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MIS-277 A
TYPICAL BUILDING OUTSIDE SHEETING
SUPPLY AIR DUCT FLANGE OF WALL MOUNTED UNIT
WALL FRAME
INSIDE SHEETING
SUPPLY AIR DUCT
¼" MIN. SEE NOTE 1
SUPPLY AIR DUCT FLANGE OF WALL MOUNTED UNIT

أﻏﻄﯿﺔﻣﺒﻨٮﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻧﻤﻮذﺟﯿﺔ
ﺗﻮرﯾﺪ ﺣﺎﻓﺔ أﻧﺒﻮب ﻣﺠﺮى اﻟﮭﻮاء ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﻂ
إطﺎر اﻟﺤﺎﺋﻂ
اﻷﻏﻄﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
ﺗﻮرﯾﺪ أﻧﺒﻮب ھﻮاء
1  اﻧﻈﺮ ﻣﻠﺤﻮظﺔ.MIN ¼
ﺗﻮرﯾﺪ ﺣﺎﻓﺔ أﻧﺒﻮب ﻣﺠﺮى اﻟﮭﻮاء ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﻂ

MIS-416 E
RETURN AIR DUCT
REQUIRED DIMENSIONS TO MAINTAIN 1/4"
MIN. CLEARANCE FROM COMBUSTIBLE
MATERIALS
REQUIRED DIMENSIONS TO MAINTAIN 1"
CLEARANCE FROM COMBUSTIBLE
MATERIALS
Supply Opening
Return Opening
Wall Opening and Hole Location View
SEAL WITH BEAD OF CAULKING ALONG
ENTIRE LENGTH OF TOP
TOP.
WALL
HEATER ACCESS PANEL
RAIN FLASHING SUPPLIED
FOAM AIR SEAL
WALL STRUCTURE
1/4" CLEARANCE ON ALL FOUR SIDES OF
SUPPLY AIR DUCT IS REQUIRED FROM
COMBUSTIBLE MATERIALS
SUPPLY AIR DUCT
RETURN AIR OPENING
NOTES:
IT IS RECOMMENDED THAT A BEAD OF
SILICONE CAULKING BE PLACED BEHIND THE
SIDE MOUNTING FLANGES AND UNDER TOP
FLASHING AT TIME OF INSTALLATION.
Right Side View

أﻧﺑوب ﻋودة اﻟﮭواء
 ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔMIN"¼ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻠﯾص
ﻟﻼﺣﺗراق
 ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺣﺗراق1 اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻠﯾص

ﺗورﯾد اﻟﻔﺗﺣﺔ
إﻋﺎدة اﻟﻔﺗﺣﺔ

ﻓﺗﺣﺔ اﻟﺣﺎﺋط وﻋرض ﻣوﻗﻊ اﻟﺣﻔرة

ﺧﺗم ﻣﻊ ﺣﺑﺔ ﺟﻠﻔطﺔ ﺑطول اﻟﺟزء اﻟﻌﻠوي
اﻟﺟزء اﻟﻌﻠوي
اﻟﺣﺎﺋط
ﻟوﺣﺔ دﺧول اﻟﺳﺧﺎن
ﺗﻔﻠﯾش اﻟﻣطر اﻟﻣورد
ﺧﺗم رﻏوة ھواء

ھﯾﻛل اﻟﺣﺎﺋط
¼" ﺗﺧﻠﯾص ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﻊ ﺟواﻧب ﻣن ﺗورﯾد أﻧﺑوب اﻟﮭواء ﻣطﻠوب ﻣن اﻟﻣواد
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺣﺗراق
ﺗورﯾد أﻧﺑوب ھواء
إﻋﺎدة ﻓﺗﺣﺔ اﻟﮭواء

:ﻣﻠﺣوظﺎت

ﯾوﺻﻰ ﺑوﺿﻊ ﺣﺑﺔ ﺳﻠﯾﻛون ﺧﻠف اﻟﺷﻔرات اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب وﺗﺣت
.وﻣﯾض اﻟﺟزء اﻟﻌﻠوي ﻓﻲ وﻗت اﻟﺗﺛﺑﯾت

ﻣﻧظر اﻟﺟﺎﻧب اﻷﯾﻣن

MIS-548 A
SUPPLY AIR OPENING
RETURN AIR OPENING
FACTORY SUPPLIED RAIN FLASHING.
MOUNT ON UNIT BEFORE INSTALLATION
WOOD OR STEEL SIDING
SUPPLY AIR DUCT
RETURN AIR OPENING
BOTTOM MOUNTING BRACKET. MOUNT ON
WALL BEFORE INSTALLING UNIT

CONCRETE BLOCK WALL INSTALLATION
WOOD FRAME WALL INSTALLATION
SIDE VIEW
WALL STRUCTURE

ﺗورﯾد ﻓﺗﺣﺔ ھواء
إﻋﺎدة ﻓﺗﺣﺔ ھواء
وﻣﯾض أﻣطﺎر ﻣورد ﻣن اﻟﻣﺻﻧﻊ
ﻣﺛﺑت ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة ﻗﺑل اﻟﺗﺛﺑﯾت
ﺟﺎﻧب ﺧﺷﺑﻲ أو ﻣﻌدﻧﻲ
ﺗورﯾد أﻧﺑوب ھواء
إﻋﺎدة ﻓﺗﺣﺔ اﻟﮭواء
 ﻣﺛﺑت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋط ﻗﺑل ﺗﺛﺑﯾت اﻟوﺣدة.ﻗوس ﻣﺛﺑت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎع

ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﺋﻂ ﺧﺮﺳﺎﻧﻲ

ﺗﺛﺑﯾت إطﺎر ﺧﺷﺑﻲ ﻟﻠﺣﺎﺋط
اﻟﻣﺷﮭد اﻟﺟﺎﻧﺑﻲ
ھﯿﻜﻞ اﻟﺤﺎﺋﻂ

MIS-549 B
SEE UNIT DIMENSIONS, FIGURE 2, FOR ACTUAL
DIMENSIONS.
ATTACH TO TOP PLATE OF WALL
1.000" CLEARANCE ALL AROUND DUCT
INTERIOR FINISHED WALL OVER FRAME
1.000" CLEARANCE ALL AROUND DUCT
EXTERIOR FINISH WALL OVER FRAME
FRAMING MATERIAL 2 x 4'S, 2 x 6'S &/OR
STRUCTURAL STEEL
ATTACH TO BOTTOM PLATE OF WALL
SUPPLY DUCT OPENING
RETURN DUCT OPENING
THIS STRUCTURAL MEMBER LOCATED TO
MATCH STUD SPACING FOR REST OF WALL. A
SECOND MEMBER MAY BE REQUIRED FOR
SOME WALLS.

 ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ،2  ﺷﻛل،اﻧظر أﺑﻌﺎد اﻟوﺣدة
ﻣرﻓق ﻋﻠﻰ اﻟﻠوح اﻟﻌﻠوي ﻟﻠﺣﺎﺋط
" ﺗﺧﻠﯾص ﻋﻠﻰ ﻛل اﻷﻧﺑوب اﻟداﺋري1.000
إطﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋط اﻟداﺧﻠﻲ
" ﺗﺧﻠﯾص ﻋﻠﻰ ﻛل اﻷﻧﺑوب اﻟداﺋري1.000
إطﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋط اﻟﺧﺎرﺟﻲ
أو ﺣدﯾد ھﯾﻛﻠﻲ/ و6’S × 2 ،4’S ×2 ﻣﺎدة اﻹطﺎر
ﻣرﻓق ﻋﻠﻰ ﻟوح اﻟﻘﺎع ﻟﻠﺣﺎﺋط
ﺗورﯾد ﻓﺗﺣﺔ أﻧﺑوب
إﻋﺎدة ﻓﺗﺣﺔ أﻧﺑوب
.ھذا اﻟﻌﺿو اﻟﮭﯾﻛﻠﻲ ﯾﻘﻊ ﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺗﺑﺎﻋد اﻟدﻋﺎﻣﺔ ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﺣﺎﺋط
.ﻗد ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻋﺿو آﺧر ﻣطﻠوب ﻟﺑﻌض اﻟﺣواﺋط

MIS 550-B
RAIN FLASHING
RAFTERS
FINISHED CEILING SURFACE
SUPPLY AIR DUCT W/ GRILLE
RETURN AIR OPENING W/ GRILLE
OUTSIDE WALL

FREE AIR FLOW NO DUCT

وﻣﯾض أﻣطﺎر
اﻟﻌوارض اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ
ﺳطﺢ اﻟﺳﻘف ﺑﻌد اﻟﺗﺷطﯾب
ﺗورﯾد أﻧﺑوب ھواء ﻣﻊ ﻣﺻﺑﻐﺔ
إﻋﺎدة ﻓﺗﺣﺔ اﻟﮭواء ﻣﻊ ﻣﺻﺑﻐﺔ
ﺣﺎﺋط ﺧﺎرﺟﻲ

أﻧﺑوب ﺗدﻓق ھواء ﺣر

SUPPLY DUCT MAY BE LOCATED IN AN ATTIC
OR BELOW CEILING RAFTERS AS SHOWN
RAIN FLASHING
SUPPLY AIR DUCT
RAFTERS
FINISHED CEILING SURFACE
RETURN AIR OPENING W/ GRILLE
OUTSIDE WALL

ﻗد ﯾﻘﻊ أﻧﺑوب اﻟﺗورﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﻠﯾﺔ أو ﺑﺄﺳﻔل ﻋوارض اﻟﺳﻘف
اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻣوﺿﺢ
وﻣﯾض أﻣطﺎر
أﻧﺑوب ﺗورﯾد ھواء
اﻟﻌوارض اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ
ﺳطﺢ اﻟﺳﻘف ﺑﻌد اﻟﺗﺷطﯾب
إﻋﺎدة ﻓﺗﺣﺔ اﻟﮭواء ﻣﻊ ﻣﺻﺑﻐﺔ
ﺣﺎﺋط ﺧﺎرﺟﻲ

SUPPLY DUCT MAYBE LOCATED IN AN ATTIC OR
BELOW CEILING RAFTERS AS SHOWN
RAIN FLASHING
SUPPLY AIR DUCT
RAFTERS
FINISHED CEILING SURFACE
RETURN AIR SPACE
WALL SLEEVE
FALSE WALL
RETURN AIR GRILLE

FALSE WALL INSTALLATION

ﻗد ﯾﻘﻊ أﻧﺑوب اﻟﺗورﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﻠﯾﺔ أو ﺑﺄﺳﻔل ﻋوارض اﻟﺳﻘف
اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻣوﺿﺢ
وﻣﯾض أﻣطﺎر
أﻧﺑوب ﺗورﯾد ھواء
اﻟﻌوارض اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ
ﺳطﺢ اﻟﺳﻘف ﺑﻌد اﻟﺗﺷطﯾب
ﻓراغ ﻹﻋﺎدة اﻟﮭواء
ﻛم اﻟﺣﺎﺋط
ﺟدار ﻣﻌﻠق
ﻣﺻﺑﻐﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭواء
ﺗﺛﺑﯾت ﺣﺎﺋط ﻣﻌﻠق

SUPPLY DUCT MAYBE LOCATED IN AN ATTIC OR
BELOW CEILING RAFTERS AS SHOWN

ﻗد ﯾﻘﻊ أﻧﺑوب اﻟﺗورﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﻠﯾﺔ أو ﺑﺄﺳﻔل ﻋوارض اﻟﺳﻘف
اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻣوﺿﺢ

DUCTED SUPPLY RETURN AT UNIT

OUTSIDE WALL

RAIN FLASHING
RAFTERS
SUPPLY AIR DUCT
LOWERED CEILING
CLOSET WALL
WALL SLEEVE
RAISED FLOOR
RETURN AIR

إﻋﺎدة اﻟﺗورﯾد ﻣن ﺧﻼل أﻧﺑوب ﻓﻲ اﻟوﺣدة

ﺣﺎﺋط ﺧﺎرﺟﻲ

وﻣﯾض أﻣطﺎر
اﻟﻌوارض اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ
أﻧﺑوب ﺗورﯾد اﻟﮭواء
اﻟﺳﻘف اﻟﻣﻧﺧﻔض
ﺣﺎﺋط ﻣﺗﺣرك
ﻛم اﻟﺣﺎﺋط
أرﺿﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ
إﻋﺎدة اﻟﮭواء

