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  התקנה למתקין מוסמךהוראות 
  

  
 WWW.Mitsubishi-el.co.ilטק בכתובת - רשימת מתקינים מוסמכים ראה באתר אקון

  
  אביזרים המסופקים עם יחידת הפנים:

               

  
  
  
  
  

  מערכות מיזוג אוויר–מיצובישי אלקטריק 

  הוראות התקנה למתקין מוסמך 
  : דגם למערכת אקודן

   דרוניתיה ת פניםיחיד
EHSC-YM9C 
ERSC-VM2C 

   ת חוץיחיד
PUHZ-RP100YKA 
PUHZ-RP125YKA 
PUHZ-RP140YKA 
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    נתונים טכניים .1

  ורכיבים טכני מפרט 1.1

  
  * נחושת הלחמה, ** הברגה זכר
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  יחידהה שרטוט 1.2
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  סכמת צנרת מים  1.3

  
  

  הערות:
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  חימוםאזורי לתשתית ור חיבאפשריות  1.4
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  התקנה. 2
  :פעולות הכנה לפני התקנה ומתן שירות      
 בכלי עבודה המתאימים לביצוע ההתקנה. יש להשתמש 
 .יש להשתמש באמצעי מיגון נאותים לביצוע ההתקנה 
  לרכיבים להתקרר הרכיבים טיפול ותחזוקהאפשר. 
 דה.יש לאפשר אוורור נאות ליחי 
  יש לבצע ניתוק מלא של היחידה ממקור המתח –במידה ואין שימוש במערכת לאחר הפעלתה. 
 יש לנתק מתח ולהמתין רבע שעה. בל לפני ביצוע עבודה עם חלקים אלקטרוניים.יש לפרוק את הק 

  אמצעי זהירות במהלך מתן שרות:
 קי האלקטרוניקה.אין לעבוד עם חשמל בידיים רטובות, אין לשפוך מים/נוזלים לתוך חל 
 .אין לנגוע במעגל הגז 
 .במהלך אבחון שאינו דורש את ניתוק המתח, היזהר לא לנגוע בחלקים חיים  

  היחידה מיקום 2.1

  בחירת מיקום לשלט, בחירת מיקום ומרווחי התקנה, שינוע 2.1.1
  שינוע

זה הפנימיים המגנים על את להוציא את חלקי הארי. פעל במשנה זהירות בעת שינוע היחידה בכדי שלא תינזק 
  .רק כאשר היחידה הגיעה ליעדה הסופי היחידה אלה

  ידי שני אנשים או יותר.-הזזת היחידה הפנימית תיעשה תמיד עלשים לב! 
  בעת מיקום מחדש יש לרוקן את היחידה ממים. אין להחזיק את הצנרת בעת הזזת היחידה.             

  
  

  בחירת מיקום ומרווחי התקנה 
  מוגן מים, אין להניח/לערום חפצים על היחידה.באזור לפני ההתקנה יש לאכסן את היחידה  :הערה
  ולחות. מוגן מיםיש להתקין את היחידה בתנאי פנים באזור 
 ידה על קיר המסוגל לשאת את משקלה, חובה לקבע את היחידה לקיר ע"י וו התליה ופנל יש להתקין את היח

 ה כמוראה(המרחקים הם מרחקי מינימום):יש לדאוג למרווחי התקנ התמיכה.

  
  מנת למנוע נזק, יש לרוקן לגמרי את היחידה ממים.-הערה: מקרה של מיקום מחדש של היחידה על
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  בחירת מיקום לשלט
  ליד מקורות חום כלשהם.או  שמש ישירההחשוף למשבי רוח  באזוראין למקם את השלט 
 מטר מהרצפה. 1.5של  יובה מינימאלבגבלבד  יש להתקין את השלט על קירות הפנים 
 .יש להתקן את השלט בחדר שאינו מכיל ברזי מים חשמליים של רדיאטורים 
  מוסטט עשוי . התרקרוב או על קיר החיצוניאת התרמוסטט  מומלץ לא להתקיןהערה: יש להתקין את השלט

  ר.של טמפרטורת החדבקרה השעלול להשפיע על דבר , ה החיצוניתלזהות את הטמפרטור

  לקיר הליך תליית היחידה 2.1.2
  המגרעת כלפי מעלה.תלייה המסופק עם היחידה כך ש: תלה על הקיר את סרגל ה1שלב 
  : הרם את היחידה ונתק אותה מבסיס העץ.2שלב 
יהיה מעל הקצה העליון של סרגל התלייה, הקפד שהקצוות של סרגל  : הרם את היחידה כך שהסימון 3שלב 

  הרוחב של היחידה.התלייה יתלכדו עם 
  : הורד את היחידה על סרגל התלייה.4שלב 
  .המסופקים M5x8בורגי  2פתח את ארון החשמל וקבע את היחידה מחלקה הפנימי לסרגל התלייה בעזרת : 5שלב 
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  איכות המים והכנת המערכת 2.2

  ללי, מניעת קפיאהכ 2.2.1
  98/83איכות מים צריכה להיות בהתאם לסטנדרטיזציה אירופאית EC. 
 ערך ה-pH  מ"ג/ ליטר 0.5≤ ערך הברזל/מנגן  ,מ"ג/ליטר 100≤ ערך כלור, מ"ג/ליטר 100≤ סידן , 6.5-8.0של. 
  ל בשגרה. מומלץ להגביל את טמפרטורת מי הדוד, תהליך האבניתבאזורי מים קשים, כדי למנוע / להקטין את-

  מעלות  55
 כמופיע Class 1 רעילות של עם דירוג פרופילן גליקול חייבים להשתמש נגד הקפאה במקרה של שימוש בחומר

  . 5מהדורה  מסחריים, מוצרים של בטוקסיקולוגיה קלינית
ראוי  של המעגל זיהום צולב מקרה שלראשי עבור ה במעגל המים ואסור להשתמש בו רעיל הוא אתילן גליקול הערה:

 לשתיה.

