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 دائرة غاز التبريد النموذجية  -  1الشكل 

 مدخل ومخرج المياه إرشادي. يُرجى الرجوع إلى مخططات أبعاد الجهاز للحصول على التوصيالت الدقيقة للماء.
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 يُعد هذا الدليل وثيقة دعم مهمة للموظفين المؤهلين وليس المقصود منه أن يحل محل هؤالء الموظفين.
 

 شكًرا لك على شرائك هذا المبرد 
 

 اقرأ هذا الدليل بعناية قبل تركيب الوحدة وتشغيلها. 
 قد يؤدي التركيب غير السليم إلى حدوث صدمة كهربائية أو قصر في الدائرة أو تسربات أو حريق أو ضرر آخر بالجهاز أو إصابة لآلخرين.  

 يجب تركيب هذه الوحدة عن طريق عامل/فني مهني 
 ء تشغيل الوحدة عن طريق مهني معتمد ومدرب يجب بد 

 يجب تنفيذ جميع األنشطة وفقًا للقوانين واألنظمة المحلية 
 يمنع منعًا باتًا تركيب الوحدة وبدء تشغيلها إذا كانت جميع اإلرشادات الواردة بهذا الدليل غير واضحة. 

 علومات.في حالة الشك، اتصل بممثل الشركة المصنعة للحصول على المشورة والم

 الوصف

فيما يلي. يستند تشغيل الوحدة إلى ضغط البخار والتكثيف الوحدة التي اشتريتها هي "مبرد يبرد بالهواء"، أي جهاز يهدف إلى تبريد المياه )أو خليط المياه والجليكول( في إطار الحدود الموضحة 
 والتبخير وفقًا لعكس دورة كارنو. وفيما يلي المكونات األساسية: 

 اغط لولبي لرفع ضغط بخار سائل التبريد من ضغط التبخير إلى ضغط التكثيف ض  - -
 مبخر، حيث يتبخر سائل التبريد منخفض الضغط بحيث تبرد المياه  - -
 مكثف، حيث يتكثف البخار عالي الضغط طاردًا الحرارة التي تم انتزاعها من المياه المبردة في الجو بفضل مبادل تدفئة الهواء المبرد.  - -
 صمام توسيع يسمح بخفض ضغط السائل التكثف من ضغط التكثيف إلى ضغط التبخر. - -

 معلومات عامة 

  ويجب اعتبارها مستندات ، حيث توضح هذه المستندات جميع البيانات الفنية للوحدة التي اشتريتها  إعالن التوافقو    بمخططات توصيل لألسالك، ولوحة تسميةيتم تسليم جميع الوحدات  
 ضرورية بهذا الدليل

 المصن عة. في حالة وجود أي تعارض بين هذا الدليل ووثائق األجهزة، يُرجى الرجوع إلى الوثائق الداعمة. في حالة وجود أي شك، اتصل بممثل الشركة 
 

 انات و/أو الكائنات.ن هذا الدليل في السماح لفني التركيب والمشغل المؤهل لضمان التركيب السليم للوحدة واختبارها وصيانتها دون أي خطر على البشر والحيو يكمن الغرض م

 تسلم الوحدة

المكونات الموضحة في مذكرة التسليم وفحصها. في حالة تلف الوحدة، ال   يجب فحص الوحدة للتأكد من عدم وجود أي ضرر محتمل فور وصولها إلى المكان النهائي لتركيبها. يحب فحص جميع
 تقم بإزالة المادة التالفة وأبلغ شركة النقل على الفور بهذا التلف. 

 في حالة تلف الوحدة، ال تقم بإزالة المادة التالفة وأبلغ شركة النقل على الفور بهذا التلف واطلب منهم فحص الوحدة. 
 ركة المصنعة بهذا التلف على الفور، إذ تتوفر لديه مجموعة من الصور الفوتوغرافية المفيدة في التعرف على المسؤولية. أبلغ ممثل الش 

 يجب عدم إصالح التلف قبل الفحص عن طريق ممثل شركة النقل.
 لشركة المصنعة مسؤولية أي تلف يحدث بعد قبول الوحدة.قبل تركيب الوحدة، تأكد من صحة الطراز وجهد إمداد الطاقة الموجود على لوحة التسمية. ال تتحمل ا

 حدود التشغيل

 التخزين
 يجب أن تكون الظروف البيئية في إطار الحدود التالية:

 درجة مئوية   20- الحد األدنى لدرجة الحرارة المحيطة 
 درجة مئوية  57 الحد األقصى لدرجة الحرارة المحيطة 

 دون تكاثف % 95 : الحد األقصى للرطوبة النسبية 
صمامات األمان. كما قد يؤدي التخزين في جو تكثيف قد يؤدي التخزين في أقل من الحد األدنى لدرجة الحرارة إلى تلف المكونات. وقد يؤدي التخزين فوق الحد األقصى لدرجة الحرارة إلى فتح 

 إلى تلف المكونات اإللكترونية.

 التشغيل
 ة: يُسمح بتشغيل الجهاز في الحدود التالي 

 

 درجة الحرارة المحيطة بالجهاز عن الحمولة الكاملة درجة حرارة المياه الخارجة من المبخر 

 التبريد بالجليكول، طريقة الثلج  طريقة التبريد 

4÷18°C -8÷18°C 10÷55°C 

 
ر يحافظ على درجة حرارة يمكن توسيع غالف التشغيل من خالل اختيار بعض الخيارات المحدَّدة )مثل طقم األماكن المرتفعة، وإصدار المياه الملحية وما إلى ذلك( و التي تسمح للوحدة بالعمل بمبخ ِّ

 . C°46+توى  و/أو درجة الحرارة المحيطة في حالة الحمولة الكاملة فوق مس C°4+الماء تحت مستوى 
 

د لمعرفة حدود التشغيل الحقيقية للموديل المحدَّ   د.القيم المذكورة أعاله هي قيم إرشادية، لذك يُرَجى العودة إلى برنامج اختيار المبر ِّ
ر بين   ة، يجب تشغيل الوحدة بمعدَّل تدفُّق لماء المبخ ِّ د  % من معدَّل التدفُّق االسمي )في  120% و 50وكقاعدة عامَّ ظروف التشغيل القياسية(، ومع ذلك تحقَّق باستخدام برنامج االختيار في المبر ِّ

 من الحد ِّين األقصى واألدنى الصحيحين المسموح بهما لقيم التشغيل المحدَّدة لموديل هذه الوحدة. 
 في حالة وجود شكوك، اتصل بممثل الشركة المصن عة. 
 ن عة.في حالة وجود أي شك، اتصل بممثل الشركة المص 
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 وصف للملصقات الموجودة على اللوحة الكهربائية  -  2الشكل 

  
 

 
 وحدة الدوائر المزدوجة 

 
 

 تعريف الملصق 

 تحذير ربط الكابل  – 5 شعار الشركة المصن عة  – 1

 رمز غاز غير قابل لالشتعال  – 6 نوع الغاز  – 2

 بيانات لوحة تسمية الوحدة  – 7 تحذير جهد خطير  – 3

 إرشادات الرفع – 8 رمز خطر كهربائي  – 4

 

 التركيب الميكانيكي

 األمان

 يجب تثبيت الوحدة جيدًا باألرض.
 ومن الضروري مراعاة اإلرشادات التالية:

 ال يجوز رفع الوحدة إال باستخدام نقاط الرفع المميزة باللون األصفر بقاعدتها.  −

 يحظر الوصول إلى المكونات الكهربائية دون فتح المفتاح الرئيسي للوحدة وإيقاف تشغيل إمداد الطاقة.    −

 الوصول إلى المكونات الكهربائية دون استخدام منصة عازلة.  ال تصل إلى المكونات الكهربائية في حالة وجود مياه و/أو رطوبة. يحظر  −

 قد تتسبب الحواف الحادة وسطح جزء المكثف في حدوث إصابة. تجنب المالمسة بشكل مباشر واستخدم جهاز حماية كاٍف.   −

  ن طريق فتح المفتاح الرئيسي قبل صيانة أجهزة تهوية التبريد و/أو الضواغط. قد يؤدي الفشل في اتباع هذه القاعدة في حدوث إصابة جسدية أوقف تشغيل إمداد طاقة الجهاز ع  −

 خطيرة.

