tegen gevaar voor letsel en
dodelijke ongevallen.

7606905 / 01.05.14
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1.2 Voor de installatie (transport)

>> Zorg ervoor dat het verpakkingsmateriaal
volgens voorschrift wordt afgevoerd.

Voorzichtig:

Verpakkingsmateriaal zoals spijkers en

>> Neem bij transport van de installatie

andere metalen of houten delen kunnen letsel

bijzondere voorzichtigheid in acht. Voor het

veroorzaken.

transport van de installatie zijn minimaal

>> De grondplaat en de bevestigingsdelen

2 personen nodig omdat de installatie

van de buitenunit moeten regelmatig worden

20 kg of meer weegt. Draag de installatie

gecontroleerd op stevigheid, scheuren en

niet aan de verpakkingsbanden. Draag
veiligheidshandschoenen bij het verwijderen
van de installatie uit de verpakking en tijdens
het opstellen om letsel door de ribben en de
scherpe randen van andere onderdelen te

andere schade. Wanneer deze schade niet wordt
hersteld, kan de installatie vallen waardoor
letsel en/of materiële schade kan ontstaan.
>> De lucht/water warmtepomp mag niet met

voorkomen.

water worden gereinigd. Hierbij bestaat gevaar
voor elektrische schokken.

1.3 Voor werkzaamheden aan de elektrische installatie

Voorzichtig:
>> Installeer in elk geval zekeringen anders

uit de klemmen glijden of breken. Dit kan

bestaat er gevaar voor een elektrische schok.

oververhitting of brand veroorzaken.

>> Maak voor de elektriciteitsleidingen gebruik

>> De installatie moet worden geaard.

van standaard kabels met voldoende capaciteit

Maak voor aarding van de installatie

anders bestaat er gevaar voor kortsluitingen,

geen gebruik van gas- of waterleidingen,

oververhitting of brand.

bliksemafleiders of aanleidingen van het

>> Let er bij de installatie van elektrische
leidingen op dat er geen trekbelasting op de
kabels ontstaan. Wanneer de aansluitingen
loskomen, bestaat er gevaar dat de kabels

telefoonsysteem. Wanneer de installatie niet
volgens voorschrift wordt geaard, bestaat er
gevaar voor een elektrische schok.
>> Maak gebruik van zekeringen
(aardlekschakelaar, scheidingsschakelaar (+B

8
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zekering) en ingekapselde zekeringen) met het

van voorgeschreven, kan hierdoor uitval van

opgegeven vermogen.

de installatie of brand worden veroorzaakt.

Wanneer het vermogen van de zekering hoger is

1.4 Voor het proefdraaien

Voorzichtig:
>> Schakel de netschakelaar meer dan 12 uur

>> Raak de koelmiddelleidingen tijdens

voor begin van het gebruik in. Gebruik direct

bedrijf niet met bloten handen aan. De

na het inschakelen van de netschakelaar kan

koelmiddelleidingen zijn, afhankelijk van de

leiden tot aanzienlijke schade aan de inwendige

toestand van het doorstromende koelmiddel,

componenten. Laat de netschakelaar tijdens

heet of koud.

bedrijf ingeschakeld.

Bij aanraking van de leidingen bestaat gevaar
voor verbranding of bevriezing.

>> Controleer voor het gebruik of alle platen,
zekeringen en overige veiligheidsvoorzieningen

>> Wacht na einde van het bedrijf ten minste

volgens voorschrift zijn geïnstalleerd.

vijf minuten voordat de netschakelaar wordt

Roterende, hete of onder hoogspanning staande

uitgezet anders bestaat er gevaar voor

onderdelen kunnen letsel veroorzaken.

waterlekkage of uitval van de installatie.

>> Raak schakelaars niet met natte handen aan.
Hierdoor bestaat gevaar voor een elektrische
schok.

7606905 / 01.05.14
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1.5 Gebruik van airconditioning met koelmiddel R410A

>> Gebruik in elk geval de juiste gereedschappen.
Wanneer stof, vreemde voorwerpen of vocht in

Voorzichtig:

de koelmiddelleidingen binnendringen, bestaat

>> Maak geen gebruik van een ander koelmiddel
dan R410A. Wanneer er gebruik wordt gemaakt
van een ander koelmiddel, kan de olie door
aanwezigheid van chloor worden ontbonden.
>> Maak gebruik van de volgende

er een risico dat de olie wordt ontbonden.
>> Maak geen gebruik van een vulcilinder.
Bij gebruik van een vulcilinder wordt de
samenstelling van het koelmiddel veranderd
waardoor het rendement wordt aangetast.

gereedschappen die speciaal voor gebruik met
koelmiddel R410A zijn ontworpen. Neem voor
verdere vragen contact op met uw vakhandelaar.

Gereedschappen (voor R410A)
Diameter van de verdeelbuis
Vulslang
Gaslekdetector
Voeding voor de vacuümpomp
Momentsleutel
Elektronische indicator voor het koelmiddelpeil

2

Plaatsing

2.1 Bepalen van plaatsing van de buitenunit

>> Kies de locatie zodanig dat het geluid van
Voorzichtig:
>> Vermijd locaties die zijn blootgesteld aan
direct zonlicht of andere warmtebronnen.
>> Vermijd directe invloed van wind.

10

de installatie geen storing voor de omgeving
veroorzaakt.
>> Kies een locatie waarbij eenvoudige bedrading
en toegang tot een energievoorziening mogelijk
is.
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>> Vermijd locaties waarbij ontvlambare gassen

dat de luchtaanzuiging door sneeuw wordt

vrijkomen, geproduceerd worden, uitstromen of

geblokkeerd of dat er sneeuw direct wordt

zich ophopen.

ingeblazen. Daardoor kan de luchtstroom

>> Let erop dat er tijdens bedrijf van de installatie
water kan uitdruppelen.

worden verminderd waardoor storingen worden
veroorzaakt.

Kies een horizontale locatie die bestand is tegen

>> Vermijd locaties die zijn blootgesteld aan olie,

het gewicht en de trillingen van de installatie.

stoom of zwaveldamp.

>> Vermijd locaties waarbij de installatie met

>> Maak tijdens gebruik van de buitenunit

sneeuw kan worden bedekt. In omgevingen

gebruik van de vier draaggrepen. Wanneer de

waarin rekening moet worden gehouden met

installatie aan de onderzijde wordt gedragen,

zware sneeuwval, moeten speciale maatregelen

bestaat er gevaar dat handen of vingers worden

worden genomen zoals bv. de keuze van een

ingeklemd.

hoger gelegen locatie (opstelhoogte: tweemaal
zo hoog als de te verwachten sneeuwhoogte) of
de montage van een afdekkap voor de opening
van de luchtaanzuiging om te voorkomen

2.2 Buitenmaten (buitenunit)

33

0+

30

A

B

C
60

0

Afb.
2-1
Fig. 2-1

7606905 / 01.05.14

37

0

Modellen
50
85
112
140
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A (mm)
740
943
1350
1350

B (mm)
950
950
1020
1020

C (mm)
175
175
210
210
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2.3 Opstelling op locaties die aan wind zijn blootgesteld

Bij montage van de buitenunit op het dak of een
andere locatie die niet is beschermd tegen wind,
moet de luchtafvoer zodanig worden gericht, dat
deze niet
direct is blootgesteld aan sterke wind. Wanneer
sterke wind direct in de luchtafvoer blaast, kan
daardoor de normale luchtstroom worden beperkt
waardoor storingen in de werking kunnen ontstaan.