ﺳطﺢ اﻟﺳﻘف ﺑﻌد اﻟﺗﺷطﯾب
ﻣﺻﺑﻐﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭواء
ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
ﺣﺎﺋط ﺧﺎرﺟﻲ

FINISHED CEILING SURFACE
RETURN AIR GRILLE
CLOSET INSTALLATION
OUTSIDE WALL

MIS-1724
ﺗﺪﻓﻖ اﻟﮭﻮاء

AIR FLOW
MIS 3138-A

ﺛﯾرﻣوﺳﺗﺎت 8403-060
) 8403-057 (TH3110D1040أو T4 Pro
8403-089
) 8403-058 (TH5220D1151أو 8403-
)059 (TH5220D1219/U
أو T6 Pro 8403-090
وﺣدة ﺗوﺻﯾل طرﻓﯾﺔ  24ﻓوﻟت
ﺗوﺻﯾل اﻷﺳﻼك ﻟﻠﺟﮭد اﻟﻣﻧﺧﻔض
ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺑرﻣﺟﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ً
ﺛﯾرﻣوﺳﺗﺎت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺑرﯾد  /اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗﺳﺧﯾن
ﺛﯾرﻣوﺳﺗﺎت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺑرﯾد  /اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺳﺧﯾن
 -1أزل اﻟﻘﻧطرة ﻣن أﺟل اﻟﺗﺳﺧﯾن اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﻠﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات ﺑـ  15ﻛﯾﻠو واط أو أﻛﺛر
 -2ﻗﻧطرة ﺗم ﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻧﻊ
 -3ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ  8403-058ﻗم ﺑﺗﻐﯾﯾر وظﯾﻔﺔ إﻋداد "ﻧوع
اﻟﻧظﺎم" ﻣن  2) 5ﺗﺳﺧﯾن  1 /ﻣﺧﺿﺔ ﺣرارة ﺑﺎرد( إﻟﻰ 6
) 2ﺗﺳﺧﯾن  /ﺗﺑرﯾد ﺗﻘﻠﯾدي( واﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ  8403-059ﻟﯾس
ﻣطﻠوب إﺣداث ﺗﻐﯾﯾر
 -4ﻗم ﺑﺗﻐﯾﯾر ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣودﯾل ﻣن ﻣﺿﺧﺔ اﻟﺣرارة إﻟﻰ
ﺗﺳﺧﯾن  /ﺗﺑرﯾد
 -5ﻗﻧطرة ﺗم ﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻧﻊ ﻣن أﺟل اﻹﯾﻘﺎف
اﻟطﺎرئ اﻟﻔوري ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗدﻓﺋﺔ واﻟﺗﮭوﯾﺔ وﺗﻛﯾﯾف
اﻟﮭواء  ،ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻘﻧطرة وﻗم ﺑﺗوﺻﯾل اﻟﻣوﺻل اﻟذي
ھو ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻐﻠﻘﺎ ً إﻟﻰ اﻟوﺣدات اﻟطرﻓﯾﺔ  Rو Rt

8403-060 Thermostat
8403-057 (TH3110D1040) or T4 Pro 8403089
8403-058 (TH5220D1151) or 8403-059
(TH5220D1219/U or T6 Pro 8403-090
Unit 24V Terminal Block
Low Voltage Wiring
Electronic Programmable
1 stage Cool / 1 stage heat
Thermostat
2 stage Cool / 2 stage heat Thermostat

1. Remove jumper for 2 stage electric heat on
units with 15 or more KW
2. Factory installed jumper
3. For 8403-058, change "system type", set up
)function 1, from 5 (2 heat/ 1 cool heat pump
to 6 (2 heat/ 2 cool conventional) for 8403059, no change required.
4. Change model configuration from heat
pump to heat/cool
5. Factory installed jumper for immediate
emergency shut down of all HVAC operation,
remove jumper and connect normally closed
(NC) contact to R and Rt terminals.

MIS-3572 A
إﻧﺬار إﻏﻼق ﺿﻐﻂ وﺳﯿﻂ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﯾﺘﻄﻠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻧﻤﻂ اﻟﺘﺤﻜﻢ " "Jﻣﺘﻮﻓﺮاً
ﻓﻲ وﺣﺪات ﺗﻜﯿﯿﻒ اﻟﮭﻮاء.
اﻟﺘﻮﺻﯿﻠﺔ " "Eواﻟﺘﻮﺻﯿﻠﺔ " "Fﻣﺘﺎﺣﺘﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﮭﻮﯾﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ.
أزل اﻟﻘﻨﻈﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻄﯿﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺨﺎﺻﯿﺔ

 REFRIGERANT PRESSURE LOCKOUT ALARMREQUIRES "J" CONTROL MODULE IN A/C
UNITS
THE "E" AND "F" CONNECTION FOR
EMERGENCY VENTILATION ARE AVAILABLE
REMOVE JUMPER FOR COMP DISABLE
FEATURE

أزل اﻟﻘﻨﻄﺮة ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻠﺔ اﻟﻤﻮﻟﺪ

REMOVE JUMPER WHEN CONNECTING GEN
CONTACT

أزل اﻟﻘﻨﻄﺮة ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻠﺔ اﻹﻏﻼق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮﯾﻖ

REMOVE JUMPER WHEN CONNECTING FIRE
SHUTDOWN CONTACT

اﻟﻮﺣﺪة رﻗﻢ  1ﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﮭﻮاء
وﺣﺪة اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﻄﺮﻓﻲ MV 4001
إﻧﺬار اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﻤﺘﺴﺦ )ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﻐﻠﻘﺎ ً(

اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﻣﻠﺤﻮظﺔ :اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺔ ﻟﻠﻨﯿﺎر اﻟﺜﺎﺑﺖ ذات ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷﻗﻄﺎب
وﯾﺠﺐ ﺗﻮﺻﯿﻠﮭﺎ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ وإﻻ ﻓﺈن ﺟﮭﺎز اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻟﻦ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺘﯿﺎر اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻘﻂ

AC UNIT 1
MV4001 UNIT 1 TERMINAL BLOCK
)DIRTY FILTER ALARM (NC
MAIN BOARD
NOTE: DC BACK-UP POWER IS POLARITY
SENSITIVE AND MUST BE CONNECTED AS
SHOWN OR CONTROLLER WILL NOT OPERATE
ON DC POWER ONLY

إﻧﺬار اﻹﻏﻠﻖ

LOCKOUT ALARM

ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻧﺬار

ALARM BOARD

ﻣﺘﻘﺪم

ADVANCE

ﻧﺤﺎس

COPPER

ﻓﻀﺔ
ﯾﺘﻢ ﺗﺮﻛﯿﺒﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ
ﻣﺠﺴﺎت درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺑﻄﻮل  35ﻗﺪم  ،رﻗﻢ اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻟﺪى ﺑﺮاد ھﻮ 8612-
023A
ﯾﺘﻢ ﺗﺮﻛﯿﺒﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻮﺻﯿﻼت ﻟﺠﮭﺎز اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺮطﻮﺑﺔ – اﻹﻏﻼق ﻋﻨﺪ اﻟﺮطﻮﺑﺔ
اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ
ﻗﺎطﻊ داﺋﺮة
اﺧﺘﯿﺎري
أزل اﻟﻘﻨﻄﺮة
اﻟﺘﻮﺻﯿﻼت اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺗﻔﺘﺢ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد إﻧﺬار
إﻧﺬار ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻮﻟﺪ  /إﯾﻘﺎف اﻗﺘﺼﺎدي
 2وﺣﺪة طﺮﻓﯿﺔ ﻹﻧﺬار ﺗﺸﻌﯿﻞ اﻟﻀﺎﻏﻂ
داﺋﺔ إﻧﺬار اﻟﺤﺮﯾﻖ  /اﻟﺪﺧﺎن ﺑﮭﺎ ﺗﻮﺻﯿﻼت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺘﺢ
ﻋﻨﺪ وﺟﻮد إﻧﺬار
اﻟﺤﺮﯾﻖ  /اﻟﺪﺧﺎن
ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺠﺴﺎت ﻟﮭﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ
ﯾﺠﺐ ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﺮﺻﺎص اﻟﻨﺤﺎﺳﯿﺒﻮﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ ،وﯾﺠﺐ ﺗﻮﺻﯿﻞ
اﻟﺮﺻﺎﺻﺎﻟﻔﻀﻲ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ

SILVER
OPTIONAL FIELD INSTALLED
35 FOOT TEMPERATURE SENSORS, BARD
PART NUMBER 8612-023A
OPTIONAL FIELD INSTALLED
 HUMIDITY CONTROLLER "NO" CONTACTSCLOSE ON RISE
CIRCUIT BREAKER
OPTIONAL
REMOVE JUMPER
NC CONTACTS OPEN ON ALARM
GEN RUN ALARM/ ECON SHUTDOWN
2 COMP RUN ALARM TERMINAL BLOCK
FIRE/SMOKE ALARM CIRCUIT "NC" CONTACTS
- OPEN ON ALARM
FIRE/SMOKE
NOTE: ALL SENSORS ARE POLARITY
SENSITIVE.
COPPER LEAD MUST CONNECT TO CU, AND SILVER MUST
LEAD TO AG

UNIT 1

MIS-3665 A
BUILT IN RAIN HOOD 4° PITCH
LOW VOLTAGE ELECTRICAL ENTRANCE
HIGH VOLTAGE ELECTRICAL ENTRANCE
HEATER ACCESS PANEL
ELECTRIC HEAT
C. BREAKER/ DISCONNECT ACCESS PANEL
(LOCKABLE)
Side Wall Mounting Brackets (Built In)

"Top Rain Flashing Shipping Location"
Optional Electrical Entrances
SUPPLY AIR OPENING
RETURN AIR OPENING
FRONT VIEW
Condenser Air Outlet
Condenser Air inlet
DRAIN HOSE
SIDE VIEW
BACK VIEW
BOTTOM INSTALLATION BRACKET
FILTER ACCESS PANEL

1 اﻟﻮﺣﺪة رﻗﻢ

 درﺟﺎت4 ﻗﻠﻧﺳوة ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣطر ﻣدﻣﺟﺔ ﻋﻧد ﺧطوة ﻣﻘدارھﺎ
ﻣدﺧل ﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ﻣﻧﺧﻔض اﻟﺟﮭد
ﻣدﺧل ﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺟﮭد
ﻟوﺣﺔ وﺻول اﻟﺣرارة
ﺗﺴﺤﯿﻦ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﻲ
( ﻓﺻل ﻟوﺣﺔ اﻟوﺻول )ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻏﻼق ﺑﺈﺣﻛﺎم/ ﻗﺎطﻊ داﺋرة
(أﻛﺗﺎف ﺗرﻛﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋط )ﻣدﻣﺟﺔ
""اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﻌﻠﻮي ﻟﺸﺤﻦ ﻟﻤﻌﺎن اﻟﻤﻄﺮ
ﻣداﺧل ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ
ﻓﺗﺣﺔ إﻣداد اﻟﮭواء
ﻓﺗﺣﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭواء
ﻣﻧظر أﻣﺎﻣﻲ
ﻣﺧرج اﻟﮭواء ﻟﻠﻣﻛﺛف
ﻣدﺧل اﻟﮭواء ﻟﻠﻣﻛﺛف
ﺧرطوم ﺗﺻرﯾف
ﻣﻧظر ﺟﺎﻧﺑﻲ
ﻣﻧظر ﺧﻠﻔﻲ
ﻛﺗف ﻟﻠﺗﺛﺑﯾت اﻟﺳﻔﻠﻲ
ﻟوﺣﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣرﺷﺢ

MIS-3666 A
BUILT IN RAIN HOOD 4° PITCH
LOW VOLTAGE ELECTRICAL ENTRANCE
HIGH VOLTAGE ELECTRICAL ENTRANCE
HEATER ACCESS PANEL
ELECTRIC HEAT
C. BREAKER/ DISCONNECT ACCESS PANEL
(LOCKABLE)
Side Wall Mounting Brackets (Built In)

"Top Rain Flashing Shipping Location"
Optional Electrical Entrances
SUPPLY AIR OPENING
RETURN AIR OPENING

 درﺟﺎت4 ﻗﻠﻧﺳوة ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣطر ﻣدﻣﺟﺔ ﻋﻧد ﺧطوة ﻣﻘدارھﺎ
ﻣدﺧل ﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ﻣﻧﺧﻔض اﻟﺟﮭد
ﻣدﺧل ﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺟﮭد
ﻟوﺣﺔ وﺻول اﻟﺣرارة
ﺗﺴﺤﯿﻦ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﻲ
( ﻓﺻل ﻟوﺣﺔ اﻟوﺻول )ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻏﻼق ﺑﺈﺣﻛﺎم/ ﻗﺎطﻊ داﺋرة
(أﻛﺗﺎف ﺗرﻛﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋط )ﻣدﻣﺟﺔ
""اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﻌﻠﻮي ﻟﺸﺤﻦ ﻟﻤﻌﺎن اﻟﻤﻄﺮ
ﻣداﺧل ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ
ﻓﺗﺣﺔ إﻣداد اﻟﮭواء
ﻓﺗﺣﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭواء

FRONT VIEW
Condenser Air Outlet
Condenser Air inlet
DRAIN HOSE
SIDE VIEW
BACK VIEW
BOTTOM INSTALLATION BRACKET
FILTER ACCESS PANEL

ﻣﻧظر أﻣﺎﻣﻲ
ﻣﺧرج اﻟﮭواء ﻟﻠﻣﻛﺛف
ﻣدﺧل اﻟﮭواء ﻟﻠﻣﻛﺛف
ﺧرطوم ﺗﺻرﯾف
ﻣﻧظر ﺟﺎﻧﺑﻲ
ﻣﻧظر ﺧﻠﻔﻲ
ﻛﺗف ﻟﻠﺗﺛﺑﯾت اﻟﺳﻔﻠﻲ
ﻟوﺣﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣرﺷﺢ

FIGURE 10
L2 LINE POWER
EARTH GROUND
L1 LINE POWER
NOTE: MOTOR IS CONSTANTLY POWERED BY LINE
VOLTAGE

 ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ2 اﻟﺨﻂ
اﻷرﺿﻲ
 ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ1 اﻟﺨﻂ
 ﯾﺘﻢ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻤﺠﺮك ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺟﮭﺪ اﻟﺨﻂ:ﻣﻠﺤﻮظﺔ

FIGURE 11
24VAC Common
24VAC "R" Signal through thermostat output.

 ﻓﻮﻟﺖ ﺗﯿﺎر ﻣﺘﺮدد ﻣﺸﺘﺮك24
 ﻓﻮﻟﺖ ﺗﯿﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﺮج24 " ﻟـR" اﻹﺷﺎرة
اﻟﺜﯿﺮﻣﻮﺳﺘﺎت

ُ
ركت هذه الصفحة خالية عن عمد
ت

مات والمطبو ات األخرى
الحصولعلى المعلو

أن تساعدك في تركيب مكيف الهواء أو المضخة
طبوعاتالم
يمكن لهذه
زيد من المعلومات ،قم باالتصال بهؤالء الناشرين:

ويمكنك العثور على هذه المطبوعات عادة في المكتبة المحلية
الح
رارية.
تأكد ومن مراجعة الطبعة الحالية من كل
ناشر.
مباشرة من ال
أو شراء ها
معيار.

ACCA

مقاولو تكييف الهواء األمريكيون
1712 New Hampshire Ave. N.W.
Washington, DC 20009
الهاتف(202) 483-9370 :
الفاكس(202) 234-4721 :

ANSI

المعهد الوطني األمريكي للمعايير
11 West Street, 13th Floor
New York, NY 10036
الهاتف(212) 642-4900 :
الفاكس(212) 302-1286 :

بائي الوطنيANSI/NFPA 70................................
القانون الكهر
المعلتركيب ANSI/NFPA 90A.........................................
يار
تكييف الهواء والتهوية
يار
المع للهواء الساخن ANSI/NFPA 90B..................................
التدفئة وتكييف الهواء
حساب الحمل ACCA Manual J.............................................
كني
تكييف الهواء الشتوي والصيفي الس
القللسكنيACCA Manual D....................................
تصميمناة
ختيار تكييف االهواء الشتوي والصيفي السكني والمعدات

 ASHRAEالمجتمع األمريكي لمهندسي التدفئة
والتبريد وتكييف الهواء.
1791 Tullie Circle, N.E.
Atlanta, GA 30329-2305
الهاتف(404) 636-8400 :
الفاكس(404) 321-5478 :
NFPA

الجمعية الوطنية للوقاية من الحرائق
Batterymarch Park
P.O. Box 9101
Quincy, MA 02269-9901
الهاتف(800) 344-3555 :
الفاكس(617) 984-7057 :
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معلومات عامة للتركيب الجداري
للتكييف الهوائي
يب الجداري
تسمية نموذج الترك

X

J

X

X

لضبط
ا
المنخفض
مراقبةالمحيط
- J
(قياسي)
وإنذرإلبدال
خياراتالملف
قياسي
- 1
	- 3مبخرومكثف
بالفينول
مغلف

P

N

05
KW

خيارات أللوان
(قياسي)
- Xبيج
- 1أبيض
انلس
- Sست

0Z
)05 (1 PH
)06 (3 PH

A

–

2

A

المراجعة

42

K
سلسالتالنموذج
القدرة
3 Ton
3½ Ton
4 Ton
5 Ton

الفولتوالمرحلة
A - 230/208/60/1
N - 400/60/3

-

36
42
48
60

اليمني
الناحية
تكييف الهواءعلي
- A
اليسري
الناحية
تكييف الهواءعلي
- L

الضبط
غطاء لوح
(قياسي)
- Xباب لمهامالصحراء
المعتدلة (راجعالغطاءرقم )2
- Mبابللمهام
التهوية
خيارات
خياراتالمرشح
فتحة عادم،
فتحة ،التوجد
	- Nالتوجد
تقرير
لقيمة
	- Pالحد ألدنى
للصيانة
بابصلب
الكفاءةالمطوي 2بوصة 8

أضرار الشحن

اجل ربط قنوات اإلمداد واإلرجاع.

التعليمات الطريقة الموصى بها لتثبيت وحدة تبريد الهواء
عدمهذه
توضح
وجود
د استالم المعدات ،يجب أن تفحص العبوة الكرتونية للتأكد من
المات خارجية تدل على وجود أضرار حدثت أثناء الشحن .وفي حالة ائمة بذاتها ووصالت األسالك الكهربائية إلى الوحدة.

علي
جود أضرار ،يجب على الطرف المستلم أن يتصل بالناقل األخير
تقرأ هذه التعليمات وأية تعليمات للتعبئة مع أي معدات منفصلة
يجب أن
عن
الفحص
فور ومن األفضل أن يكون ذلك في صورة كتابية ويطلب
مطلوبة لتعويض نظام تكييف الهواء الكامل بعناية قبل البدء في التثبيت.
طريق وكيل الناقل.
حظ علي وجه الخصوص "بدء اإلجراءات" وأية عالمات و  /أو
تسميات تعلق على المعدات.

عام

ينما يقصد بهذه التعليمات كدليل موصي به عام ،فإنها ال تحل محل أي
جب أن تركب المعدات المشمولة في هذا الدليل عن طريق فنيي الصيانة
قوانين وطنية و/أو محلية بأي طريقة .يجب أن تستشار السلطات ذات
والتركيب المدربين وذوي الخبرة.
لسلطة القضائي قبل عمل التركيبات .اطالع علي الصفحة رقم  3من اجل
شاملة بما في ذلك المعلومات بشأن القوانين والمعايير.
يقصد هذا الجهاز لالستخدام بواسطة أشخاص (

مع ألطفال)
الخبرةأن يعتمد حجم الوحدة من اجل التثبيت المقترح علي حساب فقد
القدرات المادية والحسية أو العقلية ،أو عدم وجود يجب
الجهاز
المعرفة ،ما لم يتم إعطائهم اإلشراف أو التعليمات بشأن استخدام
المنفذ طبقا إلي طريق متعهدي التكييف الهوائي في أمريكيا
الحرارة
ن طريق شخص مسئول عن سالمتهم.
تثبت قناة الهواء وفقا إلي معايير جمعية الحماية من
()ACCA
 .يجب أن
الوطنية من اجل تثبيت أنظمة تكييف الهواء والتهوية ماعدا النوع
ب أن يكوم هناك إشراف على األطفال للتأكد من أنهم ال يعثونالحريق
بالجهاز.
السكني ،القانون الوطني للوقاية من الحريق NFPAرقم 90أ وأنظمة
ام التبريد مجمع بشكل كامل ومشحون .وجميع األسالك
تسخين الهواء الدافئ وتكييف الهواء من النوع السكني ،القانون الوطني
الداخلية كاملة.
تتباين اللوائح المحلية مع
حيث90
NFPAرقم
للوقاية من الحريق ب.
ويجب أن يلتزم القائم بالتركيب بالقوانين المحلية.
التعليمات
البارزة
م تصميم الوحدة لالستخدام مع أو بدون عمل القناة .تزود الحواف
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بوصة .انه
يجب أن تستخدم أي شبكة التي تلبي معايير الفتحة المساوية 5/8
أعمال المجاري
يوصي بأنه تركب معدات شبكة إرجاع الهواء الحاملة لماركة بارد RG5
جب أن يحدد حجم جميع قنوات العمل ،التزويد واإلرجاع بشكل مناسب
تستخدم قناة إرجاع .يتصل بالموزع أو المصنع من
RFG5
عندما ال
أو
من اجل احتياج تصميم تدفق الهواء للمعدات .يمثل متعهدي التكييف
اجل ترتيب المعلومات .في حالة استخدام شبكة مرشح إرجاع الهواء ،فانه
الممتاز لكي تالئم األحجام .يجب أن
()ACCA
الهوائي في أمريكيا لدليل
يجب أن تتميز المرشحات بالحجم الكافي لكي تسمح بأقصى سرعة مساوية
تعزل جميع قنوات العمل أو أجزاء منها غير موجودة في الحيز المهيأ لها
فدم لكل متر.
400
بشكل مناسب لكي تحفظ كل من الطاقة وتمنع التكثيف أو أضرار الرطوبة.
قوانين تركيب
لحوظة :انه ال تستخدم قناة إرجاع الهواء ،ويمكن أن تقيد
لعملية التشغيل والحرارة
وهو الحد األقصى ESP
ارجع إلي الجدول رقم 9
فقط في هيكل أحادي الطابق.
معمول بها بهذه الكابينة بالتركيب
الكهربائية فقط بالصفحة .24

المرشحات

تصميم قناة العمل طبقا إلي الطرق المذكورة بواسطة متعهدي التكييف
الغير
تعمل القناة منالل المسافات
في أمريكيا ( .)ACCAعندما
الهوائي
قياسي مع كل وحدة .ينزلق المرشح إلي
الطبقي 2
يعتبر المرشح بوصة
سخنة ،فانه يجب أن يركب مع الحد األدنى المساوي 1بوصة من اجل
موضع جعله سهل من اجل الصيانة .يمكن أن يصان هذا المرشح من
العزل .يستخدم العزل مع الحاجز البخار علي الجانب الخارجي للعزل.
الخارج بإزالة لوح الدخول إلي المرشح.
جب أن تستخدم الوصالت المرنة لكي توصل قناة العمل مع المعدات لكي
حافظ علي انتقال الضوضاء عند الحد األدنى.