 ال تدخل أجساًما صلبة في مواسير المياه أثناء توصيل الوحدة بالنظام.   −

 خل المبادل الحراري. يجب تركيب مرشح ميكانيكي على ماسورة المياه المتصلة بمد  −

 تم تزويد هذه الوحدة بصمامات أمان مثبتة على كل من جانب الضغط العالي والمنخفض بدائرة غاز التبريد.   −
 يُمنع منعًا باتًا إزالة أي أشكال للحماية على األجزاء المتحركة.

 
 الذي يُعد جزًءا من الوثائق الداعمة التي يتم تسليمها للمستخدم النهائي.  التحكم دليل تشغيل لوحةفي حالة توقف الوحدة بشكل مفاجئ، اتبع اإلرشادات الموجودة في 

 
 يوصى بشدة بإجراء التركيب والصيانة باالستعانة بأشخاص آخرين. في حالة حدوث إصابة عرضية أو عدم االرتياح، من الضروري: 

 الهدوء  - -
 التركيب الضغط على زر اإلنذار في حالة وجوده بموقع   - -
 نقل الشخص المصاب في مكان دافئ بعيدًا عن الوحدة وفي مكان مريح  - -
 االتصال على الفور برجال اإلنقاذ في حاالت الطوارئ بالمبنى أو بخدمة الطوارئ الصحية  - -
 االنتظار دون ترك الشخص المصاب بمفرده لحين حضور رجال اإلنقاذ  - -
 رورية تزويد رجال اإلنقاذ بجميع المعلومات الض  - -

 
 ال تتوافق مع متطلبات الخلوص حول المبرد.   تجنب تركيب المبرد في مناطق قد تكون خطيرة أثناء عمليات الصيانة، مثل المنصات التي ال تحتوي على حواجز أو األسوار أو المناطق التي

 الضوضاء 

 تُعد هذه الوحدة مصدًرا للضوضاء نتيجة لدوران الضواغط والمراوح. 
 وى الضوضاء لكل حجم طراز في وثائق المبيعات. ويتم سرد مست

 دة دون أي خطر. إذا تم تركيب الوحدة وتشغيلها بطريقة صحيحة، فال يتطلب مستوى انبعاث الضوضاء أي جهاز حماية خاص للتشغيل بشكل مباشر بالقرب من الوح
 ف صوت إضافية. في حالة التثبيت بمتطلبات ضوضاء خاصة، فقد يكون من الضروري تركيب أجهزة تخفي

 النقل والرفع 
دة. قم بتأمين الوحدة داخل الشاحنة لمنع تحريكها وحدوث تجنب االرتطام و/أو االرتجاج أثناء تحميل/تفريغ الوحدة من الشاحنة وعند نقلها. ال تدفع الوحدة أو تسحبها من أي جزء غير إطار القاع

 قل أو التحميل/التفريغ. أضرار بها. ال تسمح بسقوط أي جزء من الوحدة أثناء الن
 جميع وحدات السلسلة مزودة بنقاط رفع مميزة باللون األصفر. وال يجوز استخدام هذه النقاط إال لرفع الوحدة كما هو موضح في التالي. 

 متر.  2.5استخدم القضبان المتباعدة لمنع حدوث تلف في جانب التكثيف. وقم بوضعها أعلى شبكات المروحة على مسافة ال تقل عن 
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 ية الوحدة.يجب أن تكون أحبال الرفع والقضبان المتباعدة قوية بدرجة كافية لدعم الوحدة بأمان. يُرجى التحقق من وزن الوحدة المدون على لوحة تسم 
 يجب رفع الوحدة باهتمام وعناية شديدين باتباع إرشادات ملصق الرفع؛ ارفع الوحدة ببطء شديد مع الحفاظ على مستواها جيدًا.  

 تحديد الموضع والتجميع 
 أنها أن تقلل تدفق الهواء إلى ملفات المكثفات.ُصممت جميع الوحدات للتركيب في األماكن الخارجية سواًء على الشرفات أو على األرض شريطة أن تكون خالية من العقبات التي من ش

لتوزيع الوزن.  يجب تركيب الوحدة على قاعدة قوية مستوية تماًما؛ وإذا تم تركيب الوحدة على الشرفات أو األسطح، فقد يكون من الضروري استخدام دعامات

 
 

 رفع الوحدة  – 3الشكل 

 
 نقاط رفع 4وحدة بها 

 مراوح طريقة الرفع هي نفسها(  4مراوح. لموديل الـ  6)يشير الرسم التوضيحي إلى موديل الـ 

 
 

 نقاط رفع 6وحدة بها 
 مراوح. طريقة الرفع هي نفسها للموديالت بمختلف عدد مراوحها(  12)يشير الرسم التوضيحي إلى موديل الـ 
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 نقاط رفع 8وحدة بها 
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 ضبط استواء الوحدة  – 4الشكل 

 
 

 مم على األقل وأوسع من الوحدة. يجب أن تكون هذه القاعدة قادرة على تحمل وزن الوحدة. 250لتركيب الوحدة على األرض، يجب توفر قاعدة خرسانية قوية بسُمك 
 

 ( من النوعية المطَّاطية أو ذات النوابض. يجب أن يكون إطار الوحدة مضبوط االستواء تماًما فوق الحوامل المضادة لالهتزاز. AVMحوامل مضادة لالهتزاز )يجب تركيب الوحدة فوق 
ة للضبط )النوعية ذات النوابض في المعتاد غير قابلة للضبط( فإنَّه يجب ضمان أيَّة عمليَّات تركيب مثل الموضَّحة في الشكل أعاله يجب دائًما تجنُّبها. في حالة الحوامل المضادة لالهتزاز غير القابل  

 االستواء التام إلطار الوحدة باستخدام مباعدات األلواح المعدنية. 
ملم   10أمتار و    7ملم للوحدات التي طولها    5تواء فوق  قبل تشغيل الوحدة، يجب التحقُّق من ضبط استوائها باستخدام جهاز لضبط االستواء بالليزر أو جهاز آخر مماثل. ينبغي أن يكون االس

 أمتار.  7للوحدات التي طولها يزيد عن  
 إذا تم تركيب الوحدة في أماكن يسهل وصول األشخاص والحيوانات إليها، فيُنصح بتركيب شبكات حماية حول المكثف والضاغط. 

 تياطات واإلرشادات التالية: لضمان الحصول على أفضل أداء في موقع التركيب، يجب اتباع االح 

 تجنب إعادة تدوير تدفق الهواء.   −
 تأكد من عدم وجود عوائق تعوق تدفق الهواء.   −
 تأكد من توفر قاعدة قوية ومتينة للحد من الضوضاء واالهتزازات.   −
 تجنب التركيب في البيئات المغبرة بصفة خاصة للحد من تلوث ملفات المكثفات.   −
المياه الموجودة في الجهاز نظيفة للغاية، كما تجب إزالة أي أثر للزيت والصدأ. يجب تركيب مرشح مياه ميكانيكي على ماسورة مدخل  يجب أن تكون    −

 الوحدة. 