  גל ראשי)צנרת מים קיימת(מע ,צנרת מים חדשה(מעגל ראשי) 2.2.2
 צנרת מים חדשה(מעגל ראשי)

 ריתוך וכו' שאריות ביסודיות את הצינורות מפסולת בניין/ כימית לפני חיבור היחידה חיצונית, יש לנקות. 
 מנת להסיר את חומרי הניקוי.-יש לשטוף את הצנרת במים על 
 חומר  בכל מקרהה. בהתאם לתנאים של כל אתר, על המתקין להחליט האם יש צורך להוסיף חומר נגד קפיא

 ב חלודה צריך להיות תמיד בשימוש.כמע
  צנרת מים קיימת(מעגל ראשי)

  ,מפסולת.של מעגל החימום את הצנרת כימית לנקות  חובהלפני חיבור היחידה חיצונית 
 מנת להסיר את חומרי הניקוי.-יש לשטוף את הצנרת במים על 
 ורך להוסיף חומר נגד קפיאה. חומר מעקב חלודה בהתאם לתנאים של כל אתר, על המתקין להחליט האם יש צ

 צריך להיות תמיד בשימוש.
הערה: יש למלא אחר הוראות השימוש של היצרן כאשר נעשה שימוש בחומר ניקוי כימי יש לוודא שהמוצר מתאים 

   לחומר שנעשה בו שימוש.

  הנדרשת במעגל החימום תכמות המים המינימאלי 2.2.3

  
  .2מום הערך בטבלה לעיל אינו כולל את כמות מים המאוחסנים באזור אזורי חי 2הערה: עבור 

  כיצד לגשת לרכיבים פנימיים, רכיבי בקרה וארון החשמל 2.2.4
A-הרם מעט את הפנל הקדמי ופתח בזהירות, נתק את הברגים התחתונים,  2את  פתח: פתיחת הפנל הקדמי

  המגעים של החיווט בין השלט ללוח החשמל.
B-סובב את לוח החשמל הנתלה על הצירים בצד שמאל, כמוראה הברגיםפתח את : לוח חשמל פתיחת מכסה.  

  
  הערה: לפני הגישה לחלק האחורי של לוח החשמל
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  עבודת צנרת מים 2.3
  .לקיר המיםאת הצנרת  עגןיש ל של היחידההמים צנרת על חיבורי מנת למנוע מאמצים מכאניים הערה: 

  צנרת מים חמים 2.3.1
  וק במהלך ההתקנה תפקוד תקין של אביזרי הבטיחות הבאים:יש לבד

 .שסתום פורק לחץ ומיכל התפשטות  
  .בעמודים הבאים יש לקרוא בעיון את הוראות המתייחסות לפריקת מים חמים מאביזרי הבטיחות

  מנת למנוע כביות. -על כל צנרת המים החמיםיש לבודד את 
 רים כגון פסולת שבבים וכו'.בעת חיבור הצנרת יש לוודא שאין בה חלקים ז  

  חיבורי צנרתבידוד ו 2.3.2
 בכדי למנוע איבודי חום, עיבוי וכו' יש לבודד את כל צנרת המים החשופה כולל המחברים ליחידה. 
 בכדי למנוע מעבר חום ביניהם לא יעברו קרוב זה לזה רצוי שצינורות המים. 
  0.04בעלי מוליכות קטנה מ  טייםדיאלקבחיבור צנרות ממתכות שונות יש להשתמש במעבריםW/m.K.. 
 מהידוק יתר של הצנרת. ריש להיזה 
  רטובה וכדומהבמידה ומבוצעת הלחמה יש לקרר את צנרת היחידה בעזרת מגבת. 
 .יש לוודא התקנת ברזי ניתוק לקווי מי אספקה ומי חזרה בכניסה ליחידה 
 א לא נכנסים לתוך הצינורות.בעת חיבורי הצינורות, וודא שעצמים זרים כגון פסולות וכדומ  

  בלבד) EHRCעבודות ניקוז(ביחידה  2.3.3
  .עיבוי במצב קירורה מיאת ז לנק בכדיצינור הניקוז יש להתקין את 

  יש לבודד את צינור הניקוז(לא מסופק).כדי למנוע דליפה מהחיבורבניקוז באופן מאובטח לחבר את הצינור . 
 או יותר 1/100של  מדרוןהתקן את צינור הניקוז ב.  
 ים.גז גופרתיו קיימים את צינור הניקוז בערוץ ניקוז ב אין להניח 
  ניקוז כראוי הצינור מ יםשהמים מתנקזהצינור לאחר התקנה, בדוק החל מנקודת היציאה של  

  התקנת הניקוז:
  השחל צינור ניקוזPVC תנקזים עמוק לתוך פיית הניקוז של היחידה. לאחר מכן חזק את הצינור ובדוק שמים מ

 מהיחידה ללא נזילות כמוראה:

  
 

  )מילוי המערכת(מעגל מים ראשי 2.3.4
 מהודקים.המגיעים מהמפעל חיבורי היחידה הפנימיים גם בדוק שכל החיבורים החיצוניים ו .1
 יש לבודד את הצנרת שבין היחידה הפנימית לחיצונית. .2
 .יש לנקות מפסולת את כל המערכת .3
מלא את מעגל החימום הראשוני במים מתאימים, הוסף חומר נגד לשתייה. עם מים ראויים  מלא את היחידה .4