Hieronder zijn drie voorzieningen weergegeven tegen
sterke invloed van wind.

Fig.
Afb.2-2
2-2

 Richt de luchtafvoer op een afstand van
ca. 50 cm. op een naastgelegen wand. (Afb. 2-2)
 Installeer een als optie leverbare
luchtafvoergeleiding wanneer de installatie op een
locatie wordt geïnstalleerd waarbij de kans bestaat
dat de wind direct in de luchtafvoer blaast.

Afb.2-3
2-3
Fig.

(Afb. 2-3) A) Luchtafvoergeleiding

 Plaats de installatie zodanig, dat de afgevoerde
lucht wordt uitgeblazen in een rechte hoek ten
opzichte van de seizoensgebonden sterke wind.
(Afb. 2-4) B) Windrichting

Afb.2-4
2-4
Fig.

12
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UND AUSLEGUNG
2.4 BenodigdePLANUNG
ruimte
voor de installatie

Mindestabstände
2.4.1 Installatie van Erforderliche
een enkele
buitenunitbei Montage
Beachten Sie bei der Montage der Außengeräte die folgenden erforderlichen Mindestabstände.
Die Werte in Klammern sind die Werte für die Gerätetypen 112/140.
ERFORDERLICHE MINDESTABSTÄNDE BEI MONTAGE EINES EINZELNEN GERÄTES

De volgende minimale afmetingen
gelden, behalve
Hindernis an Rückseite
Max. (maximale afmetingen), zoals weergegeven.

Afb. 2-5

De cijfers tussen haakjes hebben betrekking op de
modellen 112/140. Neem in elk afzonderlijk geval de
Hindernis an Rückseite und oberhalb
des Gerätes

0

. 50

Afb. 2-6

Max

1000

resp. opgaven in acht.

0

30

 Obstakels alleen aan de achterkant (Afb. 2-5)
 Obstakels alleen een de achter- en bovenkant
(Afb. 2-6)

0

30

an Rückseite
Seiten
 Obstakels alleen aan Hindernis
de achterkant
en und
beide

zijkanten (Afb. 2-7)

Afb. 2-7

 Obstakels alleen aan de voorkant (Afb. 2-8)

10

0(
20
0

)

>> Bij gebruik van de optioneel leverbare
Hindernis
Vorderseite
Gerätes
luchtafvoergeleiding moet
de an
vrije
ruimtedes
voor
de

100

0

30

(20

0)

Afb. 2-8

modellen 112/140, 500
mm ein
of meer
bedragen.
* Wenn
optionales
Luftleitblech
montiert ist, beträgt der Mindestab Obstakels alleen aan de
voor- en achterkant

(Afb. 2-9)

stand für die Gerätetypen 112/140
mindestens 500 mm.

Hindernis an Rückseite und Vorderseite

>> Bij gebruik van de optioneel
leverbare
des Gerätes

00

( 10

500

)

Afb. 2-9

luchtafvoergeleiding moet de vrije ruimte voor de
* Wenn ein optionales Luftleitblech

beträgt
der Mindestabmodellen 112/140, 500montiert
mm ofist,
meer
bedragen.

 Obstakels alleen aan

0

stand für die Gerätetypen 112/140
de
achterkant,
beide
mindestens
500 mm.

zijkanten en de bovenkant (Afb. 2-10)

Hindernis an Rückseite, Seiten und
oberhalb des Gerätes

0

50

Afb. 2-10

0
00

)

30

(1

00

x. 5

Ma

>> Maak gebruik van de optioneel leverbare

1000 (1500 )

Montieren Sie kein optionales

Luftleitblech mit
nach oben
luchtafvoergeleiding om de luchtstroom
naar

boven af te leiden.

7606905 / 01.05.14
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(25

0)

150

300 (500)

(25

0)
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3

Installatie-instructies

(mm)

A
B
B
C
C
D
D
E
E

F
F
G
G
H
H

M10
schroef
M10 (3/8")
(3/8 Zoll)
Schraube
Grondplaat
Bodenplatte
Zo
So lang
langmogelijk
wie möglich.
Ontluchtingsopening
Entlüftungsöffnung
Diep
in den
de grond
steken
Tief in
Grund
einsetzen

Max.30
Max.30
Min.360
Min.360
Min.10
Min.10

600

175
(210)

175
(210)

25

330
370

600

950(1020)

Afb.
3-1
Fig. 3-1
Fundamentbout
Betondikte
Lengte van de bout
Draagvermogen
14
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M10 (3/8")
120 mm
70 mm
320 kg
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Installatie van de buitenunit

>> De installatie moet altijd worden opgesteld op een
stevige, vlakke ondergrond om trillingsgeluiden
tijdens bedrijf te vermijden. (Afb. 3-1)

>> De ontluchtingsopening mag niet worden
geblokkeerd. Wanneer de ontluchtingsopening

>> De warmtepomp altijd op een voet of een

is geblokkeerd, wordt de werking aangetast en

wandhouder monteren.

bestaat er gevaar dat de installatie uitvalt.

>> Minimale hoogte onderkant warmtepomp = 2 x de

>> Wanneer aanvullende bevestiging van de

te verwachten sneeuwhoogte.

installatie noodzakelijk is kan gebruik worden
gemaakt van de inbouwopening in de achterkant

>> Voet hol uitvoeren (montageframe) of

van de unit voor het bevestigen van draden etc.

zijfundamenten maken.

met zelftappende schroeven (ø 5 × 15 mm of
minder).

>> De warmtepomp niet op een gesloten voet
monteren omdat condenswater in de winter kan
opvriezen en warmtepomp kan beschadigen.

Waarschuwing:

>> Vrije ruimte onder de warmtepomp aanhouden
van minimaal 10 cm hoogte (tenzij er een

>> De installatie moet worden bevestigd aan
een deel van het gebouw dat het gewicht kan

drainageplaat met afvoer is gemonteerd)

dragen. Wanneer de installatie aan een te zwak
deel wordt gemonteerd, bestaat er gevaar

>> Zorg voor voldoende afvoer of inzinking van

dat de installatie valt en daardoor letsel en/of

condenswater.

schade veroorzaakt.
>> De installatie moet worden geïnstalleerd
volgens de instructies om gevaar voor schade
als gevolg van aardbevingen, stormen of
sterke wind te minimaliseren. Bij een niet
correct geïnstalleerde unit bestaat er gevaar
dat de unit valt waardoor letsel en/of schade
kan worden veroorzaakt.
>> De cijfers tussen haakjes hebben betrekking
op de modellen 112/140.
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Drainagebuizen / aansluiten van de verwarmingsleidingen

4

Drainagebuizen

  Aansluiting van de drainagebuis op
de buitenunit
Wanneer het aanbrengen van een afvoerleiding
vereist is, kan gebruik worden gemaakt van de
afvoeraansluiting of een condenslekbak (accessoire).