 الحد األدنى لمتطلبات المساحة 
 ت المكثف.من األمور األساسية، مراعاة الحد األدنى للمسافات في جميع الوحدات لضمان الحصول على تهوية مثالية لملفا

 يجب وضع العوامل التالية في االعتبار عند تحديد موقع الوحدة ولضمان تدفق الهواء بشكل سليم:  

 تجنب أي إعادة تدوير للهواء الدافئ     −

 تجنب إمداد المكثف المبرد بالهواء بهواء غير كاٍف.   −

 
 انخفاض كفاءة الطاقة والقدرة على التبريد. قد يؤدي هذان السببان إلى زيادة ضغط التكثيف، مما يؤدي إلى 

 الحد األدنى للمساحة المطلوبة. 6يجب أن يكون أي جانب من الوحدة مناسبًا لعمليات الصيانة بعد التركيب. يوضح الشكل 
 يجب عدم إعاقة تصريف الهواء الرأسي.

 ملم. 3000كيبها على مسافة ال تقلُّ عن  إذا كانت الوحدة محاطة بجدران أو عوائق بنفس ارتفاع الوحدة، فإنَّه يجب تر
ٍ واحد، فإنَّ الحد األدنى للمسافة   3600في حالة تركيب وحدتين في مكان مفتوح، فإنَّ الحد األدنى للمسافة الفاصلة الموَصى بها بين هاتين الوحدتين هي   ملم؛ في حالة وجود وحدتين في صف 

  لعمليَّات التركيب الموَصى بها.ملم. تظهِّر الصور التالية مثاًل  1500الفاصلة هي 
ر الهواء الدافئ و/أو سيكون اإلمداد غير كاٍف للمكثف  إذا تم تركيب الوحدة دون مراعاة الحد األدنى الموصى به للمسافات بين الجدران و/أو العوائق الرأسية، سيكون هناك خليط من إعادة تدوي

 والكفاءة. المبرد بالهواء، مما قد يتسبب في انخفاض القدرة 
تى إذا كانت المسافة الجانبية أقل من الموصى بها على أي حال، سيسمح المعالج الدقيق للوحدة بتكييف نفسها مع ظروف التشغيل الجديدة وتوفير الحد األقصى للسعة المتاحة في ظل أي ظروف ح

 ما لم تؤثر ظروف التشغيل على السالمة الشخصية أو موثوقية الوحدة. 
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 متطلَّبات الحد األدنى للخلوص  -5الشكل 

 
d= 3000/3500  ر( لوحدات الدوائر المزدوجة  ملم )وفقًا لحجم المبخ ِّ

 
ع    L< 3,0أو  h>Hcم؛ ولو   L=3,0م، فإنَّ الحد األدنى   h<Hc=2,4لو   المعتَمد لتقييم الترتيبات المكونة.   Daikinم يُرجى االت ِّصال بموز ِّ

 

 
 
 

د في معظم التطبيقات. ولكن مع ذلك، هناك بعض الحاالت المحدَّدة التي تحتوي على عمليَّات تركيب  الحدود الدنيا للمسافات الفاصلة، المذكورة هنا في األعلى، تضمن األداء الو ظيفي الجيد للمبر ِّ
د: في هذه الحالة يجب ات ِّباع التوصيات التالية:  دة للمبر ِّ  متعد ِّ

 
د المثبَّت جنبًا إلى جنب في مكان مفتوح مع وجود رياح قوية. د المتعد ِّ  المبر ِّ

 (:7حالة التركيب داخل مناطق بها رياح قوية تهب من ات ِّجاه معيَّن )كما هو موضَّح بالشكل في 

د رقم  •  : يعمل بطريقة طبيعية بدون أي ارتفاع مفرط في درجة الحرارة 1المبر ِّ

د رقم    • د 2المبر ِّ د رقم  1: يعمل في بيئة دافئة. تعمل الدائرة األولى )من اليسار( بدون إعادة تدوير للهواء من المبر ِّ وإعادة تدوير  1والدائرة الثانية إلى الهواء المعاد تدويره من المبر ِّ
 الهواء من نفس الدائرة. 

د    • دين اآلخرين، وتعمل الدائرة على اليمين بشكٍل طبيعي.: تعمل الدائرة على اليسار في بيئة مرتفعة ا 3المبر ِّ  لحرارة بفضل الهواء المعاد تدويره من المبر ِّ
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دات مع محاذاة الرياح الشديدة )انظر الش  كل في األسفل(:لتجنُّب إعادة تدوير الهواء الساخن بسبب الرياح الشديدة، فإنَّه يفضَّل تثبيت جميع المبر ِّ
 

د متعد ِّد مثبَّت  جنبًا إلى جنب مع مركَّب.  مبر ِّ
د   دات أو األطول منها، فإنَّه يوصى بعدم التركيب. يعمل المبر ِّ د   2مع المركَّبات ذات الجدران التي لها نفس ارتفاع المبر ِّ بدرجة حرارة أعلى بقدٍر معقول بسبب تعزيز إعادة تدوير الهواء.  3والمبر ِّ

ة وفقًا للتركيب المحدَّد )على سبيل المثال: الجدران ذات الشقوق األفقية، يجب تركيب الوحدة على إطار القاعدة بحيث تتمُّ زيادفي هذه الحالة يجب ات ِّخاذ بعض االحتياطات ال ة االرتفاع،  خاصَّ
 واألنابيب على منفَذ تصريف المراوح، ومراوح الرفع العالية وما إلى ذلك(. 

 
 حاالت التصميم القريبة من حدود غالف تشغيل الوحدة.جميع الحاالت المذكورة أعاله تكون أكثر حساسية في 

 
اء التثبيت غير  Daikinمالحظة: ال تتحمَّل شركة  الصحيح للوحدة إذا لم تتمُّ  أيَّة مسؤولية عند حدوث أي خلل في التشغيل نتيجة إعادة تدوير الهواء الساخن أو عدم كفاية مستوى تدفُّق الهواء جرَّ
 ة أعاله.مراعاة التوصيات المذكور

 
 

د المتعد ِّد  –  6الشكل   تركيب المبر ِّ
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 الحماية من الصوت 

لالهتزاز )يتم إرفاقها بشكل اختياري(. كما يجب تركيب مفاصل مرنة  عندما تتطلب مستويات الضجيج تحكًما خاًصا، يجب اتباع عناية كبيرة لعزل الوحدة عن قاعدتها باستخدام عناصر مضادة 
 على توصيالت المياه أيًضا. 