تصريف ناتج التكثيف

تحتاج جميع النماذج المشمولة في هذا التركيب علي مسافة مساوية 1/4
متد خرطوم التصريف البالستيكي من وعاء التصريف عند قمة الوحدة
ة بالنسبة إلي المادة القابلة الحتراق من اجل طلب ثالث قدم األولي
هبوطا إلي قاعدة الوحدة .توجد الفتحات في قاعدة الوحدة من اجل خرطوم
لقناة المالصقة بإطار مخرج الهواء .اطلع علي تعليمات التركيب الجداري
لتصريف لكي تمر من خاللها .يوصل في حالة خرطوم التصريف بنظام
من اجل الحصول علي
علي الصفحات أرقام  8و9
األشكال أرقام  2و3
التصريف من نوع ما وانه يجب أن يكون نظام من نوع مفتوح أو ذو تهوية
المزيد من التفاصيل.
لكي تضمن التفريغ المناسب.
جب أن تركيب القنوات عبر الجدران وجميع الوصالت الموصلة بالشريط
أو منع التسرب لكي تمنع دخول الهواء أو الرطوبة عبر التجويف الجداري.
ال تحتاج بعض التركيبات أي قناة إرجاع الهواء .يحتاج إلي شبكة إرجاع
واء معدنية مع التركيبات التي ليست في حاجة إلي قناة إرجاع الهواء .ال
يجب أن تتجاوز المسافات ما بين الفتحات الموجودة علي الشبكة أكثر من
5/8بوصة.
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التثبيت
معلومات التركيب الجداري

التحذيرات

يجب أن.1يقطع الخرطومين من اجل فتحات تزويد وإرجاع الهواء من
الل الجدار كما هو موضح بالشكل رقم .3
الجدران ذات اإلطار الخشبي ،يجب أن التشييد الجداري قوي
.2
لي
وصلب بالدرجة الكافية لكي يحمل وزن الوحدة بدون نقل أي اهتزاز
للوحدة.
تفحص جدران القالب الخرساني بشكل كامل لكي تضمن بان
.3
يجب أن
تكون قادرة علي حمل وزن الوحدة المركبة.

بين التزويد وسطحقابل
بوصة ما قناة
الفشلتزويد مسافة 1/4
في
األولي للقناة يمكن أن تؤدي إلي األضرار
الحتراق منم اجل 3
الحري اإلصابة أو الموت.
،
الناجمة عن

تركيب الوحدة
الفتحة واحكم تثبيتها مع المسامير الكبيرة لربط
الوحدات بكتائف التركيب الجداري بحيث يحكمضع
الوحدة في 		.6
تثبيت
تثبيت هذه .1
بوصة علي
الوحدة بسطح الجانب الخارجي الجداري .يزود كتف التركيب السفليألخشاب وتستخدم حلقات معدنية مستوية بقطر 7/8
لمسامير الكبيرة لربط األخشاب.
لملحق بزالجة الشحن من اجل تسهيل التركيب ولكن ال يحتاج إلي

ذلك.
يحكم تثبيت.7الشريط المعدني الواقي من المطر علي الجدار ويسد عبر
تعتبر الوحدة.2نفسها مناسبة من اجل مسافة مساوية صفر بوصة ولكن الطول كله للجزء العلوي .اطلع علي الشكل رقم .2

تزويد
الحصول علي.8صالبة تركيب إضافية ،يمكن أن تثقب أو تثبت
حتاج الحافة البارزة لقناة تزويد الهواء وأول ثالث أقدام لقناة ن
القابلة
بوصة إلي المادة
لهواء إلي الحد األدنى للمسافة المساوي 1/4
بمسامير أو تلحم إطارات أو أطواق إرجاع الهواء أو تزويد الهواء
المسافة
تستخدم
بان
عموما
الحتراق .علي الرغم من ذلك ،انه يوصي
الجدار)كن متأكد من
.
اعتمادا( علي تشييد
بالجدار الهيكلي نفسه
لتسهيل تركيب والحفاظ علي المسافة المطلوبة عن
المساوية 1
بوصة
مالحظة المسافة المطلوبة في حالة الجدار القابل الحتراق.
علي الصفحة رقم 8
لمادة القابلة الحتراق .اطلع علي الشكل رقم 2
التركيبات بجانب بجانب ،حافظ علي الحد األدنى للمسافة
.9
لي
من اجل الحصول علي تفاصيل بشأن أحجام الفتحة.
20الجانب األيمن لكي يسمح بالوصول إلي لوح
علي
المساوي
بوصة
المحدد
أماكن مسامير كبيرة لربط األخشاب ويعلم والمكان
حدد موقع .3
وشرائط التسخين .يمكن أن يحتاج إلي مسافة إضافية لكي تلبي
الضبط
رقم
الشكل
علي
اطلع
السفلي.
التركيب
لقوس
.2
القوانين المحلية أو الوطنية.
قوس التركيب السفلي.
يركب .4
الشريط المعدني الواقي من المطر العلوي والملصق بالمقدمة
.5
يعلق
اليمني للحافة البارزة للتزويد من اجل الشحن تحت انحناء الجزء
الخلفي للعلوي.

المسافات المطلوبة من اجل السماح بوصول الصيانة وتدفق
واء المكثف المالئم
جانب
أيسر

جانب
أيمن

K36A, K42A, K48A, K60A

"20

"20

'10

K36L, K42L, K48L, K60L

"20

"20

'10

النماذج

جانب
التفريغ

بوصة ما بين
 K**Aيوجد 20
،
لحوظة :من اجل تركيب جانب بجانب الثنين من النماذج
(ضاغط الجانب األيسر
بوصة باستخدام نموذج K**L
الوحدات .يمكن أن يقلل هذا إلي 15
والضوابط) من اجل الوحدة اليسري و K**A
ضاغط الجانب األيمن والضوابط) من اجل الوحدة اليمني.
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المسافات الدنيا المطلوبة للمواد
لقابلة الحتراق
النماذج
K36A, L/K42A, L
K48A, L/K60A, L

قناة إمداد الهواء
الث أقدام األولي
"1/4

الكابينة
"0

1 الشكل رقم

)األساسية من اجل االحتياجات الهندسية والتركيب (الضئيلة
د الوحدة أب
الرجوع

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

G

F

E

B

إلمداد

C

B

العرض العمق الرتفاع
النموذج
(H)
(D)
(W)

A

1.88 16.00 1.44 10.00 23.88 43.00 3.37 32.43 34.69 26.94 32.68 30.00 31.66 13.56 43.88 29.88 15.88 29.88 9.88 84.875 22.432 42.075

K36A/L
K42A/L

10.00 16.00 1.44 10.00 31.00 43.00 3.37 40.56 42.81 35.06 40.81 30.00 37.00 13.56 43.88 29.88 15.88 29.88 9.88 93.000 22.432 42.075

K48A/L
K60A/L

 ال يمثل رسم األبعاد للمقياس.س جميع األبعاد بالبوصة
BUILT IN
RAIN HOOD
4° PITCH

K**A
وحدة اليد
اليمنى

W

D

HEATER
ACCESS
PANEL

2.13

A

ELECTRIC HEAT
C. BREAKER/
DISCONNECT
ACCESS PANEL
(LOCKABLE)

E
O

Side Wall
Mounting
Brackets
(Built In)

SUPPLY AIR OPENING

Top Rain
Flashing
Shipping
Location

S

I

S

Filter
Access Panel

H

Optional
Electrical
Entrances

S
RETURN AIR
OPENING

C
LOW VOLTAGE
ELECTRICAL
ENTRANCE
Condenser
Air Outlet

G

R

.44

Cond.
Air
Inlet

HIGH VOLTAGE
ELECTRICAL
ENTRANCE

Front View

S

L

J

M

K

P

N

3/4" I.D.
DRAIN HOSE

Side View

S

Back View

Q

T
BOTTOM
INSTALLATION
BRACKET
MIS-3666 A

E
O

K**L
وحدة اليد
اليسرى

Side Wall
Mounting
Brackets
(Built In)

R

.44

SUPPLY AIR OPENING

2.13

S

Optional
Electrical
Entrances

S
RETURN AIR
OPENING

M

C. BREAKER/
DISCONNECT
ACCESS PANEL
(LOCKABLE)

I

FILTER
ACCESS PANEL

H

C

J

P

N
Q
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S

BACK VIEW

T
BOTTOM
INSTALLATION
BRACKET

W

ELECTRIC HEAT

S

L

BUILT IN
RAIN HOOD
4° PITCH
HEATER
ACCESS
PANEL

A

S

Top Rain
Flashing
Shipping
Location

D

K

3/4" I.D.
DRAIN HOSE

Cond.
Air
Inlet

SIDE VIEW

LOW VOLTAGE
ELECTRICAL
ENTRANCE
HIGH VOLTAGE
ELECTRICAL
ENTRANCE

G

Condenser
Air Outlet

FRONT VIEW
MIS-3665 A

30 1/2

A
10 1/2

B
6 1/4

C
1 1/4

D
29 3/4

E

E

16"

1

28"

3

TOP

HEATER ACCESS
PANEL

WALL

SEAL WITH BEAD
OF CAULKING ALONG
ENTIRE LENGTH OF
TOP.

Right Side View

WALL STRUCTURE

1/4" CLEARANCE ON ALL
FOUR SIDES OF SUPPLY
AIR DUCT IS REQUIRED
FROM COMBUSTABLE
MATERIALS

MIS-416 E

IT IS RECOMMENDED THAT A BEAD OF
SILICONE CAULKING BE PLACED BEHIND
THE SIDE MOUNTING FLANGES AND UNDER
TOP FLASHING AT TIME OF INSTALLATION.

NOTES:

RETURN AIR
OPENING

SUPPLY AIR
DUCT

FOAM AIR SEAL

RAIN FLASHING
SUPPLIED

2 الشكل رقم
K36A2, K36L2, K42A2, K42L2, K48A2, K48L2, K60A2, K60L2
تعليمات التركيب

REQUIRED DIMENSIONS TO MAINTAIN
1/4" MIN. CLEARANCE FROM
COMBUSTIBLE MATERIALS

C

29

30"

Return Opening

Supply Opening

A

2

C

1

62"
3"

1

62"

B

5 1/2

1

1

4"
Typ.

1

12

16"

16"

16"

16"

16"

1"
4"
Typ.

38"

32

D

7

1

62"

Dimension is 21" on 95" tall units.
Dimension is 10" on T48H1 & T60H1.
Dimension is 6" on T48H1 & T60H1.

7
8"

REQUIRED DIMENSIONS TO MAINTAIN
RECOMMENDED 1" CLEARANCE FROM
COMBUSTIBLE MATERIALS

2

18"
1
2
3

Wall Opening and Hole Location View
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الشكل رقم 3
بائية
ص من الحرارة الكهر
التخل
K36A2, K36L2, K42A2, K42L2, K48A2, K48L2, K60A2, K60L2

لقناة تزويد الهواء من اجل الوحدة المركبة
قطاع ج
انبي
ملحوظة  :1منظر
بلة الحتراق
طح الق
1/4بالنسبة إلي األس
بوصة
بالجدار التي توضح مسافة

اسالك

1/4ما بين قناة تزويد الهواء والمواد
بوصة
المسافة المساوية
يجب أن يحفظلحد األدنى
قدم 3األولي من اجل القنوات.
الحترا يحتاج لهذا من اجل
ق.
لقابلة
بوصة عند جميع
فات المساوية 1/4
دنى للمسا
انه من المهم ضمان بان يحافعلي الحد األ
النقاط.
ق ويمكن
بلة الحترا
الفشل في القيام بهذا إلي التسخين الزائد للمادة الق
يمكن أن ي
ؤدي هذا إلي
اإلصأو الموت الناجم عن الحريق.
ن يؤدي إلي الضرر ،ابة
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4 الشكل رقم
يب الجداري
يمات الترك
تعل
FACTORY SUPPLIED
RAIN FLASHING.
MOUNT ON UNIT
BEFORE INSTALLATION

WALL STRUCTURE

SUPPLY AIR
OPENING

SUPPLY AIR
OPENING

SUPPLY AIR
DUCT

RETURN AIR
OPENING

RETURN AIR
OPENING

RETURN AIR
OPENING

WOOD OR STEEL SIDING

CONCRETE BLOCK WALL INSTALLATION

BOTTOM MOUNTING
BRACKET. MOUNT ON
WALL BEFORE
INSTALLING UNIT.