5

Aanduidingen
optionele onderdelen

Modelaanduiding

Condensafvoer

PAC-SG61DS-E

Condenslekbak voor
50/85

PAC-SG64DP-E

Aansluiten van de verwarmingsleidingen

5.1 Water- en terugloopleiding

>> Sluit de water- en de terugloopleiding aan op de
juiste aansluitingen.

Opmerking:

(cilindrische buitendraad voor 1" (2,54 cm)
waterleiding (ISO 228/1-G1B))

>> De stroomsnelheden in de leidingen moeten
binnen bepaalde grenzen worden gehouden,

>> De aan- en afvoerposities van de leidingen zijn

afhankelijk van het gebruikte materiaal, om erosie,

weergegeven op Afb. 5-1.

corrosie en geluidsontwikkeling te voorkomen.
Let erop dat plaatselijke versnellingen in dunne

>> Bouw een hydraulisch filter in de wateraanvoer in.

leidingen, bochten en vergelijkbare obstakels

>> Het maximale aantrekmoment voor de

de hierboven opgegeven waarden kunnen

wateraansluiting is 50 N•m.

overtreffen, bv. bij koper: 1,5 m/s.

>> Na de inbouw controleren op lekkage.

>> Zorg er bij het bevestigen van metalen
leidingen van verschillende materialen voor,

>> De waterdruk moet 1,5 tot max. 2 bar bedragen.

dat de aansluitingen geïsoleerd worden om
elektrochemische slijtage te voorkomen.

>> De temperatuur van de verwarmingsterugloop
moet lager zijn dan 55 °C.

>> Het veldsysteem zodanig inrichten dat de
aanvoertemperatuur en het debiet van het water

16
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Aansluiten van de verwarmingsleidingen

overeenkomen met de technische specificaties.

wordt gebruikt, kunnen er componenten van de

Wanneer de installatie buiten deze specificaties

installatie worden beschadigd.

5.2 Toestand van de waterkwaliteit
Het water in het systeem moet schoon zijn en een
pH-waarde hebben van 6,5 - 8,0.
De onderstaande waarden zijn maximale
waarden:
Calcium:

100 mg/L

Chloor:

100 mg/L

IJzer/mangaan

0,5 mg/L

Opmerking:
Neem bij het waterleidingsysteem maatregelen
tegen bevriezing. (isolatie van waterleidingen,
beveiligingssysteem voor de pomp, gebruik van een
bepaald percentage ethyleenglycol in plaats van
normaal water) Isoleer de waterleiding op de juiste
manier. Bij onvoldoende isolatie kan het rendement
worden aangetast.

[Afb. 5-1]
Waterafvoer
Wateraanvoer

Waarschuwing:
De watertemperatuur kan oplopen tot 60 °C. De
waterleidingen mogen daarom niet direct met de
blote hand worden aangeraakt.

Afb.
5-1
Fig. 5-1
7606905 / 01.05.14
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Elektrotechnische werkzaamheden

6

Elektrotechnische werkzaamheden

6.1 Buitenunit

[Afb. 6-1, Afb. 6-2]
1 Het bedieningspanel afnemen
2 De kabels volgens Afb. 6-1 en Afb. 6-2
aansluiten.

voor de stroomvoorziening

Afb. 6-1

A
B
C
D
E

Interface-unit/stroomtemperatuur controller
Buitenunit
Afstandsbediening
Hoofdschakelaar
(aardlekschakelaar)
Aarding

A Aardaansluiting
B Aansluitstrip
C Klem
D Bedieningspaneel
E	De kabels zodanig aansluiten dat deze het
midden van het bedieningspaneel niet raken.

50-140 V(enkelfasig)

Opmerking:

Afb. 6-2

Inbouw van de N-ader waarborgen.
Zonder N-ader kan er schade aan de
installatie ontstaan.

18
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6.2 Elektrische bedrading

Buitenunit model
Buitenunit voeding

Nominale spanning van
het stroomcircuit

Bedrading aantal
leidingen × dikte (mm2)

Zekeringscapaciteit van de buitenunit *1
Aardleiding van de
lichtnetaansluiting van de
buitenunit
Interface-unit/FTC regelaar/
buitenunit *2
Interface-unit/aardleiding
buitenunit *2
Afstandsbediening - Interfaceunit/ FTC regelaar
Buitenunit L-N (enkelfasig),
buitenunit L1-N, L2-N, L3-N (3
fasen) *3
Interface-unit/FTC regelaar/
buitenunit S1-S2 *3

50 V
~/N
(enkelfasig),
50 Hz, 230 V
16 A

85 V
~/N
(enkelfasig),
50 Hz, 230 V
25 A

140 V
~/N
(enkelfasig),
50 Hz, 230 V
40 A

112 Y, 140 Y
3N~
(driefasig),
50 Hz, 400 V
16 A

3 × Min. 1,5

3 × Min. 4

3 × Min. 6

3 × Min. 1,5

3 × 1,5 (polair) 3 × 1,5 (polair) 3 × 1,5 (polair) 3 × 1,5 (polair)
1 × Min. 1,5

1 × Min. 1,5

1 × Min. 1,5

1 × Min. 1,5

2 × 0,3
(niet polair)

2 × 0,3
(niet polair)

2 × 0,3
(niet polair)

2 × 0,3
(niet polair)

AC 230 V

AC 230 V

AC 230 V

AC 230 V

AC 230 V

AC 230 V

AC 230 V

AC 230 V

Interface-unit/FTC regelaar/
buitenunit S2-S3 *3

DC 24 V

DC 24 V

DC 24 V

DC 24 V

Afstandsbediening - Interfaceunit/ FTC regelaar *3

DC 12 V

DC 12 V

DC 12 V

DC 12 V

*1. Op elk van de polen of een aardlekschakelaar NV) met een contactafstand van minimaal 3,0 mm plaatsen.
*2. Max. 80 m
*3. De gegevens gelden NIET altijd en opzichte van de aardleiding. Op klem S3 staat DC 24 V gelijkstroom ten opzichte van klem S2. Tussen klemmen S3 en S1
is geen elektrische isolatie door de transformator of een andere elektrische voorziening aanwezig.

