Uniflair™ Direct Expansion InRow® køling
ACRH301 og ACHU300 serien
Installationsmanual
CE/UL certificeret
990–91475C–001
Udgivelsesdato: 06/2021

www.se.com

Juridiske oplysninger
Schneider Electrics brand og alle varemærker tilhørende Schneider Electric SE og
dets datterselskaber, der henvises til i denne vejledning, tilhører Schneider Electric
SE eller dets datterselskaber. Alle andre brands kan være varemærker tilhørende de
respektive ejere. Denne vejledning og indholdet af den er beskyttet i henhold til
gældende love om ophavsret og stilles kun til rådighed til oplysning. Ingen del af
denne vejledning må gengives eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde
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Schneider Electrics produkter og udstyr skal installeres, betjenes, serviceres og
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Da standarder, specifikationer og design ændres fra tid til anden, kan oplysningerne i
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datterselskaber sig ikke ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i
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Sikkerhed
Vigtige sikkerhedsanvisninger — GEM DISSE ANVISNINGER
Læs disse instruktioner omhyggeligt, og kig på udstyret, så du kender det, før
installation, betjening eller vedligeholdelse. De følgende sikkerhedsmeddelelser
kan blive vist i hele denne manual eller på udstyret for at advare om potentielle
risici eller for at gøre opmærksom på information, der beskriver eller forenkler en
fremgangsmåde.
Tilføjelsen af dette symbol til en “Fare” eller “Advarsel”
sikkerhedsmeddelelse angiver, at der findes elektriske risici,
som medfører personlig tilskadekomst, hvis anvisningerne
ignoreres.
Dette er sikkerhedssymbolet. Det skal gøre brugeren
opmærksom på en potentiel risiko for personlig tilskadekomst.
Følg alle sikkerhedsmeddelelser med dette symbol for at undgå
mulig tilskadekomst eller død.

FARE
FARE angiver en farlig situation, som, hvis ikke den undgås, vil medføre død
eller alvorlig tilskadekomst.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser
ikke overholdes.

ADVARSEL
ADVARSEL angiver en farlig situation, som, hvis ikke den undgås, kan
medføre død eller alvorlig tilskadekomst.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

FORSIGTIG
FORSIGTIG angiver en farlig situation, som, hvis ikke den undgås, kan
medføre mindre eller moderat tilskadekomst.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis
disse instrukser ikke overholdes.

BEMÆRK
BEMÆRK gør opmærksom på forhold, der ikke relaterer til fysisk
tilskadekomst. Sikkerhedssymbolerne anvendes ikke samme med denne type
sikkerhedsmeddelelser.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Bemærk følgende
Elektrisk udstyr må udelukkende installeres, betjenes og vedligeholdes af
kvalificeret personale. Schneider Electric har intet ansvar for følger, der skyldes
anvendelsen af dette materiale.
En kvalificeret person er en person, der har færdigheder og viden vedrørende
konstruktion, installation, og betjening af elektrisk udstyr, og som har modtaget
990–91475C–001
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sikkerhedsundervisning, så vedkommende kan genkende og undgå farlige
situationer.
Man skal altid nøje følge lokale love og bestemmelser, der gælder på
installationsstedet.

Sikkerhed under installation

FARE
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUE
•

Brug passende personligt beskyttelsesudstyr (PPE) og følg praksis for
sikkert el-arbejde.

•

Dette udstyr må kun installeres og vedligeholdes af kvalificeret og uddannet
personale.

•

Afbryd al strømforsyning til dette udstyr, før du arbejder på eller inde i
udstyret.

•

Montér alle enheder, døre og afskærmninger, før du slår udstyrets
strømforsyning til igen.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser
ikke overholdes.

ADVARSEL
FARE FOR UDSTYR ELLER PERSONALE
Dette udstyr må ikke betjenes eller installeres af personer med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller personer med manglende erfaring eller
viden. Børn må ikke betjene eller lege på eller omkring dette udstyr.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

ADVARSEL
RISIKO FOR, AT UDSTYR VÆLTER
•

Det kræver altid to personer, når dette udstyr skal flyttes eller drejes.

•

Man skal altid stå foran eller bag ved udstyret, når det skubbes, trækkes eller
drejes. Stå aldrig ved siden af udstyret, når det skubbes, trækkes eller
drejes.

•

Bevæg dette udstyr langsomt hen over ujævne overflader eller hen over
dørtrin.

•

Skru justeringsfødderne ned mod gulvet, når udstyret er stationært.

•

Skru justeringsfødderne nedad, og fastgør holdebeslag til tilgrænsende
reoler, når udstyret er i sin endelige position.

Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

ADVARSEL
FARE VED BEVÆGELIGE DELE
Hold hænder, tøj og smykker væk fra bevægelige dele. Kontrollér udstyret for
fremmedlegemer, før du lukker dørene og starter udstyret.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
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ADVARSEL
FARE FOR UDSTYR ELLER PERSONALE
Alt arbejde skal udføres af kvalificeret og uddannet personale fra Schneider
Electric.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

990–91475C–001
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Generel information

Generel information
Dokument overblik
Originale instruktioner
Dette er de originale instruktioner leveret af producenten.