WOOD FRAME WALL INSTALLATION

SIDE VIEW

MIS-548 A

5 الشكل رقم
يب على الحائط
يمات الترك
تعل
SEE UNIT DIMENSIONS, FIGURE 2,
FOR ACTUAL DIMENSIONS.
E + 1.000
ATTACH TO TOP
PLATE OF WALL

B

1.000

1.000" CLEARANCE
ALL AROUND DUCT
INTERIOR FINISHED WALL
OVER FRAME

SUPPLY DUCT
OPENING

A

I

1.000" CLEARANCE
ALL AROUND DUCT
RETURN DUCT
OPENING
EXTERIOR FINISH WALL
OVER FRAME

K
2x6

FRAMING MATERIAL
2 x 4'S, 2 x 6'S &/OR
STRUCTURAL STEEL
MIS-549 B

ATTACH TO BOTTOM
PLATE OF WALL

C

CL

THIS STRUCTURAL MEMBER
LOCATED TO MATCH STUD
SPACING FOR REST OF WALL.
A SECOND MEMBER MAY BE
REQUIRED FOR SOME WALLS.
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6 الشكل رقم
شائع
يب الجدار ال
تات الترك
تثبي

SUPPLY DUCT MAY BE LOCATED IN AN ATTIC
OR BELOW CEILING RAFTERS AS SHOWN
RAIN
FLASHING

RAFTERS

RAIN
FLASHING

FINISHED CEILING SURFACE

SUPPLY AIR DUCT

SUPPLY AIR DUCT
W/ GRILLE

FINISHED CEILING SURFACE
RETURN AIR
OPENING W/ GRILLE

RETURN AIR
OPENING W/ GRILLE

OUTSIDE
WALL

RAFTERS

OUTSIDE
WALL

FREE AIR FLOW
NO DUCT

DUCTED SUPPLY
RETURN AT UNIT

SUPPLY DUCT MAYBE LOCATED IN AN ATTIC
OR BELOW CEILING RAFTERS AS SHOWN
RAIN
FLASHING

RAFTERS

SUPPLY DUCT MAYBE LOCATED IN AN ATTIC
OR BELOW CEILING RAFTERS AS SHOWN
RAIN
FLASHING

SUPPLY AIR DUCT

SUPPLY AIR DUCT

LOWERED
CEILING

FINISHED
CEILING SURFACE

RETURN AIR
SPACE
WALL SLEEVE

CLOSET WALL

RETURN AIR GRILLE

FALSE WALL INSTALLATION

SUPPLY AIR
GRILLE
FINISHED CEILING
SURFACE

WALL
SLEEVE

FALSE WALL
OUTSIDE
WALL

RAFTERS

OUTSIDE
WALL

RAISED FLOOR
RETURN AIR

RETURN AIR
GRILLE

CLOSET INSTALLATION
MIS-550 B

Manual 2100A628A
11 of 24
Page

األسالك  -الطاقة الرئيسية

ظر الشكل
لوني .أن
والثرموس المشفر ال
بك النحاس لعداد  18تات
يوصي ابل
من 7اجل وصالت الثرموستات.
رقم

رجع إلي الوحة تقدير الوحدة من اجل الحصول علي معلومات أحجام
االنصحجم قاطع الدائرة .تعلم كل
سلك والحد األقصى لدائرة هار أو
بائي المنخفض
صلة الجهد الكهر
و
بأنه يجب أن
دنىاأللقدرة الدائرة" .يعني هذا
حدة خارجية مع "الحد
لتيار المتردد
تستخدم هذه الوحدات دائرة الجهد الكهربائي المنخفض ل
لتيار .اعتمادا علي KW
الميدانية لكي تحمل مقدار ا
الكاأل
حدد حجم
عبارة عن الوحدة
طرفية “”RT
 24تعتبر الوحدة ال
فولت.
المساوي
فانه يمكن أن يوجد اثنين من دوائر الطاقة
بائية،الكهر
المركب للحرارة
المتمن اجل تشغيل المعدات.
تيارغاير
فولت لل
الطرفية للتسخين 24
حالة أن يكون هذا هو الحال ،سيشار إلي اللوحة
المركبة.
الميدانية في
ربائية النحاسية و“”RT
قضيب الدائرة الكه
و“”R
توصل “ ”RTمع
مناسبة فقط من اجل التوصيل مع
جميع الن
المتسلسلة للوحدة .تعتبر ماذج
مثل أداة اكتشاف
الموصل مع نقطة التالمس المغلقة عادة ()NC
و“”R
لسلك النحاسي .ستعلم كل وحدة و/أو الرسم التخطيطي أل الك
مباشرالللمعدات عند التشغيل.
ستسبب الغلق
الدخان ا
الحريق/لتي
الموصالت النحاسية فقط" .يجب أن يلتزم بهذه التعليمات.
"
ستخدام
تأرض الوحدة الطرفية “”C
بيانات قدرة حمل
انون الكهرباء الوطني ( )NECمن اجل
ارجع إلي ق
الك .يجب أن تطابق جميع
تيار اعلي مختلف درجات العزل لمادة األ
الوحدة الطرفية “”Gعبارة عن مدخل المروحة
الك قانونألالكهرباء الوطني وجميع القوانين المحلية.
“ ”Yعن مدخل الضاغط من اجل التبريد
الوحدة الطرفيةعبارة
النحاس 75
الكه أحجام دائرة االنصهار والسلك (
بائية
لبيانات
تذكر ا
مئوية)جميع النماذج المشتملة علي أحجام السخان
رجة من اجل
د
بارة عن عدد دوائر الطاقة
المستخدمة كثيرا .يعتبر الموضح أيضا ع
سخانات.
الميدانية المطلوبة من اجل مختلف النماذج مع ال
"الحد األقصى للدائرة المنصهرة للتقوية
الوحدةتق
تذكر لوحة
ير
قاطع الدائرة الذي يجب أن يستخدم مع المعدات.
بالو
المؤخرةأو
قت"
مناسبة للدائرة ويضمن
يجب أن يستخدم الحجم الصحيح من اجل حماية
الي اآلني لماتور
تيار البداية ال
ضار نتيجة
بأنه لن يوجد خطاء
أيضا
الضاغط.

تغلقالمفصول لهذه الوحدة لكي يمنع التوصيل
بابأنالدخول
يمكن
يثني
لغير مصرح به بنقطة الفصل .لكي تحول من اجل قدرة الغلق،
اليسري لفتحة القطع
لناحية با
بالزاوية السفلي
ط المحدد موضعه
الشري
طف هذا الشريط
الفصل المستقيمة .سيص
طةإلي نق
تحت لوح الوصول
بالثقبفي
عند الغلق ،يمكن أن يوضع السدادة
في ا
لباب.
ق
آلن مع الش
الذي يمنع الدخول.
الشري
ط
علي قسم "اإلعداد" من اجل الحصول علي المعلومات الهامة علي
ا
لع
حلز ثالثي المراحل.
إعداداتضاغط ني
من اجل المواصفات
فحة رقم 23
علي الص
طلع علي الجدول رقم 6
ا
ربائية.
الكه

طاء -أسالك الجهد الكهربائي المنخفض
فولت علي محوالت
تحتوي جميع معدات أحادية المرحلة 230/208
تترك جميع المعدات المصنع الموصل
األولية ا
لثنائية.
ائي
الجهد الكهر
فولت،
 240من اجل عملية التشغيل 208
فولت.
ألسالك علي الشريط
فولت .يعتبر مدي الجهد
فولت إلي 208
يعاد توصيلها من شريط 240
التشغيلي المقبول من اجل الشرائط  240و208فولت هو:
بائي الكهر
الشريط
240
208

المدى
253 – 216
220 – 187

يقاس الجهد الكهربائي عند نقطة توصيل الطاقة
ملحوظة:
يجب أن
الوحدة وبينما تعمل الوحدة عند الحمولة الكاملة
الميدانية
في
لحد األقصى لحالة التشغيل االمبيرية).
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عن حرارة الكهربائية للمرحلة األولي.
“”W1
الوحدة الطرفيةعبارة

الجدول رقم 1
صالت الجهد الكهربائي المنخفض
ضبط محول من تيار مباشر إلي تيار مباشر
المروحة فقط

طاقة G

نمط التبريد

طاقة Y, G

نمط التسخين

طاقة W1, G

الجدول رقم 2
الثرموستات الجداري
رقم الجزء

السمات السائدة

تبريد أحادي المرحلة ،تسخين أحادي المرحلة
8403-057
غير قابل للبرمجة الكتروني
)(TH3110D1040
تغير أوتوماتيكي أو يدوي
تبريد ثنائي المرحلة ،تسخين ثنائي المرحلة
8403-058غير قابل للبرمجة الكتروني
التقليدي (االفتراضي)HP :
الحصانية HP
أو
)(TH5220D1151القدرة
تغير أوتوماتيكي أو يدوي
تبريد ثنائي المرحلة ،تسخين ثنائي المرحلة
8403-059الكتروني غير قابل للبرمجة
التقليدي (االفتراضي)AC :
الحصانية HP
أو
القدرة
)(TH5220D1219/U
تغير أوتوماتيكي أو يدوي
بريد ثنائي المرحلة ،تسخين ثالثي المرحلة
الكتروني قابل للبرمجة/غير قابل للبرمجة
8403-060
التقليدي
HP
القدرة الحصانية أو
)(1120-445
تغير أوتوماتيكي أو يدوي
إنتاجية إزالة الرطوبة
مرحلة الحرارة  -مضخة الحرارة
1مرحلة بارد1 ،
مرحلة 1الحرارة  -التقليدية
بارد المرحلة،
1
8403-089
الكتروني قابل للبرمجة/غير قابل للبرمجة
)(T4 Pro
تغير أوتوماتيكي أو يدوي
مراحل الحرارة  -مضخة الحرارة
المرحلة بارد3 ،
2
المرحلة الحرارة  -التقليدية
المرحلة بارد2 ،
2
8403-090
الكتروني قابل للبرمجة/غير قابل للبرمجة
)(T6 Pro
تغير أوتوماتيكي أو يدوي

الجدول رقم 3
حجم سلك الثرموستات
محول فولت أمبير

55

FLA

اد األسالك

2.3

20 gauge
18 gauge
16 gauge
14 gauge
12 gauge

أقصي مسافة
(بالقدم)
45
60
100
160
250

ضبط الرطوبة
خيار
فانه يمكن أن تهيئ
MV4001K-B
،
عندما تضبط وتوصل وحدتين مع
لتي
بالرطوبة ا
ضاالتحكم البسيطة
مع إمادة
لكي تؤدي إزالة الرطوبةفة
باللوحة
طرفية " "H1و""H2
بالوحدات ال
عند االرتفاع وتوصل
تغل
بارد رقم
صي بجزء
 )8يو
ان الشكل رقم .
ظر
لرئيسية ألداة التحكم (
ملحوظة :يجب أن تركب كل من
.)H600A 1014( 8403-038
وحدات التسخين والتهوية وتكييف الهواء مع حرارة المقاومة
الكهربائية من اجل هذا التسلسل لكي تعمل بشكل مناسب.
باألولوية عن إزالة الرطوبة .في
رجة الحرارة دائما
يتسم ضبط د
.1
نشاالتبريد .،فانه يغلق تسلسل
رحلةإلي
محتاج
وجود أي م
حالة ط
إزالة الرطوبة.
تلبي جميع مراحل التبريد ،وتوجد الرطوبة النسبية
.2
في حالة أن
النقطة المحددة ألداة ضبط الرطوبة.
فو
سعملية تشغيل إزالة الرطوبة" األخضر وسيعمل
"ضوء
أتي .a
وا تلبي النقطة المضبوطة ألداة
حتى
خشبية
ضاغط وحدةنافخ
االستدعاء من اجل التبريد).
بواس
طوبة (اإللغاء ة
ضبط الر و
في حالة هبوط درجة حرارة الحيز عن 19.4درجة مئوية،
.b
للوحدة الرئيسية للمساعدة في
السخان الكه
سيوزع ربائي
انه ف
مباني .انه ستوزع عند  20.6درجة
الحفظا علي درجة حرارة ال
مئوية.
في حالة هبوط درجة حرارة الحيز عن 17.8درجة مئوية،
.c
لثانية"ا وستنتهي عملية
ستأتي "ضوء تسخين المرحلة
فانه
مبني
وحدة خشبية حتى ترتفع درجة حرارة ال
تشغيل
ضاغط
درجة مئوية عن حرارة المرحلة األولي وحمولة
فوق 18.3
سيظل "ضوء إزالة الرطوبة" األخضر أثناء هذا
بني .ال
لثانية ويشغل
ضوء التسخين للمرحلة ا
وعند يغل
ق
التسلسل ما
الكهفي وحدة خشبية في
ربائية
يغلسخان المقاومة
ضاغ ق
ال ط.
نمط إزالة الرطوبة.
أثناء تسلسل إزالة
تشغل جميع مخرجات وحدة خشبية  Y1 ،Gو Y2
متبادلة والغير
كيبات أداة الضبط ال
الرطوبة .يمثل هذا الواقع لكل من تر
متبادلة.
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الشكل رقم 7
صالت الثروموستات
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8 الشكل رقم
MV4001K-B الضبط
صالت أداة
ال يوجد موفرللطاقةK**A/K**L
المر (تسلسالت
أجهزة تكييف الهواء أحادية لة