 توصيل مواسير المياه 
كبير، كما يتم تحسين أداء    ض تكاليف التركيب إلى حد يجب إجراء عملية التوصيل باستخدام أقل عدد من المرافق )األكواع( وأقل عدد من وصالت تغيير االتجاه الرأسية. بهذه الطريقة، يتم تخفي

 النظام. 
 يجب أن يحتوي نظام المياه على ما يلي: 

 حوامل مضادة لالهتزاز لتقليل انتقال االهتزازات إلى الهياكل.  .1
 صمامات عزل لعزل الوحدة عن نظام المياه أثناء الصيانة.  .2
د عبر المراقبة ا .3 د، من التجمُّ ر. في معظم الحاالت، يتمُّ في الموقع ضبط مفتاح  يجب حماية مفتاح التدفُّق، بغرض حماية المبر ِّ ة لعملية تدفُّق المياه في المبخ ِّ لمستمرَّ

ة المياه وتراجع مستوى تدفُّق المياه إلى صفر. يوصى بضبط مفتاح التدفُّق إلصدار "إنذار عند  OFFالتدفُّق إلصدار إنذار تشغيلي فقط عند إيقاف تشغيل )  ( مضخَّ
د ويمكن لمفتاح التدفُّق أن يكشف عن انسداد  50فقد المياه" عندما يصل تدفُّق المياه إلى مستوى   ر من التجمُّ % من القيمة االسمية، وفي هذه الحالة تتمُّ حماية المبخ ِّ

ح المياه.   في م  رش ِّ
 جهاز تهوية هواء يدوي أو تلقائي بأعلى نقطة بالنظام؛ وجهاز تصريف عند أقل نقطة في النظام.  .4
 يجب عدم وضع المبخر وجهاز استعادة التدفئة عند أعلى نقطة في النظام.   .5
 جهاز مناسب يمكن أن يحافظ على نظام المياه تحت ضغط )خزان توسيع وما إلى ذلك(.  .6
 مؤشرات لدرجة حرارة المياه والضغط لمساعدة المشغل أثناء الخدمة والصيانة.  .7
يجب   لة أفضل.مرشح أو جهاز يمكنه إزالة الشوائب من السائل.  يزيد استخدام مرشح من عمر المبخر والمضخة، كما يساعد في الحفاظ على نظام المياه بحا .8

د ح المياه أقرب ما يمكن من المبر ِّ ح المياه في جزء آخر من نظام المياه، فإنَّه ينبغي على  9و  8ما هو موضَّح في الشكلين ، ك تركيب مرش ِّ . في حالة تركيب مرش ِّ
ر.  ح المياه والمبخ ِّ  فن ِّي التركيب ضمان نظافة أنابيب المياه بين مرش ِّ

 الحد األقصى الموصى به لفتح شبكة المصفاة:  
 (DX S&Tمم )   0,87 •
 (BPHEمم )  1,0 •
 )مغمورة( مم   1,2 •

 درجة مئوية.  25-حتوي المبخر على مقاومة كهربية مع ثرموستات لضمان الحماية من تجمد المياه عند درجات الحرارة المحيطة عندما تنخفض إلى 9 .9
 كما تجب حماية جميع مواسير المياه/األجهزة األخرى الموجودة خارج الوحدة من التجمد.  

 مياه أثناء فصل الشتاء ما لم تتم إضافة خليط من اإليثلين جليكول بنسبة مئوية مناسبة في دائرة المياه. يجب تفريغ جهاز استعادة التدفئة من ال  .10
بإجراء االختبارات العادية والمعال .11 الوحدة الجديدة. يوصى  الوحدة، يجب تفريغ نظام المياه بكامله وتنظيفه قبل تركيب  استبدال  الكيميائية المناسبة  في حالة  جة 

 بدء تشغيل الوحدة الجديدة.  للمياه قبل 
ا كما ستكون قطرات  وفي حالة إضافة الجليكول إلى نظام المياه كواق للحماية من التجمد، فاعلم أن ضغط الشفط سيكون منخفًضا، كما سيكون أداة الوحدة منخفضً  .12

 مد والضغط المنخفض. ضغط المياه أكبر. وبالتالي، تجب إعادة ضبط جميع أنظمة حماية الوحدة، مثل الحماية من التج
 قبل عزل مواسير المياه، تأكد من عدم وجود تسرب بها.  .13

 معالجة المياه 
 نظ ف دائرة المياه قبل وضع الوحدة قيد التشغيل. 

وصمام بحجم مناسب للسماح بغسل نظام األنابيب. يمكن استخدام الصمام التحويلي  يجب أال يتعرض المبخر إلى سرعات الشطف أو الحطام الناتج أثناء الشطف. يوصى بتركيب نظام صمام تحويلي  
 أثناء الصيانة لعزل المبادل الحراري دون تعطيل التدفق إلى الوحدات األخرى. 

يها ال ر لن يغط ِّ . فقد تتراكم األوساخ والقشور وحطام التآكل والمواد األخرى داخل المبادل الحراري وتقلل من قدرة ضمانأيَّة أضرار أو تلفيَّات تحدث نتيجة لوجود أجسام غريبة أو حطام في المبخ ِّ
استخدام معالجة   ل والتعرية والتقشر وما إلى ذلك. يجبالتبادل الحراري. وقد يزيد معدل انخفاض الضغط أيًضا، مما يقلل من تدفق المياه. لذا، تقلل معالجة المياه بطريقة صحيحة من خطر التآك

 المياه األنسب محليًا وفقًا لخصائص النظام والمياه.
 ال تتحمل الشركة المصن عة مسؤولية حدوث تلف أو عطل بالجهاز نتيجة لحدوث فشل معالجة المياه بطريقة غير سليمة. 

 حدود نوعية المياه المقبولة  -  1الجدول 

 200 العسر اإلجمالي )ملجم كربونات كالسيوم/لتر(   6,88,0 درجة مئوية(  25األس الهيدروجيني ) 

 1.0 الحديد )ملجم حديد/لتر(   800 درجة مئوية(  25سيمنز/سم )  التوصيل الكهربائي

 ال يوجد  الكبريتيد )ملجم كبريتيد/لتر( أيون   200 أيون الكلوريد )ملجم كلور/لتر( 

 1.0 أيون األمونيوم )ملجم أمونيوم/لتر(   200 أيون الكبريتات )ملجم كبريتات/لتر( 

 50 السيليكا )ملجم ثاني أكسيد السيليكا/لتر(   100 القلوية )ملجم كربونات كالسيوم/لتر( 

 حماية المبخر ومبادالت االستعادة من التجمد 
 درجة مئوية. 25- رجة الحرارة إلى ما دون تزويد جميع المبخرات بمقاومة كهربائية ضد التجمد يتم التحكم فيها عن طريق ثرموستات، مما يوفر حماية مكافئة ضد التجمد عند انخفاض د يتم  
 تخدام طرق إضافية ضد التجمد. ولكن، إذا لم يتم تفريغ المبادالت الحرارية وتنظيفها تماًما بمحلول مضاد للتجمد، فيجب أيًضا اس 

 يجب مراعاة طريقتين أو أكثر من طرق الحماية الواردة أدناه عند تصميم النظام بكامله:

 دوران تدفق المياه باستمرار داخل المواسير والمبادالت   −

 إضافة كمية مناسبة من الجليكول داخل دائرة المياه   −

 كشوفة إجراء عزل حراري إضافي وتدفئة األنابيب الم  −

 تفريغ المبادل الحراري وتنظيفه أثناء فصل الشتاء   −
اسبة المضادة للتجمد في جميع األوقات. قد يؤدي الفشل  يقع على عاتق المثبت و/أو موظفي الصيانة المحليين ضمان استخدام األساليب الموضحة المضادة للتجمد. تأكد من الحفاظ على الحماية المن

 رة أعاله إلى تلف الوحدة. ال يغطي الضمان الضرر الناتج عن التجمد.في اتباع اإلرشادات المذكو

 تركيب مفتاح التدفق

ى مدخل ماسورة المياه أو مخرجها. يكمن الغرض من لضمان تدفق المياه بدرجة كافية من خالل المبخر، من الضروري تركيب مفتاح تدفق على دائرة المياه. إذ يمكن تركيب مفتاح التدفق إما عل
 تاح التدفق في إيقاف الوحدة في حالة انقطاع تدفق المياه، مما يحمي المبخر من التجمد.مف

 توفر الشركة المصن عة مفتاح تدفق اختياري تم اختياره لهذا الغرض. 
 بوصات. 8تتراوح ما بين بوصة واحدة إلى ، كما أن أقطار المواسير (IP67يُعد مفتاح التدفق من النوع المجداف مالئًما للتطبيقات الخارجية الثقيلة )

% من 50ما ينخفض تدفق المياه إلى أقل من  يتم تزويد مفتاح التدفق بمفتاح أعزل يجب توصيله كهربيًا باألطراف الموضحة في مخطط توصيل األسالك. يجب ضبط مفتاح التدفق للتدخل عند
 معدل التدفق االسمي. 