Gem disse instruktioner
Denne manual indeholder vigtige instruktioner, som skal følges i forbindelse med
installation af dette udstyr.

Manual-opdateringer
Schneider Electric™ arbejder konstant på teknologiske innovationer, og
virksomheden forbeholder sig ret til at ændre oplysninger i denne manual uden
forudgående meddelelse herom. Billederne vist i denne manual er udelukkende
beskrivende.
BEMÆRK: Billeder af enheder og information om komponent-identifikation er
udelukkende eksempler.
Vedrørende opdateringer af denne manual bedes du kontakte Schneider Electric™
og angive det tilhørende varenummer, der vises bag på denne manuals omslag.

Krydshenvisnings-symbol anvendt i denne manual
Se et andet afsnit i dette dokument eller et andet dokument for at få
yderligere oplysninger om dette emne.

Forkortelser
Følgende forkortelser og betegnelser anvendes i denne manual:

8

•

EEV: Elektronisk ekspansionsventil

•

VFD/VSD: Drev med variabel frekvens/drev med variabel hastighed

•

BMS: Bygningsstyresystem

•

ATS: Automatisk transferkontakt

•

HACS: Varm gang inddæmningssystem

•

CACS: Kold gang inddæmningssystem

•

RACS: Rack gang inddæmningssystem

990–91475C–001
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Modtagelse og kontrol af udstyret
Uniflair InRow luftkonditioneringsenheder er blevet kvalitetstestet og kontrolleret,
før de leveres fra Schneider Electric. Kontrollér udstyret omhyggeligt indvendigt
og udvendigt straks efter modtagelsen for at sikre, at udstyret ikke er blevet
beskadiget under forsendelsen.
Kontrollér, at alle bestilte dele er modtaget som specificeret, og at udstyret er af
den korrekte type og størrelse, med korrekt spændingsværdi.

Indsendelse af et krav
Hvis der konstateres beskadigelse ved modtagelsen af udstyret, skal man notere
skaden på fragtbrevet og indsende et krav til shippingfirmaet. Kontakt Schneider
Electric Worldwide Customer Support via et af de numre, der er anført på
websiden bag i denne manual, for at få information om, hvordan man indsender et
krav til shippingfirmaet. Kravet til shippingfirmaet skal indsendes af den, der
modtager de leverede varer.
BEMÆRK: Brug ikke udstyret, hvis det er blevet beskadiget under
transporten. Opbevar al emballage, så det kan blive inspiceret af
shippingfirmaet, og kontakt Schneider Electric.

Radiofrekvensinterferens
Køleenheden lever op til kravene i afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Driften er
underlagt følgende to betingelser:
1. Disse enheder må ikke forårsage skadelig interferens.
2. Disse enheder skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens
som kan forårsage uønsket drift.
Enhver ændring, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for
overensstemmelsen, kan annullere brugerens ret til at anvende udstyret.

Californien Forslag 65—Meddelelse med advarsel til indbyggere i
Californien
ADVARSEL: Dette produkt kan udsætte brugeren for kemikalier, herunder bly
og blysammensætninger, der er kendt af Staten Californien for at medføre kræft
og medfødte misdannelser eller andre reproduktive sygdomme. Få yderligere
oplysninger på www.P65Warnings.ca.gov.

Opbevaring af køleenheden for installation

BEMÆRK
BESKADIGELSE PÅ GRUND AF EKSPONERING
Hvis enheden efterlades utildækket og eksponeret for mulig beskadigelse fra
omgivelserne, bortfalder fabriksgarantien.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Hvis ikke køleenheden skal installeres med det samme, skal den opbevares et
sikkert sted, beskyttet mod vejr og vind.

990–91475C–001
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Generel information

Flytning af enheden

ADVARSEL
BESKADIGELSE AF UDSTYR ELLER TILSKADEKOMST FOR PERSONALE
•

Udstyret er tungt. Af sikkerhedshensyn skal der være kvalificeret personale
til stede, når denne enhed flyttes.

•

Lasten skal altid være korrekt fastgjort til bæredelen på løfteudstyret og på
transportmidlet.

•

Ingen bør være i nærheden af den ophængte last eller i arbejdsområdet for
en kran, gaffeltruck, lastbil eller andet løfteudstyr eller andre transportmidler.

Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Løft og transport af enhederne skal foretages af kvalificeret personale, som
beskrevet i denne manual.
Følg alle relevante sikkerhedsstandarder for at undgå mulig tilskadekomst og
beskadigelse.