Rt

MV4001

MV4001 UNIT 1
TERMINAL BLOCK

R

R

C

C

Y

Y

F

F

A

A

4

4

5

5

6

6

MV4001
MAIN BOARD

8

8

R

9

9

C

W

41

W

1

DIRTY FILTER
ALARM (NC)

7

Y1

42

Y1

Y2

43

Y2

G

44

NOTE: DC BACK-UP POWER
IS POLARITY SENSITIVE AND
MUST BE CONNECTED AS SHOWN
OR CONTROLLER WILL NOT
OPERATE ON DC POWER ONLY

E
2
3
10
1

1
2

REFRIGERANT PRESSURE LOCKOUT
ALARM - REQUIRES "J" CONTROL MODULE IN
A/C UNITS

REMOVE JUMPER FOR
COMP DISABLE FEATURE

2

REMOVE JUMPER WHEN
CONNECTING GEN CONTACT

3

48VDC

+

+
_
CIRCUIT
BREAKER

OPTIONAL
48VDC

F

LOCKOUT ALARM

2
3
E

THE "E" AND "F" CONNECTION FOR EMERGENCY
VENTILATION ARE AVAILABLE

1

G

E
1

UNIT 1
48VDC

AC UNIT 1

F

1
LOCKOUT ALARM

2
3
ALARM
2 BOARD

GEN RUN ALARM/
ECON SHUTDOWN

REMOVE JUMPER WHEN CONNECTING
FIRE SHUTDOWN CONTACT
NC CONTACTS
OPEN ON ALARM
NC CONTACTS
OPEN ON ALARM

2 COMP RUN ALARM
TERMINAL BLOCK

REMOVE
JUMPER

FIRE/SMOKE
ALARM CIRCUIT
"NC" CONTACTS OPEN ON ALARM
F1

2

FIRE/
SMOKE

F2
REMOVE
JUMPER

3

AC UNIT 2

R

1

G

E

Y2

2
3
10
G
Y2
Y1
W
9
8
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44
43
42
41

W
NOTE: ALL SENSORS ARE
POLARITY SENSITIVE. COPPER
LEAD MUST CONNECT TO
CU, AND SILVER MUST
LEAD TO AG
OPTIONAL FIELD INSTALLED
35 FOOT TEMPERATURE
SENSORS, BARD PART
NUMBER 8612-023A

9

7

8

6

6

5

5

4
A

4
A

F

F

Y

Y

C

C

R

R

Rt

Y1

MV4001 UNIT 2
TERMINAL BLOCK

C
LOCAL

REM 1

REM 2

DIRTY FILTER
ALARM (NC)
OPTIONAL FIELD INSTALLED
HUMIDITY CONTROLLER
"NO" CONTACTS - CLOSE ON RISE

1

UNIT 2

CU

COPPER

AG

SILVER

CU

COPPER

AG

SILVER

CU

COPPER

AG

SILVER

G2
G1
HUMIDITY

H1

CONTROLLER H2
ADVANCE

انظر خيار مراقبة
الرطوبة في الصفحة
13 رقم

MIS-3572AMIS-3572A

إلعداد

يجب أن يأتي بعيدا عن اسطوانة
R-410A
عند إضافة مبرد ،فانه
تذكر:
تحتاج هذه الوحدات إلي مبرد وزيت بوليول استر
التعبئة  /الخزان كسائل لكي تتجنب أي تكسير ولكي تضمن أداء النظام
لمثالي .اشر إلي التعليمات من اجل االسطوانة التي تستخدم من اجل
عام:
طريقة المناسبة الستخالص السائل.
الصيانة المنفصلة لكي تتجنب التلوث الخلطي للزيت
ستخدام معدات 	.1
والمبردات.
ستخدام معدات االستعادة من اجل مبرد .R-410A
.2
ستخدام عدادات األنابيب المتفرعة من اجل  800( R-410Aرطل
.3
250لكل بوصة مربعة منخفض).
لكل بوصة مربعة/رطل

تحذير

عبارة عن مزيج ثنائي من  HFC-32و .HFC-125
R-410A .4
لفشل في اإللتزام بتلك الممارسات قد يؤدي إلى التلفيات،
يعتبرصامد عند
	.5
R-410Aالغليان تقريبا ومشابه إلي  R-22و
إلصابة أو الوفاة.
من انه شبه صامد عند الغليان ،إال انه يعبأ بالمبرد
R-12
علي الرغم
السائل
تعمل R-410Aعند 40-70%ضغط اعلي من R-22وال يمكن أن
	.6
R-22الضغط األعلى الحالي.
صمد األنظمة المصممة من اجل عند
استنزاف األوزون المنعدم ولكن يجب أن يتم
R-410A
بإمكانية
يتميز
	.7
الحه نتيجة إمكانية االحتباس الحراري.
R-410Aبوليول استر.
تستخدم ضاغطات زيت
.8

عتبر زيت 	.9
بوليول استر هيجروسكوبي وانه سيمتص سريعا الرطوبة
ويحتفظ بقوة بهذه الرطوبة في الزيت.

مارسات السالمة:
مع المبردات األخرى
 .1ال تخلط ابداً R-410A
يمكن لزيوت بوليول إستر أن تكون مهيجة
قفازات ال
استخدم المة.
	.2
التبريد بتجميد الجلد.
ائليقوم س
للجلد ،وسوف
التسرب.تصبح
قد
لفحص
	.3ال تستخدم أبداً الهواء وR-410A
قابل لالشتعال.
الخلي

صبي،
البخار يهجم على الجهاز الع
R-410A
	.4ال تستنشق
مجفف المجري السائل حتى لن يفصل التفريغ العميق
جب أن يستخدم	.10
ابات القلب،
ويسبب الدوخة ،وفقدان التنسيق وثقل اللسان .اضطر
الرطوبة عن الزيت.
المطاف كل ذلك يمكن أن ينتج عن
في ن
فقدان الوعي والموتهاية
دقيقة.
.11التعرض إلي الهواء الجوي لمدة 15
يقيد
استنشاق هذا التركيز.
في حالة 	.12
ضرورة إزالة الضاغط ،فانه يوصل دائما الضاغط بشكل
التحلل ينتج أبخرة خرة .قم بإخالء
R-410A
	.5ال تحرق  .هذا
باشر بعد اإلزالة .ينقي مع مقدار صغير من النتروجين عند توصيل
المنطقة إذا تعرضت لذلك.
اإلدخاالت.
المصنفة فقط .
.6استخدم اسطوانات DOT4BA/4BW 400

تعبئة نظام التفريغ

ي حالة حدوث تسرب في النظام ،فان شركة التصنيع بارد توصي
وتعبئة اللوحة .في حالة إجراء
المعايير السابقة)
والتفريغ (
انظر
إلصالح
بشكل صحيح ،فانه يمكن تعبئة نظام التفريغ بدون مشاكل.
R-410Aكبيرة في تركيبة المبرد أثناء التسربات
ال يوجدمعتغيرات
مزيج ثابت عند الغليان
R-410A
العديدة وإعادة الشحن .يقترب مبرد من
يمكن أن تستخدم
الفردي)
.
مثل المركب النقي أو مبرد المكون
انه يسلك (
المبرد الباقي في النظام بعد حدوث التسرب ومن ثم تفريغ الشحنة
باستخدام مخططات الضغط علي غطاء لوح الضبط الداخلي كدليل موجز.
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 80%القدرة اإلجمالية.
بأكثر من من
 .7تمأل أبداًاألسطوانات
باردة ،بعيدا عن أشعة الشمس
انات في منطقة
	.8خ ّز االسطو
باشرة.
الم
 .9ال تقم أبداً
انات فوق 125درجة فهرنهايت
بتسخين االسطو
	.10ال تحصر السائل R-410Aأبداً
في مجموعات متعددة ،خطوط
R-410Aكبير في ارتفاع
نات .يتمدد بشكل
لقياس أو االسطوا
بالسائل ،فإن
رجات الحرارة .بمجرد ما تمتلئ االسطوانة أو الخط
يسبب اإلنفجار.
أي ارتفاع جديد في درجات الحرارة سو

الحظة هامة عن المثبت
ظف غسيل
ألداء بدء مطور للبدء في غسل اللفائف من الداخل بمن
ألطباق.

الضغ العالي
ط
مفتاح

رصد المرحلة
تمرير ثالثية المرحلة مجهزة مع خط
تم تجهيز جميع الوحدات بضواغ
ال بسبب انعكاس المرحلة.
ضاغط
الثي المرحلة لمنع تلف
اثنين من إل إي دي .إذاكانت
رحلة في هذه الوحدة ب
تم تجهيز رصد الم
سوف تعطي إل
موجودة في رصد المرحلة والمراحل صحيحة
إشارة Y
إي دي ضوء أخضر.

يتم
الهواء المثبتة على الحائط K**A/K**L
تكيي
ل موديالت ف
توريد سلسلة مكيفات الهواء مع إعادة الضبط عن بعد من أجل
ها مع نماذج
إذا يتم عكس المراحل ،سوف تكون مضاءة خطأ LEDأحمر وتحول
ضبمفتاح
الضغوالمنخفض .إذا تعثرت ،يجوز إعادة ط
المرتفع
مفتاح
ط
دون تشغيل الضاغط.
الترموستات وتشغيلها
خالل إ
طفاء
منيتم إعادة تعيين من
خالل
الضغط
يتم عكس اثنين من خيو اإلمداد مع الوحدة .ال
حدوث خ
في حالة طأ،
مرة أخرى.
تعكس أأسالك مصنع الوحدة حيث من الممكن حدوث تلف.
من

علومات بدء ضاغط الرفع ثالثي المرحلة

ط في
تضغفق
ط
ضواغط الرفع ،مثل عدة أنواع أخرى من الضواغط،
دوران ليس قضية مع ضواغط المرحلة
لتناوب .اتجاه ال
اتجاه واحدبا
ويسيرا ً في االتجاه الصحيح.
سوف ببدأ دائم
لواحدة إلنه

تشغيل مروحة المكثف

الحظة :جميع النماذج الواردة في هذا الدليل بتحكم
يتم تجهيز
()LACعند البدء،فإن محرك مروحة
؛
منخفض المحيط
التشغيل نظام التبريد.
يبني ضغ
حتى ط
المكثف قد تأخرءالبد
ع ذلك ،فإن ضواغط الثالث مراحل سوف تدور في أي من االتجاهين
البديدور محرك المروحة أو ال يدور تبعا ًللظروف
بعد ،قد
لتوصيل
هناك فرصة 50-50
على التخلص من الطاقة .حيث أن
مادااعت
طبيعية.
المحيطة .تلك عملية
يتسبب في الدوران في االتجاه العكسي،
بمثلمماهذه ال
الطاقةريقة
التحق من اتجاه الدوران
ق
مناسب .يتم
يجب أن يتم التحقق من الدوران ال
ائح الخدمة
نص
التفريغ يرتفع عندما يتم
ينخفض وضغ
الشف ط
الحظة أن ضغط ط
السليم ب
رّ .1
أي عن مستوى الصوت
ينتج الدوران العكسيضا
ضاغ
تنشيطط.الكما
على مرشحات الهواء نظيفة طوال
للحفا
المالك  /المشغل ظ
حذ
ً
بدرجة
الحالي
السحب
انخفاض
وكذلك
الصحيح،
المرتفع مع الدوران
قت .وأيضا عدم اإلقالغير الضروري لم الت هواء اإلمداد
الو
بالقيم المجدولة.
كبيرة مقارنة
هواء اإلعادة .هذا يقلل من تدفق الهواء منخالل النظام ،مما
ً
كاليف التشغيل.
عن زيادة ت
قصر من عمر خدمة المعدات فضال
السليم في الوقت الذي يتم فيه وضع
التحقق من ال
يجب أن يتم دوران
لتأكد من المعدل
القوة أو فواصل الدائرة ل
صما
تحقق منمات
.2
الصحيح.