Tussenverbindingen kunnen leiden tot fouten
Opmerking:

in de communicatie. Wanneer er water in

1. De elektrische bedrading moet worden uitgevoerd

een tussenverbinding binnendringt, kan de

volgens de plaatselijk geldende en nationale

aardisolatie worden aangetast en kan een slecht

wettelijke voorschriften.

elektrisch contact worden veroorzaakt. (wanneer

2. De voedingskabels en de kabels tussen het

een tussenverbinding noodzakelijk is moeten er

bedieningsdeel en de buitenunit mogen niet

maatregelen worden genomen om binnendringen

lichter zijn dan polychloropreen (neopreen)

van water in de kabel te voorkomen).

gecoate flexibele kabels. (Design 60245 IEC 57)

4. Een aardleiding installeren die langer is dan de

3. Verbind de kabels tussen het bedieningsdeel
en de buitenunit altijd direct met de installatie

andere kabels
5. Richt het systeem niet zodanig in dat de

(gebruik van tussenverbindingen is niet

stroomvoorziening vaak in- en uitgeschakeld

toegestaan).

wordt.

7606905 / 01.05.14
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Elektrotechnische werkzaamheden/proefdraaien

Stroomvoorziening
Stromversorgung
Scheidingsschakelaar
Trennschalter

Butenunit
Außenanlage

S1

S1

S2

S2

S3

S3

Interface-unit
Schnittstelleneinheit

Buitensensor
achterwand
van de warmtepomp
Außensensor
Rückwand
der WP

AF-aansluiting
opMontageplatte
de montageplaat
AF-Anschluss auf

Waarschuwing:

Raak ook de klemmen S1, S2 en S3 niet aan

Bij de stuurleiding A staat er vanwege het ontwerp

wanneer de netspanning is ingeschakeld.

van het stroomcircuit, waarbij geen isolatie tussen de

Wanneer er tussen de binnen- en de buitenunit

netspanning en de transmissieleiding aanwezig is,

een scheidingsschakelaar moet worden geplaatst,

op klem S3 een hoogspanning. Schakel daarom bij

moet gebruik worden gemaakt van een 3-polige

onderhoud de netspanning uit.

schakelaar.

7

Proefdraaien

Voor het proefdraaien
>> Voor het proefdraaien moeten de

koelmiddel lekt, nagaan of stroomvoorziening

DIP-schakelaars op de print van de warmtepomp

en stuurleidingen niet los zitten, of de polariteit

worden gecontroleerd. Vergelijking is absoluut

niet is omgedraaid en geen enkele netfase is

noodzakelijk.

losgekoppeld.

>> Na installatie, bekabeling en aanleggen van

>> Met een 500 Volt Mega-Ohmmeter controleren

de leidingen voor de binnen- en buitenunits

en waarborgen dat de weerstand tussen de

controleren en waarborgen dat er geen

voedingsklemmen en de aarding ten minste
1,0 MΩ bedraagt.
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Proefdraaien

– Wanneer het koelmiddel in de compressor is
Waarschuwing:

opgehoopt, moet de compressor tenminste 12 uur

Neem de airconditioning niet in gebruik wanneer

vóór ingebruikname warmdraaien om uitval te

de isolatieweerstand minder dan 1,0 MΩ

voorkomen.

bedraagt.

4. Wanneer de isolatieweerstand oploopt tot meer
dan 1 MΩ is de compressor niet defect.

Isolatieweerstand
Na de installatie of nadat de installatie gedurende
Voorzichtig:

langere tijd van de stroomvoorziening losgekoppeld
is geweest, daalt de isolatieweerstand vanwege de
ophoping van het koelmiddel in de compressor tot

>> De compressor werkt niet wanneer de fasen
van de stroomvoorziening niet correct zijn

onder de 1 MΩ. Er is hierbij geen sprake van een

aangesloten.

storing. Ga als volgt te werk:
1. Koppel de stroomkabels van de compressor los
en meet de isolatieweerstand van de compressor.
2. Wanneer de isolatieweerstand minder is dan

>> Stroom minimaal 12 uur vóór ingebruikname
inschakelen.
	- Gebruik direct na het inschakelen van de
netschakelaar kan leiden tot aanzienlijke schade

1 MΩ, is de compressor defect of is de weerstand

aan de inwendige componenten. Tijdens het

gedaald vanwege de ophoping van het koelmiddel

seizoen de netschakelaar ingeschakeld laten.

in de compressor.
3. Na het aansluiten van de stroomkabels en het
inschakelen van de netspanning, begint de

Opmerking:

compressor warm te draaien.

Soms kan er door het ontdooien ontstane damp

Meet de isolatieweerstand na de hieronder
vermelde inschakeltijden opnieuw. Koppel na het
aansluiten van de stroom gedurende de hieronder

optreden hetgeen eruit kan zien alsof er rook uit de
buitenunit komt.

opgegeven tijd, de kabels van de compressor los
en meet de isolatieweerstand opnieuw.
	– De isolatiewersten daalt vanwege de ophoping
van het koelmiddel in de compressor. De
weerstand stijgt tot meer dan 1 MΩ nadat de
compressor gedurende 4 uur is warmgedraaid.
(de tijd die nodig is voor het warmdraaien
van de compressor hangt af van de
weersomstandigheden en ophoping van het
koelmiddel)

7606905 / 01.05.14
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Speciale functie

8

Speciale functie

8.1 Speciale functie van de warmtepomp

>> Via de ingang S4 in de RemaCal bestaat de

>> Via de ingang S8 in de RemaCal kan een tweede

mogelijkheid om de warmtepomp uit te schakelen

energietarief worden geactiveerd.
Hiervoor is een potentiaalvrij contact (sluitrelais)

>> Bij levering is S4 overbrugd. Dit contact kan

benodigd die bv. vanaf de omvormer van een

worden gebruikt om bv. via een schakelaar

zonne-energie systeem kan komen.

of timer (potentiaalvrij openingsrelais) de
warmtepomp stil te zetten.
>> Wanneer het contact weer wordt gesloten, wordt
het normale bedrijf voortgezet.

22

PUHZ-W50

7606905 / 01.05.14

Monitoring

9

Monitoring

7-segments LED-display
> DIP-schakelaar SW2 tijdens normaal bedrijf

> LED's knipperen tijdens normaal bedrijf

Schakel de voedingsspanning van de buitenunit

Bij het inschakelen van de stroomvoorziening

af. Steek de stekker van het A-Control Service

knipperen de LED's terwijl de airconditioning een

gereedschap in de bus CNM op de stuurprint van de

systeemcontrole uitvoert. Dit duurt maximaal

buitenunit. Daarbij moeten de schakelaars 1–6 van

4 minuten.

SW2 in de positie uit/off staan zoals op de afbeelding
hieronder te zien is.