  קפיאה ומעקב חלודה במידת הצורך.
 בדוק שאין דליפות, במידה וקיימות יש לחזק את המחברים. .5
 .bar 1הבא את הלחץ במערכת ל  .6
 הלכוד במערכת ע"י משחררי האוויר במהלך עבודה בחימום. שחרר את האוויר .7
 .)1barרך(אם הלחץ במערכת מתחת ל הוסף מים לפי הצו .8
 יש לוודא קיום אל חוזר על מנת למנוע חדירת מי מערכת אל מי הצריכה. .9
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  מיכל התפשטות 2.3.5
ליטר,  200ליטר. במידה ונפח מי ההסקה עולה על  200עד המערכת מסוגלת לתמוך בנפח מי הסקה במעגל הסגור, 

לפי חוקי הל"ת יש להוסיף מיכל  טק במידת הצורך.-חברת אקון עם ץיש להוסיף מיכל התפשטות נוסף. ניתן להתייע
  התפשטות אל חוזר ופורק לחץ בקו מי רשת בכניסה לדוד.

  תכונות משאבת הסחרור 2.3.6
  .של היחידה שלטחור את מהירות המשאבה על ידי הניתן לב

  
  בכדי לבחור את המהירות המתאימה של המשאבה למעגל הראשי:

 ת טווח הספיקה לפי דגם היחידה החיצונית.סמך הטבלה א-בחר על .1
  ני לפי התנגדות המערכת.בחר את מפל הלחץ הסטטי החיצו .2
  גבי הגרף של המשאבה, המהירות הרצויה תהיה נקודת החיתוך של הקווים.-הצב את הנתונים על .3

  יתכן ויהיה צורך בהוספת משאבה נוספת תלוי באורך ובהתנגדות של המעגל הראשי.
  :וספת למערכתהוספת משאבה נ

  טק לקבלת הנחיות מפורטות.-יש לפנות לחברת אקוןאם נדרש להתקין משאבה נוספת, 

  חיבור אביזרי בטיחות 2.3.7
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  אפשריות חיבור נפוצות 8- ריכוז דפי הנחיה למתקין 2.4

  איזון מיכל עם אחד אזור-דרוניתיה אקודן מערכת 2.4.1
  סכמה עקרונית 1.1

  
  

  רשימת אביזרים 1.2
 מק"ט מיצובישי פריטמס'

 _ אביזר חימום 1

 ספק מקומי מיכל איזון 2

 רגש טמפרטורת מי אספקה 3
 PAC-TH011-Eסט רגשים 

 רגש מים חוזרים 4

 ספק מקומי משאבה 5

 ספק מקומי רגש זרימה 6
  

  הגדרת מתגים כמוראה בטבלה 1.3

 ON OFFSWITCH תפקיד

 PUHZ-RP   √ SW1-2חיבור ליחידת חוץ 

 SW1-5   √ שימוש בבוסטר

 SW2-2   √ אקודן N.Oרגש זרימה 

 SW2-5   √ גיבוי בוסטר בתקלת יחידת החוץ

 SW2-6   √ שימוש במיכל איזון
 SW3-2   √ 1אזור  N.Oרגש זרימה 

 OFFהערה: על כל יתר המתגים להיות במצב 
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  יזריםחיבור אב-אזור אחד עם מיכל איזון-סכמת חשמל 1.4

  
  או ממסר עזר 4ampפאזית בעלת זרם מקסימאלי של עד -* משאבה חד
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  ודוד חיצוני איזון מיכל עם אחד אזור-דרוניתיה אקודן מערכת 2.4.2

  סכמה עקרונית 2.1

  
  

  רשימת אביזרים 2.2

  
  

  הגדרת מתגים כמוראה בטבלה 2.3
 ON OFFSWITCH תפקיד

 PUHZ-RP   √ SW1-2חיבור ליחידת חוץ 
 SW1-3   √ דוד חיצוני

 SW1-5   √ שימוש בבוסטר
 SW2-2   √ אקןדן N.Oרגש זרימה 

 SW2-5   √ גיבוי בוסטר בתקלת יחידת החוץ
 SW2-6   √ שימוש במיכל איזון

 SW3-2   √ 1אזור  N.Oרגש זרימה 
 OFFהערה: על כל יתר המתגים להיות במצב 
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  חיבור אביזרים-יכל איזון ודוד חיצוניאזור אחד עם מ-סכמת חשמל 2.4

  
  או ממסר עזר 4ampפאזית בעלת זרם מקסימאלי של עד -* משאבה חד
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  תנור חיצוני עם אחד אזור-דרוניתיה אקודן מערכת 2.4.3

  סכמה עקרונית 3.1

  
  

  רשימת אביזרים 3.2
 מק"ט מיצובישי פריטמס' מק"ט מיצובישי פריטמס'
-PACסט רגשים  טמפ' מי תנור רגש 13 _ אביזר חימום 1

TH011-E 2 רגש מי חזרה מתנור 14 ספק מקומי מיכל איזון 
-PACסט רגשים  רגש טמפ' מי אספקה 3