لغير الئقفي هذاالوقت،لن
الخدمة.تم تصحيحالدوران
المعداتفي إذا
ضاغط .ومع ذلك ،عكس العملية
متانة ال
تأثير سلبي على
يكون هناك
ضخ
بسبب
التحمل
على
س
تأثير
لبي
له
يكون
قد
واحدة
ساعة
ألكثر من
التن للفائف الخارجية للسماح لدوران تدفق الهواء
الدوري
ظيف .3
النفط.
كامل ودون قيد أمر ضروري.
بال
ضاغ دوران عكسي لفترةطويلة من
تم السماح بتشغيلط في
مالحظة:
إذا
الزمن ،سوف يتعثر الحامي الداخلي للضاغط.
ليا ً
على نحو متطابق.
ل الضواغط ثالثية المرحلة محاطة ألسالك داخ
التخلص الصحيح لنظام أو تركيب
ديديتم تح
ونتيجة لذلك ،بمجرد ما
التدريجي بشكل صحيح يؤدي إلى نفس طرف
قة وربط الطا
معين،
مناسب.
يحاعلى اتجاه الدوران ال
يجب أنفظ
Fusite
ريق عكس توصيالت خطين
يمكن تغييره عن
اتجاه دوران الطضاغ
مع الوحدة.
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تسلسل العملية

نفذ تتابع اإلنذار

بدءهو اتصال المنفذ للتطبيقات حيث يتم توظيف تتابع اإلنذار.
اإلنذار
ف
الضاغط،
الترموستات للسحب في موصل
دائرة RY
التبريد –في
تشغيل هذا الطرف كلما تم إغالق الضاغط بسبب تتابع  HPCأو LPC
تم
تحت عملية مروحة المكثف
الضاغط والمحرك الخارجي( .راجع الحظة
كما هو موضح.
(المحرك الداخلي) يتم
اذا كانت مزودة بتحكم محيط منخفض) .الدائرة G
تلقائيا ً
الترموستات على أي طلب لعملية التبريد أو يمكن
بواسطة
إكمالها
مفتاح الضغط المرتفع والمنخفض هي
فيالتحكم
عمليات
مالحظة:
لتدوير
األساس
تحت
طبقة
على
اليدوي
المروحة
مفتاح
شيطها بواسطة
الضغ العالي
ط
يتم تثبيت مفتاح
تلقائي.ضب
أجهزة إعادة
ط
R-W1الترموستات
الهواء المستمر .عند طلب التسخين ،الدائرة في
طريق نموذج وحدة مكيف الهواء .سمات
والمنخفض عن
التسخين
طلب
عند
سحب موصل الحرارة لحرارة الشريط وعملية النفخ.
ظيفة لوحدة تحكم
اإلغالق ،سواء مبدئي أو يدوي ،هي و
بالجلب على موصل الحرارة الثاني ،إذا
R-W2
للمرحلة الثانية،يقوم
الضاغط.
كان مجهز لذلك.

وحدة التحكم في الضاغط

لتعديالت

التأخير المعدل والتأخير في جهاز ضبط الوقت الفاصل
وحدة التحكم ضاغط هو المعيار على كل النماذج التي يغطيها هذا الدليل.
ثانية إلى 5
يتم استخدام الجهد لتحديد التأخير في وقت الفاصل من 30
وحدة التحكم ضاغط هي دورة مكافحة قصيرة  /تأمين الموقت مع ارتفاع
التشغيل وبعد االنقطاعات
()DOM
دقائق .التأخير على توقيت عند
اض مراقبة التبديل الضغط وتتابع االنتاج التنبيه.
التأخير في إعدادات الفاصل
من 10%
دقيقة باإلضافة إلى
يساوي 2
(:)DOM
تأخير للتعديل على جعل وكسر الموقت
دقيقة	(30
0.5
ثانية)	
دقيقة	(60
1.0
ثانية)	
دقيقة	(120
2.0
ثانية)	
دقيقة	(180
3.0
ثانية)	
دقيقة	(240
4.0
ثانية)	
دقيقة	(300
5.0
ثانية)	

DOB = 123ثانية DOM
DOB = 126
ثانية DOM
DOB = 132ثانية DOM
DOB = 138
ثانية DOM
DOB = 144ثانية DOM
DOB = 150ثانية DOM

لى انقطاع عن السلطة األولي أو السلطة في أي وقت إلى الوحدة ،ويبدأ
دقيقة باإلضافة إلى  10%من
تأخير على جعل الفترة ،والتي ستكون 2
خير في إعداد الشوط االول .عندما تأخر على جعل كاملة ويتم إغالق
ح ضغط العالي والمنخفض مفتاح ضغط ،يتم تنشيط على الشركة
ضاغط .على االغالق ،والتأخير في بدء الموقت استراحة ويمنع إعادة
ل حتى انتهت صالحية التأخير في الشوط الثاني وتأخير في جعل
الل العملية الروتينية للوحدة دون أي انقطاع للقوة سوف يعمل الضاغط
فترات.
على الطلب دون تأخير.
الل عملية روتينية للوحدة مع أي انقطاع الكهرباء ،وسوف الضاغط يعمل
إلعدادات النموذجية لتثبيت وحدة ثنائية:
على الطلب دون تأخير.
الوحدة1 :تحديد في
ثانية
DOBدقيقتين ،و DOMهو 132
تاح الضغط العالي وتسلسل اإلغالق
ثانية
الوحدة DOB :2المحدد في 4دقائق ،و DOMهو 144
تم فتح مفتاح الضغط العالي ،يجب فصل موصل الضاغط على الفور.
ز ضبط الوقت لإلغالق سوف يدخل في إغالق مبدئي ويبقى كذلك حتى منافذ خدمة الضغط
لق مفتاح الضغط العالي وإنتهاء وقت العطل .إذا تم تفح المفتاح مرة
يتم تثبيت منافذ خدمة عالية ومنخفضة الضغط على جميع الوحدات
خرى في نفس دورة التشغيل ،سوف تدخل الوحدة في حالة إغالق يدوي
غوط نظام التشغيل ويمكن مراقبتها .يمكن االطالع على جدول ضغط
يتم تنشيط دائرة اإلنذار .إعادة تدوير ترموستات الحائط يعيد تعيينالتبريد في الصفحة .22
اإلغالق اليدوي.
تاح الضغط المنخفض وتسلسل اإلغالق

ثانية ،سوف يتم إعادة
ذا تم فتح مفتاح الضغط المنخفض ألكثر من 120
نشيط موصل الضاغط والدخول في إغالق مبدئي .بغض النظر عن حالة
تاح الضغط المنخفض ،سوف يتم إعادة تنشيط الموصل بعد انتهاء مدة
لتأخير .إذا ظل مفتاح الضغط المنخفض مفتوح ،أو فتح مرة أخرى لمدة
سوف تدخل الوحدة في حالة إغالق يدوي وسوف يتم
ثانية120 ،
أطول من
ط الدائرة .إعادة تدوير ترموستات الحائط تعيد تعيين اإلغالق اليدوي.
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الصيانة
شحن المبرد R-410A

أبعاد إعدادت شفرة المروحة

الوحدة في المصنع بكمية من التبريد المدرج على اللوحة
شحن هذه تم
اإلعداد9الصحيح لشفرة المروحة لتوصيل الهواء
المبين فيهوالشكل
ومعدل الكفاءة عنريق االختبار مع
ألبعاد الوحدة التسلسلية .تم تحديد قدرة AHRI
السليم عبر اللفائف الخارجية .ارجع إلى الجدول ()4
كمية شحن التبريد.
المحددة.
االسمية للوحدات .حيث يمكن أن تؤثر
لتالية الضغو
خدمة يتطلب إزالة أو تعديل في المروحة و  /أو منطقة المحرك وتبين الجداول ا
ي عمل أ
محددة على قراءات الضغط ،ينبغي أن تستخدم هذه
تثبيت االت
بالداخل أو الخارج على
وتعديل شفرة
األب
طلب أن يتمحصعاد
سوف يت
مناسب.
كدليل لتقييم أداء النظام ال
فنيين معتم
دين
المعلوماتقبل
فقط من
رمح المحرك وفقا لذلك.
شحن .إذا كان الشحن محل شك ،قم
ال يجوز أن تستخدم لضبط ال
الشكل 9
إلىاللوحة التسلسلي.
شحن
بإعادة شحن الوحدة
باخالء وقم
إعدادات شفرة المروحة

إزالة غطاء المروحة
قة عن الوحدة.
فصل كل الطا
.1

AIRFLOW

لتي اتمسك البو
إزالة المسامير
ابات ،واحدة على كل جانب من
.2
الوحدة ،وإزالة البوابات.
المسامير التي تمسك غطاء المروحة مع المكثف والقاعدة.
إزالة
.3
تسعة ()9مسامير.
إزالة سلك محرك مروحة المكثف.
.4

""A
MIS-1724

 .5نزالق المحرك
بالشفرة المروحة ،وتجميع الغطاء خارج
كامل،
الجاأليسر للوحدة.
نب
محرك الخدمة  /المروحة حسب الحاجة.
.6
.7الخطوات إلعادة تثبيت.
كس

جدول 4
عاد شفرة المروحة
أب
نموذج
K36A2/K36L2
K42A2/K42L2
K48A2/K48L2
K60A2/K60L2

البعد أ
"1.75
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ECM تكشاف األخطاء وإصالحها لمحركات العزم الثابت

TROUBLESHOOTING
GE
ECM2.3™ MOTORS
 انتظر إنتهاء أي تأخير،المحرك في نهاية الدورة
يتوقف
.e X13-SERIES
إذا لم
إذا كان المحرك يعمل