 استعادة التدفئة 

 ودة اختياريًا بنظام استعادة تدفئة.قد تكون الوحدات مز
 يعمل هذا النظام عن طريق مبادل مبرد بالمياه موجود على ماسورة تفريغ الضواغط، ونظام إدارة مخصص لتكثيف الضغط. 
دة بنظام استعادة التدفئة بدرجة حرارة المياه لمياه استعادة   درجة مئوية.  28التدفئة أقل من  لضمان تشغيل الضاغط في نطاقه، ال يمكن تشغيل الوحدات المزو 

 يتحمل مصمم المحطة ومثبت المبرد مسؤولية ضمان توفير هذه القيمة )على سبيل المثال، استخدام صمام تحويلي إلعادة التدوير(. 
 

 



D–EIMAC01304–17_01AR - 13/19 

 
 توصيل مواسير المياه للمبخر  -  7الشكل  

 
 

 مقياس الضغط  .1
 موصل مرن  .2
 مفتاح التدفق  .3
 مجس درجة الحرارة  .4

 صمام عزل  .5
 المضخة  .6
 مرشح .7

 
 

 توصيل مواسير المياه لمبادالت استعادة التدفئة  -8الشكل 

 
 مقياس الضغط  .1
 موصل مرن  .2
 مجس درجة الحرارة  .3

 صمام عزل  .4
 المضخة  .5
 مرشح .6
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 التركيب الكهربي

 المواصفات العامة 
 الكهربائية بالوحدة وفقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. يجب إجراء جميع التوصيالت 

 ويجب تنفيذ جميع أعمال التركيب واإلدارة والصيانة عن طريق موظفين مؤهلين. 
ثل الشركة المصن عة التابع لك ليرسل إليك  مم راجع مخطط توصيل األسالك المحدد للوحدة التي اشتريتها. إذا كان مخطط توصيل األسالك غير مرفق بالوحدة أو تم فقده، فيُرجى االتصال ب

 نسخة. 
 في حالة وجود تناقض بين مخطط توصيل األسالك واللوحة/الكابالت الكهربية، يُرجى االتصال بممثل الشركة المصن عة.

 
 نقاط االتصال وقد تتلف الوحدة.ال تستخدم إال موصالت نحاسية فقط. قد يؤدي عدم استخدام موصالت نحاسية إلى ارتفاع درجة الحرارة أو تآكل 

 لتجنب حدوث تشويش، يجب توصيل جميع أسالك التحكم بشكل منفصل عن الكابالت الكهربية. استخدم قنوات مرور كهربية مختلفة لهذا الغرض. 
جيد فإنَّ مداخل الكابالت يمكن أن تسمح بدخول المياه إلى داخل صندوق المفاتيح األمر  يجب االنتباه بشكٍل خاص عند القيام بتوصيالت األسالك بصندوق المفاتيح؛ فإذا لم تتمُّ عملية الغلق بالشكل ال

 الذي قد ينتج عنه تلف الوحدة من الداخل. 
 

 قبل القيام بأيَّة عمليَّات تركيب أو توصيل، يجب إطفاء الوحدة وتأمينها. 
 

ذلك فإنَّ هذا الجهاز غير مخصَّص لالستخدام في المناطق السكنية، على سبيل المثال في المنشآت التي يكون فيها المنتَج موصواًل  للبيئات الصناعية. ل  EMCيتوافق هذا الجهاز مع المعايير القياسية   
ير اإلضافية المحدَّدة لتجنُّب التداخل مع األجهزة بعض التداب   بنظام توزيع عام للتيَّار منخفض الجهد. وفي حالة ضرورة توصيل هذا المنتَج بنظام توزيع عام لتيَّار منخفض الجهد فإنَّه يجب ات ِّخاذ

 الحسَّاسة األخرى.

 التشغيل

 مسؤوليات المشغل
ومخطط المشغل دراسة دليل تشغيل المعالج الدقيق    من الضروري تدريب المشغل تدريبًا مناسبًا وأن يكون متمرسًا على النظام قبل تشغيل الوحدة. وباإلضافة إلى قراءة هذا الدليل، يجب على

 توصيل األسالك لفهم تسلسل بدء التشغيل والتشغيل وتسلسل إيقاف التشغيل وتشغيل جميع أجهزة األمان.
 لتشغيل الصحيحة. أثناء مرحلة بدء التشغيل األولي للوحدة، يجب وجود فني معتمد من قبل الشركة المصنعة لإلجابة عن أي أسئلة وتقديم إرشادات إلجراءات ا

 مشغل بسجل لبيانات التشغيل لكل وحدة مثبتة. ويجب أيًضا االحتفاظ بسجل آخر لجميع أنشطة الصيانة والخدمة المتوقعة.ويجب أن يحتفظ ال
 وإذا الحظ المشغل حاالت تشغيل غير طبيعية أو غير معتادة، فيُنصح بطلب االستشارة من الخدمة الفنية المعتمدة من الشركة المصن عة. 

 الصيانة 

 الصيانة الدورية 
 

صين ومعتَمدين. وقبل البدء في أيَّة أعمال على نظام التشغيل يجب على طاقم العمل ال  د من قِّبَل فن ِّيين متخص ِّ  تحقُّق من ات ِّخاذ جميع االحتياطات الالزمة. يجب صيانة هذا المبر ِّ
نات في هذه الوحدة )اللفائف، والضواغط، واإلطارات، واألنابيب وما شابه ذلك( األمر الذي يؤث ِّر سلبًا  يمكن أن يؤد ِّي إهمال القيام بأعمال صيانة الوحدة إلى إلحاق الضرر بجميع األجزاء  ِّ والمكو 

 على مستويات أداء الوحدة وكفاءتها.
ج( أو لبيئة التركيب ) ج/غير حرِّ  الشديدة العدوانية(. هناك مستويان مختلفان من الصيانة، واللذان يمكن االختيار بينهما وفقًا لنوعية التطبيق )حرِّ

جة هو تبريد العمليَّات، ومراكز البيانات وما إلى ذلك.    مثال على التطبيقات الحرِّ
 

 ويمكن تحديد األماكن الشديدة العدوانية كالتالي: 

 األماكن الصناعية )التي يكون فيها تركيز عالي من األدخنة الناتجة عن عمليَّات االحتراق والمعالجة الكيميائية(  •

 اكن الساحلية؛ األم •

ث؛  •  األماكن الحضرية الشديدة التلوُّ

 األماكن الريفية القريبة من فضالت الحيوانات واألسمدة، والتي بها تركيز عاٍل لغازات عادم مول ِّدات الديزل.  •

 المناطق الصحراوية مع خطر العواصف الرملية؛  •

 مزيج من األماكن السابقة  •

 
ة بالتطبيقات القياسية وأماكن التشغيل ذات المواصفات القياسية. على جميع أعمال الصيانة  2يحتوي الجدول   الخاصَّ