TH011-E 
 ספק מקומי תנור חיצוני 15

 רגש מים חוזרים 4
 ספק מקומי משאבה 5
 מקומי ספק רגש זרימה 6

  
  הגדרת מתגים כמוראה בטבלה 3.3

 ON OFFSWITCH תפקיד
 PUHZ-RP   √ SW1-2חיבור ליחידת חוץ 

 SW1-1   √ תנור חיצוני
 SW1-5   √ שימוש בבוסטר

 SW2-2   √ ןדואק N.Oרגש זרימה 
 SW2-5   √ גיבוי בוסטר בתקלת יחידת החוץ

 SW2-6   √ שימוש במיכל איזון
 SW3-2   √ 1אזור  N.Oרגש זרימה 

 OFFהערה: על כל יתר המתגים להיות במצב 
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  חיבור אביזרים-אזור אחד עם תנור חיצוני-סכמת חשמל 3.4

  
  או ממסר עזר 4ampפאזית בעלת זרם מקסימאלי של עד -* משאבה חד
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  חימום בריכה-דרוניתיה אקודן מערכת 2.4.4

  עקרונית סכמה 4.1

  
  

  רשימת אביזרים 4.2
 מק"ט מיצובישי פריטמס'

 _ בריכה 1

 ספק מקומי מחליף חום טיטניום 2
רגש טמפ' מי אספקה 3

 PAC-TH011-Eסט רגשים 
 רגש מים חוזרים 4

  
  הגדרת מתגים כמוראה בטבלה 4.3

 ON OFFSWITCH תפקיד

 PUHZ-RP   √ SW1-2חיבור ליחידת חוץ 

 SW1-5   √ שימוש בבוסטר

 SW2-2   √ אקודן N.Oרגש זרימה 

 SW2-5   √ גיבוי בוסטר בתקלת יחידת החוץ

 SW2-6   √ שימוש במיכל איזון
 SW3-2   √ בריכה N.Oרגש זרימה 

 OFFהערה: על כל יתר המתגים להיות במצב 
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  חיבור אביזרים-חימום בריכה-סכמת חשמל 4.4

  
  או ממסר עזר 4ampאזית בעלת זרם מקסימאלי של עד פ-* משאבה חד
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  אזור אחד עם תנור חיצוני ודוד-דרוניתיה אקודן מערכת 2.4.5

  סכמה עקרונית 5.1

  
  

  רשימת אביזרים 5.2

  
  

  הגדרת מתגים כמוראה בטבלה 5.3
 ON OFFSWITCH תפקיד

 PUHZ-RP   √ SW1-2חיבור ליחידת חוץ 
 SW1-1   √ תנור חיצוני

 SW1-3   √ חיצונידוד 
 SW1-5   √ שימוש בבוסטר

 SW1-6   √ שימוש בבוסטר לדוד
 SW2-2   √ אקןדם N.Oרגש זרימה 

 SW2-5   √ גיבוי בוסטר בתקלת יחידת החוץ
 SW2-6   √ שימוש במיכל איזון

 SW3-2   √ 1אזור  N.Oרגש זרימה 
 OFFהערה: על כל יתר המתגים להיות במצב 
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  חיבור אביזרים-אזור אחד עם תנור חיצוני ודוד-סכמת חשמל 5.4

  
  או ממסר עזר 4ampפאזית בעלת זרם מקסימאלי של עד -* משאבה חד
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  שני אזורי חימום-דרוניתיה אקודן מערכת 2.4.6

  סכמה עקרונית 6.1

  
  

  רשימת אביזרים 6.2
 מק"ט מיצובישי פריטמס' מק"ט מיצובישי פריטמס'

 ספק מקומי ברז ערבוב 7 _ 1אזור  -אביזר חימום  1

  סט רגשים 2אזור  -רגש מי אספקה  8 ספק מקומי מיכל איזון 2
 PAC-TH011-E   סט רגשים 1אזור  -רגש מי אספקה  3

 PAC-TH011-E 
 2אזור  -רגש מים חוזרים  9

 ספק מקומי 2אזור  -משאבה  10 1אזור  -רגש מים חוזרים  4

 ספק מקומי 2אזור  -רגש זרימה  11 ספק מקומי 1אזור  -ה משאב 5

 - 2אזור  -אביזר חימום  12 ספק מקומי 1אזור  -רגש זרימה  6
  

  הגדרת מתגים כמוראה בטבלה 6.3
 ON OFFSWITCH תפקיד

 PUHZ-RP   √ SW1-2חיבור ליחידת חוץ 
 SW1-5   √ שימוש בבוסטר

 SW2-2   √ אקודן N.Oרגש זרימה 
 SW2-5   √ גיבוי בוסטר בתקלת יחידת החוץ

 SW2-6   √ שימוש במיכל איזון
 SW2-7   √ שני אזורי חימום

 SW3-2   √ 1אזור  N.Oרגש זרימה 
 SW3-3   √ 2אזור  N.Oרגש זרימה 

  OFFהערה: על כל יתר המתגים להיות במצב 
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  יםחיבור אביזר-שני אזורי חימום-סכמת חשמל 6.4

  
  או ממסר עזר 4ampפאזית בעלת זרם מקסימאלי של עד -* משאבה חד
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  שני אזורי חימום ודוד חיצוני-דרוניתיה אקודן מערכת 2.4.7

  סכמה עקרונית 7.1

  
  

  רשימת אביזרים 7.2

  
  

  הגדרת מתגים כמוראה בטבלה 7.3
 ON OFFSWITCH תפקיד

 PUHZ-RP   √ SW1-2חיבור ליחידת חוץ 
 SW1-3   √ דוד חיצוני

 SW1-5   √ שימוש בבוסטר
 SW1-6   √ שימוש בבוסטר לדוד

 SW2-2   √ אקודן N.Oרגש זרימה 
 SW2-5   √ גיבוי בוסטר בתקלת יחידת החוץ

 SW2-6   √ שימוש במיכל איזון
 SW2-7   √ שני אזורי חימום

 SW3-2   √ 1אזור  N.Oרגש זרימה 
 SW3-3   √ 2אזור  N.Oרגש זרימה 

  OFFערה: על כל יתר המתגים להיות במצב ה
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  יםחיבור אביזר-שני אזורי חימום ודוד חיצוני-סכמת חשמל 7.4