ON

Interval:
Intervall:
1
seconde
1 Sekunde

SW2

1 2 3 4 5 6

Basisinstelling
Grundeinstellung

> LED-display brandt tijdens normaal bedrijf

De gedetailleerde beschrijving vindt u in de

1. 	Tijdens ongestoord normaal bedrijf en de DIP-

onderstaande tabel.

schakelaar SW2-1–6 Uit/OFF, geeft de LED op de
tiende positie de bedrijfsmodus aan (uit, koelen,

2. 	Wanneer er een storing optreedt (de verdichter

verwarmen, ontdooien) en op de eerste positie

wordt door de veiligheidsvoorziening

de bedrijfstoestand van de verdichter en de

uitgeschakeld) verschijnt op de LED-display de

magnetische ventielen.

storingscode. Deze storingscode blijft staan totdat
de verdichter opnieuw wordt gestart.

LED-display
LED1
LED-Anzeige –- LED1
Brandt
Leuchtetcontinu
kontinuierlich

Positie
tientallen:
Bedrijfsmodus
10-er-Stelle:
Betriebsart

1

Positie
eenheden:
Schakelpositie
het stuurrelais;
relaisuitgang
1-er-Stelle:
Schaltstellung
der van
Steuerrelais;
Relaisausgang

Display
Anzeige

Bedrijfsmodus
Betriebsart

Display
Anzeige

Verdichter
Verdichter

4-weg ventiel
4-Wege-Ventil

O

UIT/ventilator

0

–

–

–

–

C

Koelen/drogen

1

–

–

–

AAN

H

Verwarmen

2

–

–

AAN

–

d

Ontdooien

3

–

–

AAN

AAN

4

–

AAN

–

–

5

–

AAN

–

AAN

6

–

AAN

AAN

–

7

–

AAN

AAN

AAN

81

AAN

–

–

–

A1

AAN

–

AAN

–

Niet
bij PU(H)-P71 – P140
Nicht bei PU(H)-P71 – P140
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Magneetventiel
Magnetventil
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>	LED-display knippert nadat er een storing is
opgetreden
Wanneer de verdichter na het optreden van een

Adres vandes
de
Adresse
betreffende
gestörten
airconditioning
Klimagerätes

storing wordt uitgeschakeld, wordt op de LEDdisplay afwisselend het adres van de betreffende

Storingscode
Fehlercode

Interval:
Intervall:
1
seconde
1 Sekunde

airconditioner en de storingscode weergegeven.
>	LED-display
Display

Beschrijving (tijdens bedrijf)

U1

Storing aan de hogedrukschakelaar, 63H heeft gereageerd

U2

Temperatuur heet gas te hoog, gebrek aan koelmiddel

U3

Temperatuursensor heet gas TH4 heeft een onderbreking/
kortsluiting vastgesteld

U4

Temperatuursensor in de buitenunit TH3, TH6, TH7, TH8 heeft een
onderbreking/kortsluiting vastgesteld

U5

Temperatuursensor koelribben heeft een onderbreking/kortsluiting
vastgesteld

U6

Storing aan de vermogensmodule (inverter)

U7

Storing oververhitting; temperatuur heet gas te laag

UF

Verdichter uitgeschakeld door te hoge stroomsterkte (verdichter
geblokkeerd)

UH

Storing in de stroomsensor

0

Buitenunit

UL

Storing aan de lagedrukschakelaar, 63L heeft gereageerd

1

Binnenunit 1

UP

Verdichter uitgeschakeld door te hoge stroomsterkte

2

Binnenunit 2

P1–P8

Storingen aan de inwendige componenten

3

Binnenunit 3

A0–A7

Storing bij de gegevensoverdracht: Voorrangssignaal in het M-Net

4

Binnenunit 4

Display

Enkele storingscodes treden
vanwege de constructie slechts op
bij enkele modellen buitenunits.

Display

Locatie van de door
de storing getroffen
airconditioner

Beschrijving (bij ingeschakelde stroomvoorziening)

F3

Steker 63L (rood ) is losgetrokken

F5

Stekker 63H (geel ) is losgetrokken

F9

Beide stekkers 63L en 63H zijn losgetrokken

E8

Storing bij de gegevensoverdracht: Buitenunit ontvangt geen signalen van de binnenunit

E9

Storing bij de gegevensoverdracht: Buitenunit stuurt geen signalen naar de binnenunit

EA

Fout in de bedrading van de stuurleidingen binnen/buiten: te veel interne apparaten (max. 4)

Eb

Fout in de bedrading van de stuurleidingen binnen/buiten: Polariteit verwisseld, kabel(s) los

Ec

Tijdsoverschrijding bij systeemstart

E0-E7
24

Opmerking:

Storing bij de gegevensoverdracht: Anders zonder buitenunit
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Power Inverter systemen PUHZ-RP35 – RP140 VHA / YHA / PUHZ-RP200/RP250 YHA2 /
ZUBADAN Power inverter systemen PUHZ-HRP71 – HRP125 VHA / YHA
Instelling op SW2

Componenten van de installatie

Meetbereik en beschrijving

Leidingtemperatuur TH3
-40 – 90

Voorbeeld: TH3 = -10 °C:

0,5 s.

„– “

0,5 s.

„10“

„

Voorbeeld: TH4 = 105 °C:

Ventilatorstanden (buitenunit)
0 – 10

0,5 s.

0,5 s.

„ 1“

„05“

“

°C

2 s.

„

“

Standen /
stappen

0 – 10

Aantal in-/uitschakelprocedures van de
verdichter
0 – 9999

0 – 9999
Wanneer het aantal hoger ligt dan 99, wisselt de display
tussen honderdtallen, tientallen en eenheden en daarna
2 spaties.
Voorbeeld: 42500 schakelingen:0,5 s.
425 x 10
4“

0,5 s.

„25“

„

Voorbeeld: 425:

0,5 s.

„ 2“

Bedrijfsstroom van de verdichter 0 – 50

0,5 s.

„45“

„

“

“

0 – 50 (zonder decimale posities)

Voorbeeld: 125 Hz:

A

0,5 s.

0,5 s.

„ 1“

„25“

Voorbeeld: 150 pulsen:

0,5 s.

„ 1“
Nieuwe storingsmelding van de
buitenunit (1)
In het storingenoverzicht wordt de
laatste melding gewist en worden de
overige meldingen een plaats omlaag
geschoven.

0,5 s.

„50“

Geen verschuiving van een storingsmelding: "00"
Knippert: Storingsmelding wordt verschoven
Brandt: Verschuiven is afgerond

PUHZ-W50

Hz

2 s.

„

“

0 – 480
Wanneer de openingsbreedte van de LEV-A groter is
dan 99 pulsen, wisselt de display tussen honderdtallen,
tientallen en eenheden en daarna 2 spaties.

Openingsbreedte van de LEV-A
0 – 480

10 uur

2 s.

0 – 225
Wanneer de verdichter werkfrequentie hoger ligt dan 99,
wisselt de display tussen honderdtallen, tientallen en
eenheden en daarna 2 spaties.

Verdichter werkfrequentie
0 – 225

x 100

2 s.