جة أو األماكن شديدة العدوانية.  3يحتوي الجدول    على جميع أعمال الصيانة الخاصَّة بالتطبيقات الحرِّ
 ادات أيًضا للوحدات المثبَّتة في األماكن ذات المواصفات القياسية. يجب بالضرورة ات ِّباع اإلرشادات التالية للحاالت المذكورة هنا في األعلى، ولكن يُنَصح بهذه اإلرش
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 خطَّة الصيانة الدورية القياسية  -  2الجدول 

 
 قائمة األنشطة 

 

 شهريًا      أسبوعيًا       
 ( 1)مالحظة 

 سنويًا/موسميًا
 ( 2)مالحظة 

    عام:

   X ( 3التشغيل )مالحظة قراءة بيانات 

  X  الفحص البصري للوحدة بحثًا عن أي ضرر و/أو جزء مفكوك 

 X   التحقق من سالمة العزل الحراري 

 X   التنظيف والطالء عند الضرورة 

 X   ( 6تحليل المياه )

  X  فحص تشغيل مفتاح التدفق 

    

    كهربي: 

 X   التحقق من تسلسل التحكم 

 X   استبداله إذا لزم األمر  -تآكل الموصل التحقق من 

 X   أحكم الربط إذا لزم األمر  -التحقق من إحكام ربط جميع األطراف الكهربائية  

 X   تنظيف لوحة التحكم الكهربائية من الداخل 

  X  الفحص البصري ألي عالمات سخونة زائدة بالمكونات

  X  التحقق من عمل الضاغط وسخَّان الزيت 

 X    ( Meggerقياس عزل محرك الضاغط باستخدام مقياس عزل )

ة باللوحة الكهربائية  حات مدخل الهواء الخاصَّ   X  تنظيف مرش ِّ

 X   التحقق من تشغيل جميع مراوح التهوية في اللوحة الكهربائية 

 
 قائمة األنشطة 

 

 شهريًا      أسبوعيًا       
 ( 1)مالحظة 

 سنويًا/موسميًا
 ( 2)مالحظة 

    دائرة غاز التبريد:

  X  التحقق من وجود أي تسرب بغاز التبريد 

   X زجاج بصري بالكامل  -التحقق من تدفق غاز التبريد باستخدام زجاج بصري سائل  

  X   التحقق من انخفاض ضغط مجفف المرشح 

  X  ( 5التحقق من انخفاض ضغط مرشح الزيت )مالحظة  

 X   تحليل اهتزازات الضاغط 

 X   ( 7تحليل حموضة زيت الضاغط )

    

    جزء المكثف: 

 X   ( 4تنظيف جوانب المكثف )مالحظة 

 X   التحقق من ربط المراوح جيدًا 

 X   تمشيطها إذا لزم األمر -التحقق من زعانف جوانب المكثف 

 مالحظات: 

 األسبوعية. تتضمن األنشطة الشهرية جميع األنشطة  .1
 تتضمن األنشطة السنوية )أو بداية الموسم( جميع األنشطة األسبوعية والشهرية.  .2
 يجب قراءة قيم تشغيل الوحدة على أساس يومي للحفاظ على معايير مراقبة عالية.  .3
 من المعتاد.  في البيئات التي تحتوي على تركيز عاٍل من الجسيمات في الجو، قد يكون من الضروري تنظيف جانب الضاغط أكثر .4
 بار. 2.0استبدل مرشح الزيت عندما ينخفض الضغط إلى  .5
 تحقق من وجود أي معادن ذائبة.  .6

7. TAN   :)العدد الحمضي اإلجمالي( 0,10  ال يوجد إجراء : 
العدد   ساعة تشغيل. واصل استبدال المرشحات لحين انخفاض  1000: استبدل المرشحات المضادة لألحماض وأعد فحصها بعد 0.19و 0.10بين 

 . 0.10الحمضي اإلجمالي إلى أقل من 

0,19 :  .استبدل الزيت ومرشح الزيت ومجفف المرشح. وافحصه على فترات منتظمة 
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 خطَّة الصيانة الدورية للتطبيقات الحرجة و/أو األماكن الشديدة العدوانية  -  3الجدول 

 

 
 ( 8)مالحظة قائمة أعمال الصيانة 

 

 شهريًا      أسبوعيًا       
 ( 1)مالحظة 

 سنويًا/موسميًا
 ( 2)مالحظة 

    عام:

   X ( 3قراءة بيانات التشغيل )مالحظة 

  X  الفحص البصري للوحدة بحثًا عن أي ضرر و/أو جزء مفكوك 

 X   التحقق من سالمة العزل الحراري 

  X  التنظيف 

م األمر   X   الطالء إذا لزِّ

 X   التنظيف والطالء عند الضرورة 

 X   ( 6تحليل المياه )

  X  فحص تشغيل مفتاح التدفق 

    

    كهربي:

 X   التحقق من تسلسل التحكم 

 X   استبداله إذا لزم األمر  -التحقق من تآكل الموصل 

 X   أحكم الربط إذا لزم األمر  -الكهربائية  التحقق من إحكام ربط جميع األطراف 

  X  تنظيف لوحة التحكم الكهربائية من الداخل 

  X  الفحص البصري ألي عالمات سخونة زائدة بالمكونات

  X  التحقق من عمل الضاغط وسخَّان الزيت 

 X    ( Meggerقياس عزل محرك الضاغط باستخدام مقياس عزل )

حات مدخل  ة باللوحة الكهربائية تنظيف مرش ِّ   X  الهواء الخاصَّ

 X   التحقق من تشغيل جميع مراوح التهوية في اللوحة الكهربائية 

    

    دائرة غاز التبريد:

  X  التحقق من وجود أي تسرب بغاز التبريد 

   X زجاج بصري بالكامل  -التحقق من تدفق غاز التبريد باستخدام زجاج بصري سائل  

  X   التحقق من انخفاض ضغط مجفف المرشح 

  X  ( 5التحقق من انخفاض ضغط مرشح الزيت )مالحظة  

 X   تحليل اهتزازات الضاغط 

 X   ( 7تحليل حموضة زيت الضاغط )

    

    جزء المكثف: 

  X  ( 4تنظيف ملفات المكث ِّف بالماء النظيف )مالحظة 

 X   فقط( Eالتنظيف الفصلي لملفات المكث ِّف )المغطَّاة 

 X   التحقق من ربط المراوح جيدًا 

  X  تمشيطها إذا لزم األمر   -فحص مراوح ملفَّات المكث ِّف 

  X  فحص شكل أداة الحماية البالستيكية من اتصال النحاس/األلومنيوم 

 مالحظات: 

نة في بيئة شديدة العدوانية لفترة طويلة مستهدفةً بخطوات وعمليَّات الصيانة الدورية هذه. تبقى الوحدات الموضوعة أو  .8  المخزَّ
 
 

 صيانة الوحدة وتنظيفها 

ض الوحدة  ن الصدأ سريعًا على قلب اإلطار، مما  المستخدَمة في بيئات شديدة العدوانية إلى التأكُل في وقت أقصر من الوحدات التي يتمُّ تركيبها في البيئات القياسية. يسب ِّب التأكُليمكن أن تعرَّ تكوُّ
فات المناسبة.يخفض بالتالي من العمر التشغيلي لهيكل الوحدة. ولتحاشي ذلك، يجب بالضرورة غسل أسطح اإلطار بشك   ٍل دوري بالماء والمنظ ِّ

 
ضة لتأكل باستخدام المنتجات المناسبة. يُرجى االت ِّصال وفي حالة تساقط جزء من طالء إطار الوحدة، فإنَّه يصبح من المهم وقف التدهور التدريجي لطبقة الطالء عبر إعادة طالء األجزاء المعرَّ  

 . المنتجات المناسبةبالشركة المصن ِّعة للحصول على المواصفات 

 

 مالحظة: في حالة وجود رواسب الملح فقط ، يكفي شطف األجزاء بماء عذب نقي. 