  
  או ממסר עזר 4ampפאזית בעלת זרם מקסימאלי של עד -* משאבה חד
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  שני אזורי חימום עם תנור חיצוני-דרוניתיה אקודן מערכת 2.4.8

  סכמה עקרונית 8.1
  

  
  

  רשימת אביזרים 8.2
 מק"ט מיצובישי פריטמס' מק"ט מיצובישי פריטמס'

 ספק מקומי 2אזור  -משאבה  9 _ 1אזור  -אביזר חימום  1

 ספק מקומי 2אזור  -רגש זרימה  10 ספק מקומי מיכל איזון 2
  סט רגשים 1אזור  -רגש מי אספקה  3

 PAC-TH011-E 
 ספק מקומי ברז ערבוב 11

 - 2אזור  -אביזר חימום  12 1אזור  -רגש מים חוזרים  4

  סט רגשים רגש טמפ' מי תנור 13 ספק מקומי 1אזור  -משאבה  5
 PAC-TH011TK-

E 6  רגש מי חזרה מתנור 14 ספק מקומי 1אזור  -רגש זרימה 

  סט רגשים 2אזור  -רגש מי אספקה  7
 PAC-TH011-E 

 ספק מקומי תנור חיצוני 15
 2אזור  -רגש מים חוזרים  8

  
  הגדרת מתגים כמוראה בטבלה 8.3

 ON OFFSWITCH תפקיד
 SW1-1   √ תנור חיצוני

 PUHZ-RP   √ SW1-2חיבור ליחידת חוץ 
 SW1-5   √ שימוש בבוסטר

 SW2-2   √ אקודן N.Oרגש זרימה 
 SW2-5   √ גיבוי בוסטר בתקלת יחידת החוץ

 SW2-6   √ שימוש במיכל איזון
 SW2-7   √ שני אזורי חימום

 SW3-2   √ 1אזור  N.Oרגש זרימה 
 SW3-3   √ 2אזור  N.Oרגש זרימה 

  OFFהערה: על כל יתר המתגים להיות במצב 
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  חיבור אביזרים-שני אזורי חימום עם תנור חיצוני-סכמת חשמל 8.4

  
  ממסר עזראו  4ampפאזית בעלת זרם מקסימאלי של עד -* משאבה חד
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  שני אזורי חימום עם תנור חיצוני ודוד-דרוניתיה אקודן מערכת 2.4.9

  סכמה עקרונית 9.1

  
  

  רשימת אביזרים 9.2

  
  

  הגדרת מתגים כמוראה בטבלה 9.3
 ON OFFSWITCH תפקיד

 SW1-1   √ תנור חיצוני
 PUHZ-RP   √ SW1-2חיבור ליחידת חוץ 

 SW1-3   √ דוד חיצוני
 SW1-5   √ טרשימוש בבוס

 SW1-6   √ שימוש בבוסטר לדוד
 SW2-2   √ אקודן N.Oרגש זרימה 

 SW2-5   √ גיבוי בוסטר בתקלת יחידת החוץ
 SW2-6   √ שימוש במיכל איזון
 SW2-7   √ שני אזורי חימום

 SW3-2   √ 1אזור  N.Oרגש זרימה 
 SW3-3   √ 2אזור  N.Oרגש זרימה 

  OFFלהיות במצב  הערה: על כל יתר המתגים
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  חיבור אביזרים-שני אזורי חימום עם תנור חיצוני ודוד-סכמת חשמל 9.4

  
  או ממסר עזר 4ampפאזית בעלת זרם מקסימאלי של עד -* משאבה חד
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  מיקום יחידת חוץ 2.5

  100,125,140מדגם  PUHZמרווחים ומידות הנדרשות להתקנת יחידה חיצונית 
 מיקום חשוף לרוחות .1

רוח ישירה לתוך המזגן עלולה לגרום לבעיה בהפעלת המזגן ולכן בהתקנת היחידה החיצונית על גג או במיקום כניסת 
  אחר החשוף לרוחות, יש למקם את יציאת האוויר במקום בו עוצמת הרוח חלשה.

  במקרים הבאים ניתן לראות כיצד להתגונן מפני רוח ישירה:
  ר.ס"מ מהקי 50: מקם את פתח היציאה כ 1איור 
  : התקן מכוון פליטת אוויר על פתחי היציאה.2איור 
  .במאונך לכיווני רוח עונתיים ר: כוון את פתחי יציאת האווי3איור 
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  המשך-100,125,140דגם מ PUHZמרווחים ומידות הנדרשות להתקנת יחידה חיצונית 
  רחקי התקנהמ .2

  אים(כל המרחקים באיורים הם מרחקי מינימום):בהתקנת היחידה החיצונית יש לשמור על המרחקים הב
  

  
  הערה *: ניתן להגיע למרחקים המסומנים בסוגריים בעזרת מנתב זרימת אויר.
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  המשך-100,125,140דגם מ PUHZמרווחים ומידות הנדרשות להתקנת יחידה חיצונית 

  
  הערה *: ניתן להגיע למרחקים המסומנים בסוגריים בעזרת מנתב זרימת אויר.
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  המשך-100,125,140דגם מ PUHZמרווחים ומידות הנדרשות להתקנת יחידה חיצונית 

  ידות התקנהמ .3

  
  התקן את היחידה במקום יציב למניעת רעשים ובעיות הפעלה:

  ק"ג. 320יש לוודא כי היחידה מקובעת היטב למקומה למשטח, יכולת נשיאה של המשטח  
  השתמש בבורגי התקנהM10 (3/8")  ס"מ מהבטון  3"מ, וודא כי הברגים לא בולטים יותר מ ס 7באורך

 ומהודקים היטב.
 .יש לוודא כי המאוורר של היחידה לא חסום 
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  חיבור הצנרת יחידה חיצונית 
ברגים) ואת כיסוי הצנרת  2הסר גם את כיסוי הצנרת הקדמי( PUHZהסר את פנל השירות מהיחידה, (ביחידה 

  .ברגים)) כמוראה באיור 2האחורי (
 .וודא בעת חיבורי הצנרת שברזי הניתוק סגורים 

  :בלבד  PUHZעבור יחידה 
 .(ראה סעיף הבא)לאחר חיבור הצנרת וודא שאין דליפות גז 

  

  בלבד PUHZבדיקת דליפות לפני ביצוע וואקום ביחידה 
  

  . חבר את כלי הבדיקה:1
 .וודא כי ברזי השירות (גז ונוזל) סגורים  
  וונטיל השירות. הוסף לחץ בהדרגה דרך 2

  בברז שירות נוזל:   
  .400PSIהבא את הלחץ ל 

  
  
  
  
  
  

  אם הלחץ מחזיק יום ואינו יורד, אין דליפות והמערכת תקינה.
  , התחשב בעובדה זו בעת המדידה.0.03Mpaיוביל לשינוי של  10Cהערה: שים לב כל שינוי ב 
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  גזעבודת צנרת  2.6
  עובי הצנרת והבידוד

  

  
 ד את אזור הפלרים ביחידה החיצונית והפנימית למניעת נזילות מים.יש לסגור עם בידו 
  ס"מ. 10רדיוס הכיפוף של הצינור חייב להיות גדול מ 
  חל איסור מוחלט על שימוש בצנרת דקה יותר בעובי המופיע בטבלה בצנרת נחושתאך ורק יש להשתמש ,

 מפאת לחצי העבודה הגבוהים.
  מבודדים בנפרד. צנרת הגז וצנרת הנוזליש לוודא כי 
 0.045וכי שמשקלו הסגולי לא קטן מ  יש לוודא כי הבידוד בעובי שצוין Kg/m3 עודף בידוד יוביל לקושי ,

 על הצנרת.מים בהתקנה, חוסר בידוד יוביל להתעבות 
  כאשר יש צורך להעביר את הצנרת מעל תקרה, ארון, או איזור בו טמפרטורה ולחות גבוהה ,יש לבצע בידוד

 .למניעת התעבותכפול בעובי 
 .בידוד לצרת מחוץ למבנה יוגן באמצעות סילפס גאזה או בתוך תעלת פלסטיק/פח לבנה  

  חיתוך, הסרת שבבים ועבודת פלייר
  מנת להימנע ממצב זה.-לקויה, מלא את ההוראות על/פלייר עבודת ריתוך אהסיבה הראשית לדליפות גז הי

  :וודא שהחיתוך תקין.2, איור נורותחתוך את הצנרת ע"י מכשיר חיתוך צי:1איור 

  
  

מנת למנוע כניסת -בעת הסרת השבבים יש להטות את הצינור כלפי מטה על:הסר את השבבים לאחר החיתוך, 3איור
  .שבבי מתכת למערכת

  
הסר את האומים המחוברים ליחידה הפנימית/חיצונית והרכב על הצנרת לאחר שנוקו ממנה השבבים (לא ניתן :4איור 
  .יס את האום לאחר ביצוע הפלרינג)להכנ
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  ע"י מכשיר הפשלה. )FLARING(:בצע הפשלה 5איור 

  

  
  

  :לאחר ביצוע ההפשלה בדוק כי היא בוצעה נכון.6איור 
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  חיבור הצנרת יחידה פנימית
  .הידוק מועט מידי עלול להוביל לדליפת קרר, הידוק חזק מידי עלול להוביל לסדיקת אום הפלרשים לב! 

 מרח מעט שמן קירור על פני השטח של הפלייר לפני החיבור.  
  פעמים 4מרכז את הצנרת למקום החיבור, וסובב את האום ביד כ. 

  
 בעת הסרת האום (פירוק הצינור) יש לוודא שישמע צליל לחישה.

 הערה:אין להסיר את האום עד שכל הגז שוחרר במלואו(צליל הלחישה יפסק).

  יםבידוד הצנרת והחיבור

  .בידוד הצנרת וודא שאין מרווח בין אום הפלר לבידודהאום ו:לאחר הכנסת 1איור 
  :בודד את האומים של צנרת הגז והנוזל בעזרת השרוול המבודד(מסופק עם היחידה).2איור 

  
  .:וודא שאין מרווח בין שרוול הבידוד(מסופק עם היחידה) לבין גוף היחידה3איור 
  דד לכיסוי הצנרת בעזרת האזיקון(מסופק עם היחידה) כמוראה.:חזק את השרוול המבו4איור 
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  ביצוע וואקום
  

 חבר את צנרת הנחושת (צינור הנוזל וצינור הגז) בין היחידה הפנימית והחיצונית. .1
 הסר את פקק וונטיל השרות מברז השרות בצינור הנוזל של היחידה החיצונית     .2