وتأكد أيضا من عدم وجود أي
)ثانية
. 90 مبرمج (ال يزيد عن
 ال تقم.التشغيل
وإيابا عند بدء
للمحرك أن يصطدم
.1من الطبيعي
NOTE: Bard Models PA13242; PA13302; PA13362-A, -B; PA13422-A,
-B, -C; PA13482-A,
-B,ذهابا
-C; PA13602-A,
-B, -C
"G" طلب ل "مروحة مستمرة" على طرف
contain the X13-Series Motors.
.بتبديل المحرك إذا كانت هذه هي المشكلة الوحيدة التي تم تحديدها
الشيكات
 تأكيد،التشخيص أعاله ال يحل المشكلة
.f
ا كان
e. If the motor does not shut off at the end of the cycle, wait for
Ifالجهد
the Motor
is Running
any programmed
delays
to time out
moreبشكل
than 90 صاخب.2ذا كان النظام
إلى تغيير
تستجيب
( الno
،مفرط
في
"تشخيص
يستمر مع
،أدناه
التالي
1. It"االتصاالت
is normal for the
motor to rock
back and ثم
forth
on start
up. السرعات القسم
seconds).
Also
make
sure
that
there
is
no
call
for
Do not replace the motor if this is the only problem identified.
األعراض
وغيرها)أو وجود
،الحرارة
( ردا على الطلب
.الصفحة التالية
“Continuous
Fan” on the،البرودة
"G" terminal.
2. If the system is excessively noisy, does not appear to change
f. If:يلي
the above
diagnostics
do not solve
theأوproblem,
confirm
the الل الدورة
تحقق مما
،اللفائف
تجميد
التعثر
مثل حد
speeds in response to a demand (Heat, Cool, Other), or is having
voltage checks in the next section below, then continue with
symptoms during the cycle such as tripping limitالمحرك
or freezing
coil,
.اإلنتهاء
حتى
المبرمج
التأخير
.a
نتظر
إذا لم يعمل
the “Model X13 Communication Diagnostics”.
check the following:
أن مدخالت التحكم في المحركات محاطة بالسلك لكل.bأكد من
a. Wait
for programmed
to time out.
(L/L1)
صالت
 األرضفيdelays
السليم
العالي
الجهد
التحقق من وجود.1
If the Motor is Not Running
رسم بياني مورد من المصنع لضمان الحصول إشارات التحكم
b.Ensure that the motors control inputs are wired to the factory
1. Check for proper high voltage and ground at the (L/L1) (G) (N/
تصحيح أي
يجب
)10
.
الشكل
انظر
(
المحرك
في
(N/L2)
(G)
supplied wiring diagram to insure motor is getting proper
.للمحرك
المناسب
الصحيحة
L2) connections at the motor
(see Figure
10).والتسلسل
Correct any voltage
control
signals
and
sequencing.
 المحرك هو.بالتيار الكهربائي قبل االنتقال إلى الخطوة التالية
شاكل
issues
before
proceeding
to the جميع
next step.
The
X13 Motor
is voltage
والسجالت
المخمدات
أن
من
والتحقق
الفلتر
.c زالة
c. Remove the filter and check that all dampers, registers, and
specific.
.المناسب
على الجهد
تطبيقه فقط
 جهدOnly the correct voltage should be applied to the proper
grillesللمحرك
are open الصحيح
and free flowing.
If removing
the filters  يجب.الفلتراتمعين
كانت إزالة
.الحر
التدفق
مفتوحة
motor. Input voltage
withinإذاplus
or minus
10% وكذلك
of the nominal
230والبوابات
corrects
the problem,
clean
replace with
a less restrictive
VAC
230 االسمي
من10%
عنorالناقص
الزائد أو
جهد المدخل
VAC
is acceptable.
تحقق
.تقييدا
أقل
بفلتر
االستبدال
أو
بتنظيف
 قم،صحح المشكلة
filter. Also check and clean the blower wheel or coil as
.مقبول
2. If .الضرورة
the motor has
proper
high
voltage
and
ground
at
the
(L/L1)
ّ
necessary.
ونظالمنفاخ أو اللفائف حسب
عجلة
أيضا
ف
(G) (N/L2) connections, then continue with the “Model X13
d.Check the external static pressure (total of both supply and
.d
التوريد
من
كل
مجموع
(
الخارجي
الثابت
الضغط
افحص
.2
وصالت
في
واألرض
السليم
العالي
الجهد
للمحرك
2كان
ذا
Communication Diagnostics”.
return) to insure that you are within the ranges as listed on the
unit"االتصاالت
serial plate. If"تشخيص
higher than allowed,
additional
duct work
اإلعادة)أن تكون ضمن النطاقات على النحو الوارد
لضمان
في
(معN/L2)
استمر
(G) (L/L1)
is needed.
، إذا كانت أعلى من المسموح به.على اللوحة التسلسلية للوحدة
..الصفحة التالية
.يلزم عمل قناة إضافية
10 الشكل
لعاليFIGURE
جهد المحرك ا
10صالت

↓

↓
L2 LINE
POWER

EARTH
GROUND

L1 LINE
POWER

NOTE: MOTOR IS CONSTANTLY
POWERED BY LINE VOLTAGE
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2. Initiate a demand from the thermostat and check the
voltage between the common and the appropriate motor
The X13 motor is communicated through 24 VAC low voltage
terminal (1-5). ("G" input is typically on terminal #1, but
(Thermostat Control Circuit Wiring).
refer to wiring diagram!)
1. Start
with unit
wiring،موجود
diagram
to confirmالجهد
proper
الطلب من
تحقق من
المنخفض
يكن اتصال
.a إذا لم
تصاالت
لcheck
فح اا
a. If the low voltage communication is not present,
connections and voltage (see Figure 11).
the demand from the thermostat. Also check the
 أيضا تحقق من طرف المخرج واألسالك من.ترموستات
دائرة تحكم
سالك
(and
منخفض
VAC
24 the
خالل
المحرك من
تم
output
terminal
wire(s)
from
terminal
stripتوصيل
or
.شريط الطرف أو مرحل التحكم مع المحرك
control relay(s) to the motor.
.)الترموستات
للمحرك الجهد العالي المالئم على النحو المحدد أعاله.bا كان
b. If the motor has proper high voltage as identified
والجهد
الوصالت
سالمة
لتأكيد
الوحدة
ألسالكlow
البياني
.1
مع
)تشغيل الجهد المنخفض1
يتم
ولمرقم
لمحرك ال يعمل
(
above
(Motor not
Running
#1),
and proper
voltage الرسم
to a programmed terminal, and is not operating,
theانظر
.)11 الشكل
(
 فذلك يعني أن المحرك فشل،لمالئم للطرف المبرمج بعد
motor is failed, and will require replacement.

Model X13 Communication Diagnostics

.وف يتطلب اإلحالل

في الطلب من الترموستات والتحقق من الجهد بين طرف
.2 الشروع
" عادة ماG"  مدخل.)1-5( المحرك المشترك والطرف المناسب
.ارجع إلى الرسم البياني لألسالك
1 رقم
ولكن
يكون على طرف

11 شكل
FIGURE
11
صالت الجهد المنخفضللمحرك

24VAC Common

24VAC "R" Signal through
thermostat output.

24VAC Common

24VAC "R" Signal through
thermostat output.

Manual
Page

Manual 2100A628A
21 of 24
Page

2100-467H
23 of 23

جدول 5
جدول ضغط التبريد
رجةدالحرارة الخارجية المحي طة
النموذج

K36*2

K42*2

K48*2

K60*2

إعادة الهواء
درجة الحرارة

الضغط

27° DB
19° WB

الجانب المنخفض
الجانب المرتفع

27° DB
19° WB

الجانب المنخفض
الجانب المرتفع

27° DB
19° WB

الجانب المنخفض
الجانب المرتفع

27° DB
19° WB

الجانب المنخفض
الجانب المرتفع

27° DB
19° WB

الجانب المنخفض
الجانب المرتفع

27° DB
19° WB

الجانب المنخفض
الجانب المرتفع

27° DB
19° WB

الجانب المنخفض
الجانب المرتفع

27° DB
19° WB

الجانب المنخفض
الجانب المرتفع

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

143

145

147

148

150

152

154

156

158

160

162

368

388

408

429

449

470

489

509

528

547

566

143

145

147

149

151

153

155

158

160

162

164

368

389

409

430

451

472

492

511

530

549

568

149

149

149

149

149

149

150

153

156

159

162

377

396

415

435

454

473

494

517

539

562

585

151

152

152

153

154

154

156

159

162

165

168

378

397

416

436

455

474

495

519

542

565

589

ضغط الجانب المنخفض PSIG 4 ±
ضغط الجانب المرتفع PSIG 10 ±
CFMالمبخرر .إذا كان هناك أي شك كما في شحن التشغيل الصحيح ،يجب إزالة الشحن ،إخالء النظام
لفائف
الهواء)
(تدفقعبر
المصنف
الجداول قائمة على
وإعادة الشحن مع وزن شحن لوحة التسلسل.

حص أسالك مروحة المكثف .أنظر
التكثيف مرتفعة يجب
ظهرت ضواغ
ث عالي السرعة .إذا ط
على تشغيل مروحة مكف
الضغط
جدول قائم
ملحوظة	:
"تشغيل مروحة المكثف"
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جدول 6
بائية
فات الكهر
المواص
الدائرة الفردية
الفولت ،الهيرتز
والمرحلة تحت
التصنيف

النموذج

K36A2-A0Z
-A05
K36A2-N0Z
-N05
K42A2-A0Z
-A05
K42A2-N0Z
-N05
K48A2-A0Z
-A05
K48A2-N0Z
-N05
K60A2-A0Z
-A05
K60A2-N0Z
-N05

208/230-60-1
400-60-3
208/230-60-1
400-60-3
208/230-60-1
400-60-3
208/230-60-1
400-60-3

عدد دوائر قوة



المجال
فيوز خارجي مقاس سلك قوة
لحد األدنى لقدرة أقصى
المجال
أو CKT. Brkr
الدائرة
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8.2
9.8

12.7
12.7

14.1
14.1

10
15

15
15

20
20

14
14

14
14

12
12


لسلك األرضي

14
14

14
14

12
12

الدائرة الفردية
النموذج

K36L2-A0Z
-A05
K36L2-N0Z
-N05
K42L2-A0Z
-A05
K42L2-N0Z
-N05
K48L2-A0Z
-A05
K48L2-N0Z
-N05
K60L2-A0Z
-A05
K60L2-N0Z
-N05

الفولت ،الهيرتز
والمرحلة تحت
التصنيف

208/230-60-1
400-60-3
208/230-60-1
400-60-3
208/230-60-1
400-60-3
208/230-60-1
400-60-3

عدد دوائر قوة



المجال
فيوز خارجي مقاس سلك قوة
لحد األدنى لقدرة أقصى
المجال
أو CKT. Brkr
الدائرة
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8.2
9.8

12.7
12.7

14.1
14.1

10
15

15
15

20
20

14
14

14
14

12
12


لسلك األرضي

14
14

14
14

12
12

األدنى من قدرة الدائرة" هي لإلستخدام في تحجيم موصالت قوة المجال .ارجع إلى قانون الكهرباء الوطني (أحدث إصدار) ،المادة 310
القيم لـ "الحد 
لتحجيم موصل الطاقة.
لفيوز تأخير الوقت أو قاطع الدائرة لحماية موصالت أسالك المجال.
صى حجم 
األسالك يجب أن تتفق مع قانون الكهرباء الوطني وجميع القوانين المحلية.
جميععلى 75

رجة.نحاس
بناء على سلك
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جدول 7
صى به
تدفق الهواء المو
ESP
CFM
ألسمي تحت ألسمي تحت
التصنيف * التصنيف *

النموذج

مدى تدفق الهواء
الموصى به

K36A, K36L

1100

.15

930 - 1350

K42A, K42L

1300

.20

1485 - 1070

K48A, K48L

1550

.20

1750 - 1285

K60A, K60L

1600

.20

1890 - 1335

التصنيف على توصيل سرعة المصنع.
تحتوESP
* CFM

جدول 8
أداء المنفاخ الداخلي
نموذج

K42

K36

K60

K48

ESP
)(Inch H20
0.1

1100

1300

1550

1650

0.2

1068

1257

1485

1587

0.3

1030

1208

1413

1518

0.4

983

1149

1313

1440

0.5

924

1079

1240

1350

الحظة :طلب التوريد المطلوب وإعادة البوابات سوف يؤدي إلى ما يقرب من
تقييد 0.10" ESP

جدول 9
للتشغيل
أقصى ESP
بائي فقط
التسخين الكهر
نموذج

K36A/L, K42A/L,
K48A/L, K60A/L

مخرج

أمامي
منخفض

سرعة

مرتفع

-A0Z
-A05

.50
.50

.50
.50

-N0Z
-N06

.50
.50

.50
.50

فلتر قابل
بوصة قياسي أو
فلتر 1
القيم الموضحة هي وحدات مجهزة مع
للغسل 1بوصة.
بواسفلترات 15-20بوصة
 Derate ESPطة

جدول 10
بائي
التسخين الكهر
KW
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240V-1

400V-3

208V-1

Amps

BTUH

Amps

BTUH

Amps

BTUH

5

20.8

17,065

18.1

12,800

--

--

6

--

--

--

--

9.0

21,330