0 – 9999
Wanneer het aantal hoger ligt dan 99, wisselt de display
tussen honderdtallen, tientallen en eenheden en daarna
2 spaties.

Verdichter bedrijfstijd
0 – 9999

°C

2 s.

3 – 217
Wanneer de temperatuursensor waarden hoger dan
99 °C meet, wisselt de display tussen honderdtallen,
tientallen en eenheden en daarna 2 spaties.

Temperatuur heet gas TH4
3 – 217

7606905 / 01.05.14

Eenheid

-40 – +90
Wanneer de temperatuursensor waarden lager dan 0 °C
meet, wisselt de display tussen voorteken, waarden en
daarna 2 spaties.

„

Pulsen

2 s.

“

Storingscode
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Power Inverter systemen PUHZ-RP35 – RP140 VHA / YHA / PUHZ-RP200/RP250 YHA2 /
ZUBADAN Power inverter systemen PUHZ-HRP71 – HRP125 VHA / YHA
Instelling op SW2

Componenten van de installatie

Bedrijfsmodus vóór stop door storing

Meetbereik en beschrijving
Code van de bedrijfsmodus vóór stop door storing
De storingscode wordt weergegeven wanneer op de DIPschakelaar SW2 alle schakelaar in de positie UIT/OFF staan.
ON
SW2
1 234

Leidingtemperatuur TH3 vóór de storing
-40 – 90

56

-40 – +90
Wanneer de temperatuursensor waarden lager dan 0 °C
meet, wisselt de display tussen voorteken, waarden en
daarna 2 spaties.
Voorbeeld: TH3 = -15 °C:

0,5 s.

„– “

Temperatuur verdichter of heet gas TH4
vóór de storing
3 – 217

Eenheid

0,5 s.

„15“

„

°C

2 s.

“

3 – 217
Wanneer de temperatuursensor waarden hoger dan 99 °C
meet, wisselt de display tussen honderdtallen, tientallen en
eenheden en daarna 2 spaties.
Voorbeeld: TH4 = 130 °C:

0,5 s.

„ 1“

0,5 s.

„30“

„

°C

2 s.

“

Bedrijfsstroom van de verdichter vóór
de storing
0 – 20

0 – 20

Overzicht van de laatste storingen (1)
Afwisselende weergave van het adres
van het apparaat en de storingscode

Wanneer er geen storingen worden weergegeven, wisselt de
display tussen "00" en "– –"

Storingscode

Overzicht van de oudere storingen (2)
Afwisselende weergave van het adres
van het apparaat en de storingscode

Wanneer er geen storingen worden weergegeven, wisselt de
display tussen "00" en "– –"

Storingscode

Thermostaat inschakelduur
0 – 999

A

0 – 999
Wanneer de tijdsduur hoger ligt dan 99 minuten, wisselt de
display tussen honderdtallen, tientallen en eenheden en
daarna 2 spaties.
Voorbeeld: 245 min:

0,5 s.

„ 2“

Duur van het proefdraaien
0 – 120

„45“

„

Minuten

2 s.

“

0 – 120
Wanneer de tijdsduur hoger ligt dan 99 minuten, wisselt de
display tussen honderdtallen, tientallen en eenheden en
daarna 2 spaties.
Voorbeeld: 105 min:

0,5 s.

„ 1“

Aantal aangesloten binnenunits
0–4

0,5 s.

PUHZ-(H)RP35–(H)RP140:

0–3

PUHZ-RP200/RP250:

0–4

0,5 s.

„05“

„

Minuten

2 s.

“

Aantal

Op de display wordt de capaciteitscode weergegeven

Apparaatvermogen

26

Vermogen

Capaciteitscode

Vermogen

Capaciteitscode

RP35

9

(H)RP125

25

RP50

10

RP140

28

RP60

11

RP200

40

(H)RP71

14

RP250

50

(H)RP100

20

PUHZ-W50

Capaciteitscode
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Monitoring

Power Inverter systemen PUHZ-RP35 – RP140 VHA / YHA / PUHZ-RP200/RP250 YHA2 /
ZUBADAN Power inverter systemen PUHZ-HRP71 – HRP125 VHA / YHA
Instelling op SW2

Componenten van de installatie

Meetbereik en beschrijving

Eenheid

Positie tientallen (van de volledige display)
Details
Warmtepomp/
koelapparaat

Display
0: Warmtepomp

1: Koelapparaat

Driefasig/enkelfasig 0: Enkelfasig

2: Driefasig

Positie eenheden

Instellingen op de buitenunit

Details
Ontdooimodus

Display
0: STANDAARD

1: voor hoge
luchtvochtigheid

Voorbeeld: "20" betekent voor een
warmtepompapparaat 3-fasenaansluiting en normaal
ontdooibedrijf.
Leidingtemperatuur van de binnenunit
Nr.1 TH2
-39 – 88

-39 – +88
Wanneer de temperatuursensor waarden lager dan 0 °C
meet, wisselt de display tussen voorteken en waarde.

°C

Leidingtemperatuur van de binnenunit
Nr.1 TH5
-39 – 88

-39 – +88
Wanneer de temperatuursensor waarden lager dan 0 °C
meet, wisselt de display tussen voorteken en waarde.

°C

Leidingtemperatuur van de binnenunit
Nr.2 TH2
-39 – 88

-39 – +88
Wanneer de temperatuursensor waarden lager dan 0 °C
meet, wisselt de display tussen voorteken en waarde.

°C

Leidingtemperatuur van de binnenunit
Nr.2 TH5
-39 – 88

-39 – +88
Wanneer de temperatuursensor waarden lager dan 0 °C
meet, wisselt de display tussen voorteken en waarde.

°C

Temperatuursensor omgevingslucht
TH1
8 – 39

8 – 39

°C

Gewenste temperatuur van de
omgevingslucht
17 – 30

17 – 30

°C

Temperatuursensor van de
warmtewisselaar op de buitenunit
(2-fasenmenging) TH6
-39 – 88

-39 – +88
Wanneer de temperatuursensor waarden lager dan 0 °C
meet, wisselt de display tussen voorteken en waarde.

°C

Buitentemperatuur TH7
-39 – 88

-39 – +88
Wanneer de temperatuursensor waarden lager dan 0 °C
meet, wisselt de display tussen voorteken en waarde.

°C

Temperatuursensor koelribben TH8
-40 – 200

-40 – +200
Wanneer de temperatuursensor waarden lager dan 0 °C
meet, wisselt de display tussen voorteken en waarde.
Wanneer de temperatuur hoger is dan 99 °C, wisselt de
display tussen honderdtallen, tientallen en eenheden.

°C

0 – 255
Wanneer het temperatuurverschil hoger is dan 99 K,
wisselt de display tussen honderdtallen, tientallen en
eenheden.

K

0 – 130
Wanneer het temperatuurverschil hoger is dan 99 K,
wisselt de display tussen honderdtallen, tientallen en
eenheden.