 صيانة ملف القناة الدقيقة
ر ألسطح اللفائف هو أمر أساسي وضروري للحفاظ على التشغيل المناسب للوحدة، ولتحاشي الصدأ والتآكُل.  ة كما أنَّ القضاء إنَّ التنظيف الروتيني المتكر ِّ ث وإزالة البقايا الضارَّ على مسب ِّبات التلوُّ

 سوف تزيد بشدَّة من العمر التشغيلي للفائف وتطيل من عُمر الوحدة تشغيليًّا.
ية أقل وبالنسبة للمبادالت الحرارية للزعانف واألنابيب، فإنَّ لفائف القناة الدقيقة تميل إلى تراكم المزيد من األتربة واألوساخ على سطحها من األتربة واألوساخ في داخلها األمر الذي يجعل من  وكم ِّ

 السهل تنظيفها.
 

 يُنَصح بإجراءات الصيانة والتنظيف التالية كجزء من أنشطة الصيانة الدورية. 
 

أيَّة أداة ناعمة بداًل من األنبوب المعدني(، أو الهواء المضغوط الذي قم بإزالة األوساخ السطحية وأوراق الشجر واأللياف وما شابه ذلك باستخدام مكنسة كهربائية )ويُفضَّل باستخدام فرشاة أو   .1
هة الهواء المضغوط وما إلى ذلك.  يتمُّ نفثه من الداخل للخارج، و/أو فرشاة ناعمة من النايلون )ليست فرشاة سلكية!(. ال تضغط أو تكشط اللفائف باستخدام أنبوب التفريغ  أو فوَّ

لة يمكن أن يدفع باألوساخ واألتربة إلى داخل اللفائف. وهذا األمر سيجمالحظة: إنَّ استخدام تيَّ عل جهود التنظيف أكثر صعوبة.  ار ماء، مثل خرطوم ري الحدائق، وتوجيهه ضد ملف األسطح المحمَّ
 .يجب إزالة األلياف الملتصقة بالسطح بشكٍل كامل قبل استخدام المياه النظيفة إلجراء عملية الشطف بسرعة منخفضة

 
فات للفائف التبريد( لغسيل المبادِّ .2 الت الحرارية للقناة الدقيقة. فهذه المواد يمكن أن تسب ِّب التأكُل.  الشطف. ال تستخدِّم أيَّة مواد كيميائية )بما في ذلك تلك المواد التي يُعلن عنها على أنَّها منظ ِّ

ل للخارج ومن القمَّة للقاع، مع جعل الماء يجري خالل جميع الزعانف حتَّى تصبح كلُّها نظيفة. زعانف القنوات ، ويُفضَّل القيام بذلك من الداخ MCHEالشطف فقط. قم بلطف برش الـ  
ة من زعانف اللفائف واألنابيب التقليدية ولكنَّها تحتاج دائًما إلى التعامل معها بحرص.  الدقيقة تكون أكثر قوَّ

بار جرام( فقط  في حالة استخدام شكل مسطَّح من رشَّات الماء مع توجيه الرش  في ات ِّجاه عمودي على حافة    62لي  )حد أقصى  يمكن تنظيف أحد اللفائف باستخدام غسَّالة ضغط عا 
ر وتتلف بالكامل الزعانف.  عند استخدام غسَّالة الضغط لذلك ال نوصي باستخدامها.  إذا لم يتمُّ االلتزام بات ِّجاه الرش المحدَّد يمكن للفائف أن تتضرَّ

لة الكلوريدات واألوساخ والحطام. من الهام للغاية عند الشطف  مالحظة: يُنصح بالقيام شهريًّا بعملية شطف بالماء النظيف للفائف المستخدَمة في البيئات الساحلية أو الصناعية وذلك للمساعدة في إزا 
درجة مئوية( سوف تقل ِّل من التوتُّر السطحي األمر الذي يزيد من القدرة على إزالة الكلوريدات   55ال تتجاوز درجة مئوية. فدرجات الحرارة العالية )بحيث  55أن تكون درجة الحرارة أقل من 

 واألوساخ.
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 عدم تنظيف لفائف التبريد المطلية يان الضمان. كما أنَّ يعدُّ القيام بالتنظيف كلَّ ثالثة شهور أمًرا ضروريًّا إلطالة عمر الملف المطلي كهربائيًّا وهو أمٌر مطلوب للمحافظة على تغطية وسر .3

ر، قم أواًل بتنظيف الملف    كهربائيًّا سوف يوقف الضمان وقد يؤد ِّي إلى انخفاض كفاءة التشغيل واالستمرارية التشغيلية في مكان التركيب. وبالنسبة للتنظيف الربع سنوي الروتيني المتكر ِّ
ف لفائف تبريد معتَمد. بعد تنظيف ال م مزيل كلوريد معتَمد إلزالة األمالح القابلة للذوبان وإنعاش الوحدة.باستخدام منظ ِّ  ملفات بمادَّة التنظيف المعتَمدة، استخدِّ

فات الحمضية لتنظيف لفائف التبريد المطلية ت يمكن أن يكون من الصعب جدا شطفها كهربائيًّا. فهذه المنظفا مالحظة: يجب عدم استخدام المواد الكيميائية العدوانية أو المبي ِّضات المنزلية أو المنظ ِّ
فات الملفَّا م منظ ِّ ع من التآكل ومهاجمة الطالء الكهربي. وإذا كان هناك أيَّة أوساخ تحت سطح الملف، استخدِّ  ت الموصى بها كما هو موضح أعاله.من الملف ويمكن أن تسر ِّ

 
ق من شكل أداة الحماية النحاس/األلومنيوم في حاالت الجو المسب ِّبة للتآكل تحت أداة الحماية البالستيكية؛ أثناء عمليَّات الصيانة أو التنظيف الدوري، تحقَّ يمكن أن يحدث التآكل الجلفاني لوصالت 

 لطلب النصيحة واالستعالم.  البالستيكية في وصلة النحاس/األلومنيوم. وعند انتفاخها أو تلفها أو خلعها يجب االت ِّصال بمندوب الشركة المصن ِّعة
 

 الخدمة والضمان المحدود 

 شهًرا من تاريخ التسليم.  18شهًرا بدًءا من بدء التشغيل األول أو  12تمَّ تشغيليًّا اختبار جميع الوحدات في المصنع وهي مضمونة لمدَّة 
تشغيل الخالي من األعطال. ومع ذلك ، فمن المهم ضمان القيام بأعمال الصيانة الصحيحة والدورية وفقًا لجميع  كما تمَّ تطوير وتصنيع هذه الوحدات وفقًا لمعايير عالية الجودة تضمن سنوات من ال

 اإلجراءات الواردة في هذا الدليل ومع الممارسة الجيدة لصيانة اآلالت.
ح لها من قِّبَل الشركة المصن ِّعة م   ن أجل ضمان خدمة فعَّالة وخالية من المشاكل، وذلك بفضل خبرات موظَّفينا.نحن ننصح بشدَّة بإبرام عقد صيانة مع خدمة معتَمدة مصرَّ