Indendørsenhed
Køleenheden er pakket i en trækasse eller fastgjort på en palle og dækket med en
transparent folie. Anbefalede redskaber til flytning og installation af udstyret
omfatter følgende:
Gaffeltruck

10
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Udendørsenhed
Kondensatoren er pakket på en træpalle. Anbefalede redskaber til flytning og
installation af udstyret omfatter følgende:
Gaffeltruck

Kran

Brug øjebolte, der leveres på brugsstedet, beregnet til skrå løft med en ansats
som vist nedenfor. Min løftekapacitet for et 90° løft er 726 kg (1600 lb).

M10 ØJEBOLT

0000558582_A

44,1 N•m
(32.5 ft•lb)

Løfteremmenes løftevinkel skal være større end eller lig med 73°.

0000558581_A

≥73°

990–91475C–001
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Overblik over enheden
Identifikation af model
Indendørsenhed
Modelnummeret er angivet uden på transportkassen og på typeskiltet placeret på
enheden som vist. Ved hjælp af tabellen nedenfor kan man kontrollere, at udstyret
er af den rigtige type og med korrekt spændingsværdi.
BAG

BEMÆRK: Der må ikke være adgang til enheden for uvedkommende.

na4402b

TYPESKILT

SKU

Spænding

Frekvens

Certificering

Befugter/
genopvarmer

65 kAIC

ACRH301S

100–120 V~* / 200–
240 V~

50/60 Hz

UL/CE

Nej/nej

Ja

ACRH301P

200–240 V~

50/60 Hz

UL/CE

Ja/ja

Nej

*Der skal konfigureres korrekt spænding, før køleenheden spændingsforsynes.
BEMÆRK: Alle enheder har et bag-til-for luftflowsmønster.

12
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Udendørsenhed
Modelnummeret er angivet uden på transportkassen og på typeskiltet placeret på
enheden som vist. Ved hjælp af tabellen nedenfor kan man kontrollere, at udstyret
er af den rigtige type og med korrekt spændingsværdi.
BEMÆRK: Der må ikke være adgang til enheden for uvedkommende.

0000558580_A

LOGO

SKU

TYPESKILT

Spænding

Frekvens

Certificering

Omgivende (°C/
°F)

65 kAIC

ACHU300

200–240 V 3~

50/60 Hz

UL

Ned til 0/32

Ja

ACHU300–L

200–240 V 3~

50/60 Hz

UL

Ned til -40/-40

Ja

ACHU302

380–415 V 3~

50/60 Hz

CE

Ned til 0/32

Nej

ACH302–L

380–415 V 3~

50/60 Hz

CE

Ned til -40/-40

Nej

990–91475C–001
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Retningslinjer for udstyr
Arbejdsbetingelser og omgivende begrænsninger
Uniflair Direct Expansion InRow køleenheder skal køre med mindst en minimal
varmebelastning ved korrekt brug. Hvis ikke enheden kører med en minimal
belastning, vil det medføre en eller flere af følgende tilstande:
•

Ustabil drift af enheden

•

Reduceret driftseffektivitet

•

Hyppig start/stop af udstyret

•

Utilstrækkelig affugtning

•

Forøget slitage på grund af hyppig start/stop

•

Mindre effektiv gruppestyring

•

Potentielt øgede ejerskabsomkostninger

Grænser for driftsbetingelser—indendørsenheder (ACRH301P, ACRH301S)
Kølemiddel type

R410A

Spænding input tolerance

±10%

Omtrentlig minimum anbefalet belastning

8,0 kW (27,297 BTU/hr) [udelukkende i DX tilstand]

Omgivende %RH

5 til 80%RH

Højde

3000 m (9843 ft)

Opbevaringsbetingelser
Temperatur

–25°C til +65°C (–13°F til +149°F)

Luftfugtighed

5 til 95%RH

Grænser for driftsbetingelser—udendørsenheder (ACHU300, ACHU300–L, ACHU302 og ACHU302–L)
Kølemiddel type

R410A

Drift udetemperatur

0°C til +40°C (32F til +104°F) for ACHU300 og ACHU302
-40°C til 40°C (-40°F til 104°F) for ACHU300–L og ACHU302–L

Højde

3000 m (9843 ft)

Opbevaringsbetingelser

14

Temperatur

–25°C til +65°C (–13°F til +149°F)

Luftfugtighed

5 til 95%RH

990–91475C–001
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Omfang

0000562159_A

Pakkens indhold—indendørsenhed

Emne

Beskrivelse
ACRH3xx

Mængde
1

Panelnøgler

2

Temperatursensor

1

Kabelclips

3

Stjerneskrue—M5 x 12*
Påskruningssæt
Pakning (indgangsrør)—
1”
Pakning (afgangsrør)—
1 1/4”.
Kabelbinder
Kabelbinder

Mængde
2

4
1
2

Beskrivelse
1” forskruning C
(endedel) X F
(mellemstykke)
Røradapter roto lige 1/2”
— 1-14M
Røradapter roto lige 7/8”
— 1-1/4-12
Beslag og skrue til
ACCS1009 installation**
Forbindelsessæt
RJ-45 terminator
3–positions-stik†