  (ברז השרות מגיע במצב סגור).           
 חבר את סעפת השעונים (מניפולד) למשאבת הוואקום ולברז שרות גז במעבה. .3
 דקות לפחות. 15בצע וואקום למשך  .4
, סגור את השסתום 29.92inHg-או  760mmHg-או  101KPa-בדוק בסעפת השעונים (מניפולד) שהלחץ  .5

 בסעפת השעונים (מניפולד) וכבה את משאבת הוואקום.
  .760mmHg-או  101KPa-ד הלחץ שהלחץ לא השתנה ונשאר דקות, וודא במ 2השאר למשך  .6

  
  נתק את סעפת השעונים במהירות מברז השרות במעבה. .7
 פתח את שני ברזי השרות (גז ונוזל) במעבה עד סופם. .8
מטר, יש להוסיף קרר בהתאם לסוג היחידה כמפורט בסעיף "נתונים טכניים של  30אם אורך הצנרת עולה על  .9

 היחידה".
 את פקק השרות לברז השרות.חבר והדק  .10
  בדוק שאין דליפות קרר(השתמש במד דליפות או מי סבון). .11

  
  הערות: 

  . אין לנקות את המערכת מאויר בעזרת הגז הנמצא ביחידה(פרג').1
  . 20-25Nm. בסיום העבודה הדק את כיסויי ברזי הגז והנוזל במומנט בין 2

  למניעת התעבות.השתמש בסרט הדבקה על מנת לחבר את קצוות הבידוד 
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  . עבודות חשמל3
עבודות החשמל יבוצעו ע"י מי שהוסמך לכך לפי חוק החשמל הישראלי. בכל מקרה של סתירה בין חוק החשמל 

  טק בע"מ.- לרשום בחוברת זו יש לפנות לחברת אקון
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  חיווט חשמלי 3.1
ERSC - יפאז-עם מאיץ חימום חד יחידה  

  

  
  

EHSC -  פאזי-תלתיחידות עם מאיץ חימום  
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  הוראות אחזקה 3.2
  ,יקרים לקוחות

  ,בעולם המובילה המזגנים חברת, אלקטריק מיצובישי מתוצרת במזגן בחירתכם על לכם מודים אנו
  .רבה הנאה לכם ומאחלים

  קפדני איכות הבטחת פיקוח תוך, המזגנים בתעשיית המובילים מהחומרים מיוצרים מיצובישי מזגני
  .הסביבה איכות על מרבית שמירה כדי תוך רבות שנים לאורך המזגן של ואיכותית שקטה פעולה המבטיח

  
  יש לפנות למתקין או למחלקת השירות של אקון טק (מבוצע בתשלום). 2-9לפעולות מס' 

  
 פעולהמס'

1 
 יש לשטוף את סוללת היחידה החיצונית אחת לחצי שנה.

ק"מ מהחוף) או בסביבה קורוזיבית (כגון חניונים)  1במידה והיחידה מותקנת בקרבת הים (עד  
 יש לשטוף את סוללת היחידה אחת לחודש.

 נתק ורוקן יחידות האקודן, נקה פילטר פנימי, החלף הרשת במידת הצורך. 2
 .פתח ובדוק את תקינות שסתום פריקת הלחץ, וודא התנגדות והעדר הפרעות 3
 ).bar 1 רוקן את מעגל המים לגמרי, וודא לחץ תקין במיכל התפשטות ( 4
 בעת שימוש בנוגדי קיפאון וודא ריכוז נאות (היכן שנדרש). 5
 .bar 1מלא חזרה את מעגל המים ללחץ  6

 ואין שחרור משסתום פריקת הלחץ. bar 3חמם המערכת, וודא שהלחץ לא עולה מעל  7
 ת.שחרר אוויר מהמערכ 8
 וודא תקינות החיווט. 9
  

  לעונה. אחת מסננים ניקיון בדיקת לבצע תחזוקה שוטפת: ניקוי מסנן בהתאם לצורך מומלץ
 למערכת אלא לטובת שירות. יזום מתח ניתוק לבצע אין •
 .למתקין או טק-אקון בחברת שרות למחלקת לפנות יש ההפעלה ביחידות תקלה דיווח בכל •
  .למתקין מיידית לפנות חובה בותרטי סימני ויש במידה •
  

   פתרונות לתקלות נפוצות
  

 פתרון סיבה תופעה
פריקת 

 שסתום לחץ
תושבת שסתום  –פריקה מתמשכת 

 פגומה
 הברז במידת הצורך –בדוק הברגה 

לחץ לא תקין  –פריקה לסירוגין 
 במיכל התפשטות

במיכל התפשטות, טען מחדש  bar 1וודא לחץ 
 יןאו החלף במידה ולא תק

הורד מתח יחידת חוץ, המשך לספק מים קרים  חימום יתר עקב כשל ברגש טמפ'
 מבחוץ, החלף חלק פגום

 וודא הפסקת מילוי מים, וודא לחץ עודף לחץ בעת מילוי המערכת
1 bar מים קרים 

רעש מיחידת 
 האקודן

 אין צורף בפעולה –מצב תקין  גופי חימום מופעלים/נכבים

מצב חימום 
יה בהשה

 למשך זמן רב

 ”Economy setting for pump"מצב 
 בהגדרת זמן קצרה

 שנה זמן בהגדרה הרלוונטית
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  הנחיות בטיחות
  :את הוראות הבטיחות הבאותבעיון אנא קרא 
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  מתוצרת מיצובישי אלקטריק תעודת אחריות למערכת אקודן
  
  

 מערכתמים, במידה ויתגלו, או ייווצרו באחראית כלפי הקונה הישיר לתקן פג טק בע"מ- אקוןחברת .1
על ידי מתקינים  מערכת האקודןבנוסף האחריות ניתנת להעברה בכפוף לפירוק והתקנת  ,אקודן