K

Temperatuur oververhitting heet gas
SHd
0 – 255
Koelen: TH4 - TH6
Verwarmen: TH4 - TH5
Temperatuur onderkoeler SC
0 – 130
Koelen: TH6 - TH3
Verwarmen: TH5 - TH4
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Monitoring

Power Inverter systemen PUHZ-RP35 – RP140 VHA / YHA / PUHZ-RP200/RP250 YHA2 /
ZUBADAN Power inverter systemen PUHZ-HRP71 – HRP125 VHA / YHA
Instelling op SW2

Componenten van de installatie

Meetbereik en beschrijving

Eenheid

Bedrijfsstroom van de binnenunit
0 – 500

0 – 500
Wanneer de waarde hoger is dan 99, wisselt de display
tussen honderdtallen, tientallen en eenheden.

Openingsbreedte van de LEV B
0 – 480

0 – 480
Wanneer de openingsbreedte meer dan 99 pulsen
bedraagt, wisselt de display tussen honderdtallen,
tientallen en eenheden.

Gewenste werkfrequentie
0 – 255

0 – 255
Wanneer de werkfrequentie hoger is dan 99 Hz, wisselt
de display tussen honderdtallen, tientallen en eenheden.

Hz

DC-busspanning
RP35–140: 180 – 370
RP200/250: 360 – 760

180 – 370 / 360 – 760
Wanneer de spanning hoger is dan 99 V, wisselt de
display tussen honderdtallen, tientallen en eenheden.

V

0,1 A

Pulsen

Energiezuinige modus
RP: 0 – 100
HRP: 0 – 255

0 – 100 / 0 – 255
Wanneer de instelling 100% is, wisselt de display tussen
Wanneer de buitenunit met M-NET
honderdtallen, tientallen en eenheden en daarna 2
is verbonden en de bovenliggende
spaties.
besturing opdracht geeft de
0,5 s. 0,5 s.
2 s.
"Energiezuinige modus" in te schakelen, Voorbeeld: 125 %:
wordt 0 - 100 weergegeven.
„ 1“ „25“
„
“

%

Wanneer deze functie is uitgeschakeld,
wordt op de LED-display "100"
weergegeven.
Nieuwe storingsmelding van de
buitenunit (2)
In het storingenoverzicht wordt de
eerste melding gewist en worden de
overige meldingen een plaats omlaag
geschoven.
Nieuwe storingsmelding van de
buitenunit (3)
In het storingenoverzicht wordt de
eerste melding gewist en worden de
overige meldingen een plaats omlaag
geschoven.
Lijst met de oudste storingen
Afwisselende weergave van het adres
van het apparaat en de storingscode

Geen verschuiving van een storingsmelding: "00"
Knippert: Storingsmelding wordt verschoven
Brandt: Verschuiven is afgerond

Storingscode

Geen verschuiving van een storingsmelding: "00"
Knippert: Storingsmelding wordt verschoven
Brandt: Verschuiven is afgerond

Storingscode

Wanneer er geen storingen worden weergegeven,
wisselt de display tussen "00" en "– –"

Storingscode

3: Vloeistofleiding op de buitenunit TH3, TH32
6: 2
 -fasenleiding (condensator/verdamper) op de
Wanneer er geen storing in de
buitenunit TH6
temperatuursensor is opgetreden, wordt 7: Temperatuur buitenlucht TH7
op de LED-display "—" weergegeven.
8: Temperatuursensor koelribben TH8
Storing in de temperatuursensor

Werkfrequentie van de verdichter voor
de storing
0 – 255

Ventilatorstand vóór de storing
0 – 10

28

Code

0 – 255
Wanneer de werkfrequentie hoger ligt dan 99 Hz, wisselt
de display tussen honderdtallen, tientallen en eenheden
en daarna 2 spaties.
Voorbeeld: 125 Hz:

0 – 10

PUHZ-W50

0,5 s.

0,5 s.

„ 1“

„25“

2 s.

„

Hz

“

Standen /
stappen
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Monitoring

Power Inverter systemen PUHZ-RP35 – RP140 VHA / YHA / PUHZ-RP200/RP250 YHA2 /
ZUBADAN Power inverter systemen PUHZ-HRP71 – HRP125 VHA / YHA
Instelling op SW2

Componenten van de installatie

Meetbereik en beschrijving

Eenheid

Openingsbreedte van de LEV A vóór
de storing
0 – 480

0 – 480
Wanneer de openingsbreedte groter is dan 99 pulsen,
wisselt de display tussen honderdtallen, tientallen en
eenheden en daarna 2 spaties.
Voorbeeld: 130 pulsen:
0,5 s. 0,5 s.
2 s.

Leidingtemperatuur van de buitenunit
TH33
-39 – 88

-39 – +88
Wanneer de temperatuursensor waarden lager dan 0 °C
meet, wisselt de display tussen voorteken en waarde.

°C

Temperatuursensor omgevingslucht
TH1 vóór de storing
8 – 39

8 – 39

°C

Leidingtemperatuur van de binnenunit
TH2 vóór de storing
-39 – 88

„ 1“

„30“

„

“

-39 – +88
Wanneer de temperatuursensor waarden lager dan 0 °C
meet, wisselt de display tussen voorteken, waarden en
daarna 2 spaties.
Voorbeeld: -15 °C:

0,5 s.

„– “

0,5 s.

„15“

„

2 s.

Voorbeeld: -15 °C:

0,5 s.

„– “

Temperatuursensor warmtewisselaar
van de buitenunit TH6
(2-Phasengemisch) vóór de storing
-39 – 88

Buitentemperatuur TH7 vóór de storing
-39 – 88

0,5 s.

„15“

„

2 s.

0,5 s.

„– “

0,5 s.

„15“

„

°C

“

-39 – +88
Wanneer de temperatuursensor waarden lager dan 0 °C
meet, wisselt de display tussen voorteken, waarden en
daarna 2 spaties.
Voorbeeld: -15 °C:

°C

“

-39 – +88
Wanneer de temperatuursensor waarden lager dan 0 °C
meet, wisselt de display tussen voorteken, waarden en
daarna 2 spaties.

Verdampertemperatuur van de
binnenunit TH5 voor de storing
-39 – 88

Pulsen

2 s.

°C

“

-39 – +88
Wanneer de temperatuursensor waarden lager dan 0 °C
meet, wisselt de display tussen voorteken, waarden en
daarna 2 spaties.
Voorbeeld: -15 °C:

0,5 s.

„– “

0,5 s.

„15“

„

2 s.

“

-40 – +200
Wanneer de temperatuursensor waarden lager dan 0 °C
Temperatuursensor koelribben TH8 vóór meet, wisselt de display tussen voorteken, waarden en
de storing
daarna 2 spaties.
-40 – 200
Wanneer de temperatuursensor waarden hoger dan 99
°C meet, wisselt de display tussen voorteken, waarde en
daarna 2 spaties.
Temperatuur oververhitting heet gas
SHd vóór de storing
0 – 255
Koelen: TH4 - TH6
Verwarmen: TH4 - TH5
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0 – 255
Wanneer het temperatuurverschil hoger is dan 99 K,
wisselt de display tussen honderdtallen, tientallen en
eenheden en daarna 2 spaties.
Voorbeeld: 150 K:

0,5 s.