2

9–positions-stik‡

1

16
3

Emne

8–positions-stik‡
Befugter forbindelse
indgang vand, lukke —1/
4” NPT og 1/4” BSPT
(ACRH301P)
TORX® M4 x 8 mm skrue

—
Dokumentation
2
1” forskruning forbindelse
læk
*Bruges til sammenføjning af udstyret med tilgrænsende kabinetter.
**Må ikke smides væk. Behold delene til brug med ACCS1009 forlænger sæt.
†Anvendes til controller-forbindelsen (RS485 (1)) til kondensatorens kommunikationskabel. (Se
Udendørsenhed forbindelse, side 101.)
‡Anvendes til output-relæ og standby input-forbindelser. (Se Output-relæer og standby input, side 96

990–91475C–001
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Pakkens indhold—udendørsenhed

0000558579_A

ACHU300, ACHU300–L, ACHU302, ACHU302–L

Emne

16

Beskrivelse
ACHU30X enhed
Nøgle

Mængde
1
1

990–91475C–001
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Komponent-identifikation
Eksterne komponenter

0000560208_A

Indendørsenhed-alle ACRH30X enheder

Emne

990–91475C–001

Beskrivelse
Øverste sidepanel
Åbninger til rørforbindelser foroven
Filtre
Bagpanel
Nederste sidepanel
Bagerste ruller (ikke-drejende)
Åbninger til rørforbindelser forneden
Forreste ruller (drejende)
Justeringsfødder
Frontpanel
Display-interface
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Komponent-identifikation

0000564734_A

Udendørsenhed-alle ACHU enheder

BEMÆRK: Model ACHU300 er vist
Emne

18

Beskrivelse
Dækplade
Låse, drejes en kvart omgang
Hovedafbryder
Elpanel
Servicepanel
Vandafgang
Vandindgang

Emne

Beskrivelse
Væskelinje
Sugelinje
Signalkabel indgang
Strømforsyning A indgang
Strømforsyning B indgang
Øjebolte til løft (leveres på brugsstedet)

990–91475C–001
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Interne komponenter
Indendørsenhed
ACRH301S

36

35
34
33

32
31
30
29
28
27
26
25

24

0000564733_A

23

BEMÆRK: Nogle komponenter ikke vist af hensyn til overskueligheden.
Emne

Beskrivelse
Forbindelser strømforsyning (foroven)

Emne

Beskrivelse
Indgang i bund forbindelse (væskelinje)

Blæsere

Samlebeslag

Temperatursensor tilført luft foroven

Rørforbindelse, vandafgang forneden

Væskelinje serviceåbning

Temperatursensor (vand i linje)

Magnetventil

Serviceåbning (indgangsvand)

Kølespole

Elektronisk ekspansionsventil (EEV)

Temperatur tilført luft forneden

3-vejs ventil aktuator

Pumpe til dræning af kondensvand

Temperatur- og fugtighedssensor

Svømmerafbryder afløbsbakke

Serviceåbning (afgangsvand)

Justeringsfødder

Rørforbindelse, vandafgang foroven

Afløbsbakke kondensvand

29

Rørforbindelse, vandindgang foroven

Drænventil

30

Skueglas

Temperatursensor returluft forneden

31

Filtertørreenhed

Temperatursensor (fordamper spole afgang)

32

Indgang foroven forbindelse (væskelinje)

Serviceåbning

33

Forbindelse afgang foroven (sugelinje)

Forbindelser strømforsyning (forneden)

34

Temperatursensor returluft foroven

Forbindelse afgang forneden (sugelinje)

35

El-boks

Rørforbindelse, vandindgang forneden

36

Ventil luftafgang

990–91475C–001

19

ACRH301 og ACHU300 serien

Komponent-identifikation

ACRH301P

38
37
36
35

34
33
32
31
30
29
28
27

26
25
24

0000564732_A

23

BEMÆRK: Nogle komponenter ikke vist af hensyn til overskueligheden.
Emne

Beskrivelse

Emne

Indgang i bund forbindelse (væskelinje)

Blæsere

Samlebeslag

Elvarmer

Befugter

Temperatursensor tilført luft foroven

Rørforbindelse, vandafgang forneden

Væskelinje serviceåbning

Temperatursensor (vand i linje)

Magnetventil

Serviceåbning (indgangsvand)

Kølespole

Elektronisk ekspansionsventil (EEV)

Temperatur tilført luft forneden

3-vejs ventil aktuator

Temperatursensor returluft forneden

20

Beskrivelse

Forbindelser strømforsyning (foroven)

Temperatur- og fugtighedssensor

Pumpe til dræning af kondensvand

29

Serviceåbning (afgangsvand)

Svømmerafbryder afløbsbakke

30

Rørforbindelse, vandafgang foroven

Justeringsfødder

31

Rørforbindelse, vandindgang foroven

Afløbsbakke kondensvand

32

Skueglas

Drænventil

33

Filtertørreenhed

Temperatursensor (fordamper spole afgang)