 كما يجب أن يُؤَخذ بعين االعتبار أن الوحدة تحتاج إلى الصيانة أيًضا خالل فترة الضمان.
 عدم إجراء الصيانة المناسبة وفقًا لهذا الدليل يمكن أن يؤدي إلى إلغاء الضمان. كما يجب أن يُؤخذ في االعتبار أنَّ تشغيل الوحدة بطريقة غير مالئمة، خارج حدود التشغيل المسموح بها، وأنَّ 

 يجب عليك مراعاة النقاط التالية على وجه الخصوص، وذلك من أجل التوافق مع حدود الضمان: 
 ال يمكن لهذه الوحدة العمل خارج الحدود التشغيلية المحدَّدة لها  .1
 ة ضمن حدود الجهد وبدون التوافقيات الفولطية أو التغيُّرات المفاجئة. يجب أن يكون مصدر الطاقة الكهربائي  .2
 ٪. كما يجب في هذه الحالة إيقاف تشغيل الوحدة حتى يتمُّ حل المشكلة الكهربائية.3يجب أالَّ يتجاوز عدم التوازن في مصدر الطاقة ثالثي الطور الكهربي بين األطوار عن نسبة  .3
 جهاز أمان ، سواء أكان ميكانيكيًا أو كهربائيًا أو إلكترونيًا. ينبغي عدم تعطيل أو تجاوز أي .4
ح ميكانيكي على أقرب مقطة من .5 ر.  كم أنَّ المياه المستخدمة لملء دائرة المياه يجب أن تكون نظيفة ومعَالجة بشكٍل مناسب. يجب تركيب مرش ِّ  مدخل المبخ ِّ
ر، ما لم يكن هن .6  ٪ من معدَّل التدفُّق االسمي. 50٪ وأقل من 120اك ات ِّفاق محدَّد في وقت الطلب، أعلى مطلقًا من يجب أال يكون معدَّل تدفُّق ماء المبخ ِّ

 

 الفحوصات الدورية اإللزامية وبدء تشغيل األجهزة تحت الضغط 

 . EU (PED)/2014/68 وفقًا لتصنيف التوجيه األوروب ِّي  I → IIIتمَّ تضمين الوحدات في الفئة  
دات التي تنتمي إلى هذه الفئة، تتطلب بعض اللوائح المحل ِّية إجراء تفتيش دوري من قِّبَل وكالة معتَمدة. يُرجى التحقُّ   ق من المتطلَّبات المحل ِّية الخاصَّة بك. بالنسبة للمبر ِّ
 

 معلومات مهمة تتعلق بغاز التبريد المستخدم 

 يحتوي هذا المنتج على غازات دفيئة مشبعة بالفلور. ال تطلق الغازات في الجو.  
 R134a  نوع غاز التبريد: 

 GWP(1  1430قيمة ) 
(1 )GWP =   إمكانات االحترار العالمي 

 
 تتم اإلشارة إلى كمية غاز التبريد الالزمة للتشغيل القياسي على اللوحة االسمية للوحدة. 

 سائل التبريد الفعلية في الوحدة على ملصق فضي داخل اللوحة الكهربية.تمت كتابة كمية 
 قد يلزم إجراء فحوصات دورية للكشف عن تسريبات لغاز التبريد وفقًا للتشريعات األوروبية أو المحلية. 

ع المحلي التابع لك للحصول على المزيد من المعلومات.   يُرجى االتصال بالموز 
 
 

 التخلص من المنتج 

 بالتخلص من المنتجات.صميم الوحدة من المعدن والبالستيك وقطع الغيار اإللكترونية.  لذا، يجب التخلص من جميع هذه األجزاء وفقًا للوائح المحلية المتعلقة  تم ت
 ويجب جمع بطاريات الرصاص وإرسالها إلى مراكز محددة لجمع النفايات. 

 ع النفايات. كما يجب جمع الزيت وإرساله إلى مراكز محددة لجم 

 

 
 
 
 
 
  



 

 
 

 إرشادات المصنع ووحدات الحقل المشحونة  

 
 سيتم شحن نظام غاز التبريد بغازات الدفيئة المشبعة بالفلور. 
 ال تطلق الغازات في الجو.  

 
 امأل ملصق شحن الغاز بالحبر الذي ال يمحى والمزود مع المنتج باإلرشادات التالية:  1
 ( 3؛ 2؛ 1شحن غاز التبريد لكل دائرة ) - -
 ( 3+  2+  1إجمالي شحن غاز التبريد )   -
 يتم حساب انبعاثات الغازات الدفيئة بالصيغة التالية:  -

 1000إجمالي شحن غاز التبريد )بالكيلوغرام(/  xقيمة إمكانات االحترار العالمي لغاز التبريد 

 

 
a    يحتوي على غازات دفيئة مشبعة بالفلور 
b    عدد الدوائر 
c    شحن المصنع 
d    شحن الحقل 
e    )شحن غاز التبريد لكل دائرة )وفقًا لعدد الدوائر 
f    إجمالي شحن غاز التبريد 
g   )إجمالي شحن غاز التبريد )المصنع + الحقل 
h   د المعبر عنه انبعاثات الغازات الدفيئة إلجمالي شحن غاز التبري 

 بأطنان ثاني أكسيد الكربون المكافئ      
m   نوع غاز التبريد 

n   GWP  إمكانات االحترار العالمي = 
p    رقم الوحدة التسلسلي 

 
 ينبغي االلتزام بمأل الملصق داخل اللوحة الكهربائية.  2

ع المحلي التابع لك للحصول على المزيد من المعلومات.قد يلزم إجراء فحوصات دورية للكشف عن تسريبات لغاز التبريد وفقًا   للتشريعات األوروبية أو المحلية. يُرجى االتصال بالموز 
 

 إشعار
 في أوروبا، يتم استخدام انبعاثات الغازات الدفيئة إلجمالي شحن غاز التبريد في النظام 

 ات الصيانة. )يتم التعبير عنه بأطنان ثاني أكسيد الكربون المكافئ( لتحديد فتر 
 اتبع التشريعات المعمول بها. 

 
 صيغة حساب انبعاثات الغازات الدفيئة: 

 1000إجمالي شحن غاز التبريد )بالكيلوغرام(/  xقيمة إمكانات االحترار العالمي لغاز التبريد 
 

إمكانات االحترار العالمي هذه إلى تقرير التقييم الرابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير استخدم قيمة إمكانات االحترار العالمي المذكورة على ملصق الغازات الدفيئة. تستند قيمة  
 ولي المعني بتغير المناخ( المناخ. قد تكون قيمة إمكانات االحترار العالمي المذكورة في الدليل قديمة )أي مستندة إلى تقرير التقييم الثالث للفريق الحكومي الد
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محتوى هذا المنشور على حد ما وصلت إليه  Daikin Applied Europe S.p.Aجمعت  Daikin Applied Europe S.p.Aد المنشور الحالي لإلعالم فقط وال يشكل إلزاًما على  تم إعدا
مقدمة بهذه الوثيقة. تخضع المواصفات للتغيير دون  من معرفة. ليس هناك ضمانة باكتمال هذا المحتوى أو دقته أو موثوقيته أو مناسبته لغرض ما، ويسري ذلك أيًضا على المنتجات والخدمات ال

صراحة من أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى،  Daikin Applied Europe S.p.Aالطلب. ترفض شركة إشعار مسبق. ارجع إلى البيانات المقدمة في وقت 
 Daikin Applied Europe S.p.Aشركة  تنشأ من استخدام و/أو تفسير هذا المنشور أو ما يتعلق بهذا االستخدام. هذا المحتوى بأكمله محمي بموجب حقوق الطبع والنشر والتأليف ل
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