   .מורשים של החברה וזאת בשנת האחריות הראשונה ( הפירוק וההרכבה ייעשו בתשלום)
התאם ובכפוף לתנאי כתב במקרה ויתגלו במזגן פגמים או תקלות בלבד, אנו מתחייבים לתקנם ב.2

 אחריות זה ללא תשלום .
בשנה הראשונה לאחריות , במידה  מערכת האקודןאחריותנו תחול אך ורק כלפי הצרכן שרכש את .3

למיקום חדש יש לקבל אישור מהחברה , כדי  מערכת האקודןוהחליט הצרכן למכור ו/או להעביר את 
  קנה מחדש ייעשו בתשלום).תימשך . (הפירוק וההת מערכת האקודןשהאחריות ל

 מערכת האקודןשנים ותחל ממועד ביצוע ההתקנה,המתקין יתקין  את  3האחריות ניתנת לתקופה של .4
ימים ממועד מסירת המוצר לצרכן וזאת בתנאי שעד למועד ההתקנה לא עשה הצרכן שימוש  7תוך 

שות החברה כפי שנמסרו במוצר וכן אחסן אותו עם האריזה מקורית ובתנאים ראויים העונים לדרי
, במערכת האקודןלצרכן.האחריות כוללת מתן שירות לביצוע  תיקונים ו/או החלפה  של כל חלק  

  והחלקים שיוחלפו יהיו לרכוש החברה.
  אחריותנו תחול אך ורק בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:.5
וש בניגוד להוראות לטיפול או שימוש נכונים ולא נעשה בו שימ נהה נתויתהי מערכת האקודן .א

  היצרן.
טק שלא בשל - שינוי או תיקון שלא ע"י נציג מוסמך של חברת אקון מערכת האקודןלא נעשה ב .ב

 הפרת חיובי החברה את תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה).
כתוצאה מתאונה ו/או ממחדל ו/או מזדון של  האו נפגע הלא הוזנח מערכת האקודן .ג

  .הצרכן
 כתוצאה משינויים במתח החשמל ו/או מפגע טבע. הלא נפגע קודןהאמערכת  .ד
לא עבר מחיקה או הסרה . המעיד על תיקון ע"י טכנאי לא  מערכת האקודןמספרו הסידורי של  .ה

 מורשה. 
 טק.-ע"י מתקין מורשה ע"י חברת אקון נההותק  מערכת האקודן .ו
 טק.-ההתקנה בוצעה בהתאם להוראות ההתקנה של אקון .ז
 למתן שרות ליחידה הפנימית והחיצונית תוך שמירה על הוראות הבטיחות. קיימת גישה .ח
 טק בע"מ .-והחלקים שנרכשו מחברת אקון מערכת האקודןאחריותנו  חלה אך ורק על .6
החברה מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצבו טרם הקלקול . החברה תשתמש בתיקון .7

 בחלקים חדשים ומקוריים בתקופת האחריות.
אם לא יעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים ו/או המוצר לא יוחזר למצבו טרם הקלקול. הצרכן .8

יקבל מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או יקבל את הכסף ששילם על פי בחירת 
 החברה. 

  לקוח שיבקש דוח ביצוע קריאת שירות , יקבל את הדוח שביצע הטכנאי . .9
בבית  מערכת האקודןאם לא ניתן לתקן את  -הצרכן בבית מערכת האקודןקן את אי יכולת לת.10

 למעבדות החברה תעשה על חשבונה. מערכת האקודןהצרכן, הובלת 
אין אנו אחראיים למניעת רווח ולנזקים עקיפים וכספיים מכל סוג, במידה וכאלה יגרמו, החברה .11

  תהיה אחראית לנזקים שנגרמו בשל רשלנותה.
מיצובישי הינה בהתאם למפרטים הטכניים של היצרן  מערכת האקודןו אחראים לכך שתפוקת אנ.12

, למעט מקרים חמםלחלל אותו מבקשים ל מהמתאי נהשהוזמ מערכת האקודןאלקטריק, ולא לכך ש
  שבהם התכנון בוצע ע"י חברתנו.

 מערכת האקודן שבו לא הושלמה התמורה עבור תוקפה של אחריותנו עפ"י כתב זה תפקע במקרה.13
 במלואה ובמועדה.

 האחריות ניתנת לתקופה של שנה אחת בלבד. בשימושים מסחריים.14
 חוק הטכנאים אינו חל לאחר שנת האחריות הראשונה .  –אחריות נוספת מוגבלת .15
 ימי עבודה מיום פנית הצרכן. 7החברה מתחייבת לתאם ביקור טכנאי עד .16

 
  

מקרה שתעודת האחריות אינה חתומה על ידי המשווק תידרש הצגת בשנת האחריות הראשונה , בכל 
  חשבונית או הוכחת קנייה אחרת . 
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  מתוצרת מיצובישי אלקטריק מערכת אקודןתעודת אחריות ל 
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  . 08-9225000 פקס: 08-9197878 טלפון:                    
           ______________. מספר סידורי:. _____________:פרטי המוצר:תיאור מוצר                    

  _______________ דגם:                    
  

  
  

       
  
  
  
 
  
  
  
  
  

                       ._____________  ___פרטי הרכישה: מקום הרכישה:                          תאריך הרכישה:    
  .עד תאריך:__________           שנים, מתאריך:    3החברה מעניקה אחריות לתקופה של     

  
  שם הלקוח:

  
  כתובת:

  
  :מיקוד

  
  

  האחריות:                                                תאריך סיום האחריות: תאריך     
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