34

Indgang foroven forbindelse (væskelinje)

Serviceport

35

Forbindelse afgang foroven (sugelinje)

Forbindelser strømforsyning (forneden)

36

Temperatursensor returluft foroven

Forbindelse afgang forneden (sugelinje)

37

El-boks

Rørforbindelse, vandindgang forneden

38

Ventil luftafgang

990–91475C–001
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ACRH301 og ACHU300 serien

Udendørsenhed
ACHU300
22

0000561679_A

21

BEMÆRK: Nogle komponenter ikke vist af hensyn til overskueligheden.
Emne

Beskrivelse
EBOX
Serviceport
Højtrykskontakt
Højtrykssensor (afgang)
Pladevarmeveksler
3–vejs ventil
Olieseparator
Vandafgang
Vandindgang
Modtager
Væskelinje

990–91475C–001

Emne

Beskrivelse
Sugelinje
Akkumulator
Kompressor skueglas
VFD varmeenhed (ekstraudstyr)
Lavtrykssensor (indsugning)
Kompressor med variabel hastighed
Drev med variabel frekvens (VFD)
Sekundært beskyttelsespanel
Primært beskyttelsespanel
EBOX varmeenhed (ekstraudstyr)
EMI filter

21

ACRH301 og ACHU300 serien

Komponent-identifikation

ACHU302
23
22

0000569995_A

21

BEMÆRK: Nogle komponenter ikke vist af hensyn til overskueligheden.
Emne

22

Beskrivelse
EBOX
Serviceport
Højtrykskontakt
Højtrykssensor (afgang)
Pladevarmeveksler
3–vejs ventil
Olieseparator
Vandafgang
Vandindgang
Modtager
Væskelinje
Sugelinje

Emne

Beskrivelse
Akkumulator
Kompressor skueglas
VFD varmeenhed (ekstraudstyr)
Lavtrykssensor (indsugning)
Kompressor med variabel hastighed
Drev med variabel frekvens (VFD)
Sekundært beskyttelsespanel
Primært beskyttelsespanel
EBOX varmeenhed (ekstraudstyr)
EMI linje drossel
EMI filter

990–91475C–001

Komponent-identifikation

ACRH301 og ACHU300 serien

ACHU300–L
22

0000561678_A

21

Emne

Beskrivelse
EBOX
Serviceport
Højtrykskontakt
Højtrykssensor (afgang)
Pladevarmeveksler
3–vejs ventil
Olieseparator
Vandafgang
Vandindgang
Modtager
Væskelinje

990–91475C–001

Emne

Beskrivelse
Sugelinje
Akkumulator
Kompressor skueglas
VFD varmeenhed (ekstraudstyr)
Lavtrykssensor (indsugning)
Kompressor med variabel hastighed
Drev med variabel frekvens (VFD)
Sekundært beskyttelsespanel
Primært beskyttelsespanel
EBOX varmeenhed (ekstraudstyr)
EMI filter

23

ACRH301 og ACHU300 serien

Komponent-identifikation

ACHU302–L
23
22

0000569994_A

21

Emne

24

Beskrivelse
EBOX
Serviceport
Højtrykskontakt
Højtrykssensor (afgang)
Pladevarmeveksler
3–vejs ventil
Olieseparator
Vandafgang
Vandindgang
Modtager
Væskelinje
Sugelinje

Emne

Beskrivelse
Akkumulator
Kompressor skueglas
VFD varmeenhed (ekstraudstyr)
Lavtrykssensor (indsugning)
Kompressor med variabel hastighed
Drev med variabel frekvens (VFD)
Sekundært beskyttelsespanel
Primært beskyttelsespanel
EBOX varmeenhed (ekstraudstyr)
EMI linje drossel
EMI filter

990–91475C–001
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ACRH301 og ACHU300 serien

Elpaneler
Indendørsenhed

0000561677_A

ACRH301S

Emne

Beskrivelse
Plade el-boks foroven
J5 controller
Dæksel controller
Plade el-boks forneden
ATS-RY

990–91475C–001

Emne

Beskrivelse
Sekundær kilde
Primær kilde
Strømforsyning 2 (ekstraudstyr
installeret på brugssted)
Strømforsyning 1

25

ACRH301 og ACHU300 serien

Komponent-identifikation

ACRH301P

28

27

26

25

24

0000561676_A

23

Emne

22 21

Beskrivelse
Controller PSU1
Controller PSU2
Printkort med strømstødsbeskyttelse
24–V transformer til CPY (F4)
Væskelinje magnetventil sikring (F3)
Pumperelæ
24-VAC forsyning transformer sikring
(F2)
Kondenspumpe sikring (F1)
Transformer
DP sensor
Forbindelseskort
Plade el-boks foroven