„ 1“

PUHZ-W50

0,5 s.

„50“

„

2 s.

K

“
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Power Inverter systemen PUHZ-RP35 – RP140 VHA / YHA / PUHZ-RP200/RP250 YHA2 /
ZUBADAN Power inverter systemen PUHZ-HRP71 – HRP125 VHA / YHA
Instelling op SW2

Componenten van de installatie
Temperatuur onderkoeling SC vóór de
storing
0 – 130
Koelen: TH6 - TH3
Verwarmen: TH5 - TH2

Meetbereik en beschrijving

Eenheid

0 – 130
Wanneer het temperatuurverschil hoger is dan 99 K,
wisselt de display tussen honderdtallen, tientallen en
eenheden en daarna 2 spaties.
Voorbeeld: 115 K:

0,5 s.

„ 1“

0,5 s.

„15“

„

2 s.

“

0 – 999
Wanneer de tijdsduur langer is dan 99 min, wisselt de
display tussen honderdtallen, tientallen en eenheden en
Inschakelduur thermostaat tot de storing daarna 2 spaties.
0 – 999
Voorbeeld: 415 min:

0,5 s.

„ 1“

Leidingtemperatuur van de binnenunit
Nr.3 TH2 (vloeistof)
-39 – 88

0,5 s.

„15“

„

2 s.

Minuten

“

-39 – +88
Wanneer de temperatuursensor waarden lager dan 0 °C
meet, wisselt de display tussen voorteken, waarden en
daarna 2 spaties.

°C

Wanneer er geen binnenunit Nr.3 is aangesloten, wordt
op de LED-display "00" weergegeven.
-39 – +88
Wanneer de temperatuursensor waarden lager dan 0 °C
meet, wisselt de display tussen voorteken, waarden en
daarna 2 spaties.

Verdampertemperatuur van de
binnenunit Nr.3 TH5
-39 – 88

K

°C

Wanneer er geen binnenunit Nr.3 is aangesloten, wordt
op de LED-display "00" weergegeven.

U9: Storingstatus tijdens de storing

Beschrijving

Component

Display

Geen storing

–

00

Spanning te hoog

Spanningsprint

01

Spanning te laag

Stuurprint

02

Sensor ingangstroom
L-fasefout

Stuurprint

04

Storing bedrijfssignaal

Spanningsprint

08

PFC-fout (RP35–71
VHA2) spanning
te hoog/te laag,
stroomsterkte te hoog

Spanningsprint

10

PFC-/ACTM-fout
(RP35–140 VHA2)
spanning te laag

Bedrading van CNAF
controleren, ACTM defect

20

Code

Voorbeelden van meervoudige storingen:
Te hoge spanning (01) en te lage spanning (02) = 03
Te lage spanning (02) en storing bedrijfssignaal (08) = 0A
L1-fase open (04) en PFC-fout (10) = 14
Leidingtemperatuur van de buitenunit
TH32 (vloeistof)
-40 – 90

Voorbeeld: -10 °C:

Alleen voor RP200/RP250

Alleen voor RP200/RP250

30

0,5 s.

„– “

Leidingtemperatuur van de binnenunit
Nr.4 TH2 (vloeistof)
-39 – 88

-40 – +90
Wanneer de temperatuursensor waarden lager dan 0 °C
meet, wisselt de display tussen voorteken, waarden en
daarna 2 spaties.

0,5 s.

„10“

„

2 s.

“

-39 – +88
Wanneer de temperatuursensor waarden lager dan 0 °C
meet, wisselt de display tussen voorteken, waarden en
daarna 2 spaties.
Wanneer er geen binnenunit Nr.4 is aangesloten, wordt
"00" op de LED-display weergegeven.

PUHZ-W50
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Power Inverter systemen PUHZ-RP35 – RP140 VHA / YHA / PUHZ-RP200/RP250 YHA2 /
ZUBADAN Power inverter systemen PUHZ-HRP71 – HRP125 VHA / YHA
Instelling op SW2

Componenten van de installatie

Meetbereik en beschrijving

Eenheid

-39 – +88
Wanneer de temperatuursensor waarden lager dan 0 °C
meet, wisselt de display tussen voorteken, waarden en
daarna 2 spaties.

Verdampertemperatuur van de
binnenunit Nr.4 TH5
-39 – 88

Wanneer er geen binnenunit Nr.4 is aangesloten, wordt
"00" op de LED-display weergegeven.

Alleen voor RP200/RP250

Met deze code kan de bedrijfstatus van de
veiligheidsfunctie worden gecontroleerd.
Positie tientallen
Code

Sturing verdichter werkfrequentie

1

Primaire stroombegrenzing

2

Secundaire stroombegrenzing

Positie eenheden (bij meerdere ingeschakelde
veiligheidsvoorzieningen wordt de som van de codes
weergegeven!)
Sturing van de verdichter werkfrequentie
Alleen voor RP200/RP250

Code

Sturing verdichter werkfrequentie

1

Beveiliging te hoge temperatuur heet gas (TH4)

2

Beveiliging te hoge temperatuur condensatie (TH6)

4

Vorstbeveiliging

8

Beveiliging te hoge temperatuur inverterkoelblok (TH8)

Voorbeeld:

Code

LED

In de volgende situaties 1 – 3 worden de
codes weergegeven zoals rechts afgebeeld:
1P
 rimaire stroombegrenzing
2B
 eveiliging te hoge temperatuur
condensatie
3B
 eveiliging te hoge temperatuur inverterkoelblok
Replacement Operation
Positie eenheden (alle RP-modellen)
Wanneer de Replacement Operation
wordt uitgevoerd, wordt "1"
weergegeven; bedraagt de bedrijfstijd
van de Replacement Operation minder
dan 2 uur, wordt "2" weergegeven.
Positie tientallen (alleen voor RP200/
RP250)
Afhankelijk van de lengte van de oude
koelmiddelleidingen, wordt de tijdsduur
voor de Replacement Operation
verdeeld. De Replacement Operation
wordt op gezette tijden automatisch
uitgevoerd. Wanneer deze periode is
verstreken, wordt "1" weergegeven.
Wanneer de Replacement Operation
met SW8-2 opnieuw wordt gestart,
wordt "0" weergegeven.
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Positie eenheden (alle RP-modellen)
1: Wordt uitgevoerd
0: Wordt niet uitgevoerd
Positie tientallen (alleen voor RP200/RP250)
1: Replacement Operation is afgerond
0: Replacement Operation wordt handmatig uitgevoerd.

PUHZ-W50
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