26

Emne

Beskrivelse
Sikring til varmeenhed 2 (varmeenhed
forneden)
Sikring til varmeenhed 1 (varmeenhed
foroven)
Befugter elektrodesikring
ATS-RY
Befugter controller (CPY)
Varmeenhed 2 kontaktor
Varmeenhed 1 kontaktor
Befugter elektrodekontaktor
Sekundær kilde
Primær kilde
TAM
J5 controller

990–91475C–001

Komponent-identifikation

Emne

ACRH301 og ACHU300 serien

Beskrivelse

Emne

Beskrivelse
Strømforsyning 2 (ekstraudstyr
installeret på brugssted)
Strømforsyning 1

Emne

Beskrivelse
CCH sikring
ACT transformer sikring
CMP drev varmeenhed sikring
El-boks varmeenhed sikring

Dæksel controller
Plade el-boks forneden

Udendørsenhed

0000564281_A

ACHU300, ACHU300–L

Emne

Beskrivelse
ACT transformer
Klemrække
Sikringsblok
Sikring drev med variabel hastighed
kompressor
Hovedafbryder

990–91475C–001

Sæt flooded varmeenhed sikring

27

ACRH301 og ACHU300 serien

Komponent-identifikation

0000564280_A

ACHU302, ACHU302–L

Emne

28

Beskrivelse
CCH transformer
ACT transformer
Klemrække
Sikringsblok
Krumtaphusvarmer transformer sikring
Kontakt drev med variabel hastighed
kompressor

Emne

Beskrivelse
Hovedafbryder
CCH sikring
ACT transformer sikring
CMP drev varmeenhed sikring
El-boks varmeenhed sikring
Sæt flooded varmeenhed sikring

990–91475C–001

Komponent-identifikation

ACRH301 og ACHU300 serien

Kølerørsdiagram
Udstyr i ACRH og ACHU serien kan køre med anden frigivet SKU til forskellige
formål.
Anvendelse

Indendørs

Udendørs

Vandkølet

ACRD301S

ACHU300, ACHU300–L, ACHU302, ACHU302–L

Vandkølet

ACRD301P

ACHU300, ACHU300–L, ACHU302, ACHU302–L

Economiser

ACRH301S

ACHU300, ACHU300–L, ACHU302, ACHU302–L

Economiser

ACRH301P

ACHU300, ACHU300–L, ACHU302, ACHU302–L

Twin Cool

ACRH301S

ACCU300, ACCU300D, ACCU301, ACCU301D, ACCU302, ACCU302D

Twin Cool

ACRH301P

ACCU300, ACCU300D, ACCU301, ACCU301D, ACCU302, ACCU302D

Vandkølet DX

Luftkølet køler
ACHU30X

ACRD301S/P

0000556009_A

Pumpe

Vandkølet DX og Economiser
ACHU30X

Luftkølet køler

ACRH301S/P

0000556007_A

Pumpe

Køler
Dobbeltspole
ACCU30X

990–91475C–001

ACRH301S/P

0000556008_A

Pumpe

29

ACRH301 og ACHU300 serien

Komponent-identifikation

Display-interface

Display
Reset

10/100

USB
Console

Emne

na4820a

Micro
SD
Service
Port

Beskrivelse

Funktion

LCD-display

4.3” berørings-farveskærm

Lysdiode strømforsyning

Strømforsyningen til køleenheden er slået til, når lysdioden lyser.
Enhedens firmware opdateres, når lysdioden blinker.

Lysdiode kontrol log

Når denne lysdiode lyser, findes der en ny postering i
hændelsesloggen.

Alarm-lysdiode

Viser aktuelle alarmer på enheden.

Status-lysdiode

Viser aktuel status på netværksstyringskort.

Knap til nulstilling af display

Nulstiller displayets mikroprocessor. Dette påvirker ikke
luftkonditioneringsenhedens styreenhed.

Link-RX/TX (10/100) lysdiode

Viser aktuel netværkslink-status.

Slot til Micro SD kort

Udvidelsesslot til hukommelseskort.

Serviceåbning

USB-B port kun til brug for servicepersonale.

USB-A port

Understøtter firmware-opgraderinger.

Seriel konfigurationsport

Forbinder displayet med en lokal computer for at konfigurere
første netværksindstillinger eller for at få adgang til
kommandolinjeinterfacet (CLI).

Alarm-lysdiode
Denne lysdiode viser aktive alarmer på displayet.

30

Tilstand

Beskrivelse

Slukket

Ingen alarm

Konstant gult

Advarsel alarm

Konstant rødt

Kritisk alarm

990–91475C–001

Komponent-identifikation

ACRH301 og ACHU300 serien

Status-lysdiode
Denne lysdiode viser aktuel status på netværksstyringskort og display-status.
Tilstand

Beskrivelse

Slukket

En af følgende situationer
forekommer:
• Displayet strømforsynes ikke.
•

Displayet fungerer ikke korrekt.
Det skal eventuelt repareres eller
udskiftes. Kontakt Schneider
Electric kundesupport.

Konstant grønt

Displayet har gyldige TCP/IP
indstillinger.

Konstant orange

Der er registreret en hardwarefejl i
displayet. Kontakt Schneider Electric
kundesupport.

Blinker grønt

Displayet har ikke gyldige TCP/IP
indstillinger.

Blinker orange

Displayet foretager BOOTP
forespørgsler.

Blinker skiftevis grønt og orange

Hvis lysdioden blinker langsomt,
foretager displayet BOOTP
forespørgsler. Hvis lysdioden blinker
hurtigt, startes displayet op.

Link-RX/TX (10/100) lysdiode
Denne lysdiode viser displayets netværksstatus.

990–91475C–001

Tilstand

Beskrivelse

Slukket

En eller flere af følgende situationer forekommer:
• Displayet strømforsynes ikke.
•

Kablet eller enheden, der forbinder køleenheden
med netværket er afbrudt eller fungerer ikke
korrekt.

•

Selve displayet fungerer ikke korrekt. Det skal
eventuelt repareres eller udskiftes. Kontakt
Schneider Electric kundesupport.

Konstant grønt

Displayet er forbundet med et netværk med 10 megabit
pr. sekund (Mbps).

Konstant orange

Displayet er forbundet med et netværk med 100 Mbps.

Blinker grønt

Displayet modtager eller sender med 10 Mbps.

Blinker orange

Displayet modtager datapakker med 100 Mbps.
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ACRH301 og ACHU300 serien

Mål og vægt

Mål og vægt
Indendørsenhed

1991 (

2152 (
84.72)

na6955b

78.39)

1095 (

43.11)

1.80)
300 (1

1137 (
4

4.76)

6.02)

661 (2

BEMÆRK: Billedet er udelukkende et eksempel for at vise enhedens mål. Der
kan forekomme afvigelser.
Netto vægt
– kg (lb)

Forsendelsesvægt – kg (lb)

ACRH301S

186,5 (411.2)

226,5 (499.3)

ACRH301P

200 (440.9)

240 (529.1)

SKU

32
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Mål og vægt

ACRH301 og ACHU300 serien

Udendørsenhed

C

C

B

A
SKU

Enhedens mål – mm (in.)

0000561675_A

B

A

Forsendelsesmål – mm (in.)

Nettovægt –
kg (lb)

Forsendelsesvægt – kg (lb)

A

B

C

A

B

C

ACHU300

450 (17.7)

1000
(39.4)

963 (37.9)

661 (26.0)

1146
(45.1)

1146
(45.1)

175 (385.8)

205 (451.9)

ACHU300–L

450 (17.7)

1000
(39.4)

963 (37.9)

661 (26.0)

1146
(45.1)

1146
(45.1)

180 (396.8)

210 (463.0)

ACHU302

450 (17.7)

1000
(39.4)

963 (37.9)

661 (26.0)

1146
(45.1)

1146
(45.1)

175 (385.8)

205 (451.9)

ACHU302–L

450 (17.7)

1000
(39.4)

963 (37.9)

661 (26.0)

1146
(45.1)

1146
(45.1)

180 (396.8)

210 (463.0)

990–91475C–001
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ACRH301 og ACHU300 serien

Mål og vægt

Serviceadgang
Indendørsenhed
Der anbefales et minimum på 900 mm (36 in.) uhindret gulvplads foran og bag ved
udstyret, så der er adgang til vedligeholdelse. Regelmæssig vedligeholdelse
udføres forfra og bag på udstyret.
De fleste kølekomponenter i udstyret kan udskiftes, mens enheden er installeret i
rækken og uden brug af tungt løfteudstyr eller svejsebrænder. Men hvis det dog er
nødvendigt at fjerne enheden med henblik på reparation, skal den flyttes fra
rækken ved hjælp af rullerne. Der anbefales et minimum på 1200 mm (48 in.)
uhindret gulvplads foran eller bag ved udstyret, så det kan rulles ud uden
problemer.
BEMÆRK: Se lokale og nationale bestemmelser og forskrifter vedrørende
yderligere adgangskrav.

na5810a

BEMÆRK: Billedet er udelukkende et eksempel: enheden kan afvige herfra.

.00)

0)
900 (36.0
0)

900 (36.0

PÅKRÆVET SERVICEADGANG
NÅR UDSTYRET ER
INDE I RÆKKEN

1200 (48
.00)

1200 (48

KRÆVET FRI PLADS FOR AT
KUNNE FLYTTE UDSTYR
UD FRA RÆKKEN

BEMÆRK: Målene er angivet i mm (tommer).

34
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ACRH301 og ACHU300 serien

Udendørsenhed
Der anbefales et minimum på 1 m (39 in.) uhindret plads på alle sider af udstyret,
så der er adgang til vedligeholdelse.

in.)

1m (39

1m (3

9 in.)
in.)
1m (39

990–91475C–001

1m (3
9

in.)

in.)

0000561674_A

1m (39

35

ACRH301 og ACHU300 serien

Mål og vægt

Steder med adgang til rør og elektriske komponenter
Indendørsenhed
ACRH301S

50,1 (2.0)

49,8 (2.0)

55,3 (2.2)

112,8 (4.4)

189,7 (7.5)

156,4 (6.2)

101,2
(4.0)

95,4
(3.8)

78,4 (3.1)

95,4 (3.8)

141,3 (5.6)

187,0 (7.4)

123,4 (4.9)
106,8 (4.2)
86,8 (3.4)
51,8 (2.0)

102,0 (4.0)
108,1 (4.3)
SET OPPEFRA

279,4 (11.0)

239,4 (9.4)

210,0 (8.3)

202,0 (7.9)

146,2 (5.7)

132,9 (5,2)

150,6 (5.9)

214,6 (8.4)

65,8 (2.6)

189,4 (7.5)

50,1 (2.0)
82,0 (3.2)
108,1 (4.3)

123,0 (4.8)

SET NEDEFRA
(NEDEFRA)

36

0000564731_A

545,6 (21.5)

88,7 (3.5)

990–91475C–001

Mål og vægt

ACRH301 og ACHU300 serien

SET NEDEFRA
(NEDEFRA)
Emne

0000564730_A

SET OPPEFRA

Beskrivelse
Kondensvand drænslange afgang
Strømforsyning 1 indgang
Strømforsyning 2 indgang
Væskelinjeforbindelse—1” (14 UNS)
Sugelinjeforbindelse — 1 1/4” (12 UNF)
Vandafgang
Vandindgang
Lavspænding indgangsledning indgange
Dræn med fald forbindelse

990–91475C–001
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ACRH301 og ACHU300 serien

Mål og vægt

ACRH301P

50,1 (2.0)

49,8 (2.0)

55,3 (2.2)

112,8 (4.4)

189,7 (7.5)

156,4 (6.2)

101,2
(4.0)

95,4
(3.8)

78,4 (3.1)

95,4 (3.8)

141,3 (5.6)

187,0 (7.4)

123,4 (4.9)
106,8 (4.2)
86,8 (3.4)
51,8 (2.0)

102,0 (4.0)
108,1 (4.3)
SET OPPEFRA

279,4 (11.0)

239,4 (9.4)

210,0 (8.3)

202,0 (7.9)

146,2 (5.7)

132,9 (5,2)

150,6 (5.9)

214,6 (8.4)

65,8 (2.6)

189,4 (7.5)

50,1 (2.0)
82,0 (3.2)
108,1 (4.3)

123,0 (4.8)

SET NEDEFRA
(NEDEFRA)

38

0000564729_A

545,6 (21.5)

88,7 (3.5)

990–91475C–001

Mål og vægt

ACRH301 og ACHU300 serien

SET NEDEFRA
(NEDEFRA)
Emne

0000565118_A

SET OPPEFRA

Beskrivelse
Kondensvand drænslange afgang
Befugter vandforsyning indgang vand—1/4” NPT eller 1/4” BSPT
Strømforsyning 1 indgang
Strømforsyning 2 indgang
Væskelinjeforbindelse —1” (14 UNS)
Sugelinjeforbindelse — 1 1/4” (12 UNF)
Vandafgang
Vandindgang
Lavspænding indgangsledning indgange
Dræn med fald forbindelse

990–91475C–001
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ACRH301 og ACHU300 serien

Mål og vægt

Udendørsenhed

195.4
(7.7)

0000565117_A

238.5 (9.4)

104.7
(4.1)

250.0 (9.8)

50.0
(1.9)

111.9
(4.4)

108.7
(4.3)

300.0 (11.8)
350.0 (13.8)

153.0 (6.0)
206.7 (8.1)

40
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ACRH301 og ACHU300 serien

0000565116_A

Mål og vægt

BEMÆRK: Målene er angivet i mm (tommer).
Emne

990–91475C–001

Beskrivelse
Vandafgang
Vandindgang
Væskelinje
Sugelinje
Kommunikationskabel
Strømforsyning A indgang
Strømforsyning B indgang
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ACRH301 og ACHU300 serien

Installation

Installation
Placering og strømforsyning
Klargøring af rum
I forbindelse med indretningen af datacenteret skal der tages hensyn til nem
adgang til udstyret, gulvets bæreevne samt adgang til rør og ledninger. Endvidere
bør kombinationen af rumtemperatur og luftfugtighed passe til kravene til
driftsområdet, som defineret i grafikken nedenfor.
Rummet bør forsegles med en luftbarriere for at minimere indtrængen af fugt.
Polyethylenfolie anbefales i forbindelse med lofts- og vægmonterede enheder.
Påfør gummi- eller plastic-baseret maling på betonvægge og -gulve.
Isolér rummet for at minimere varmepåvirkningen udefra. Reducér friskluftindtaget
til det minimum, der foreskrives i lokale og nationale bestemmelser og forskrifter.
Frisk luft giver en ekstrem belastningsvariation på køleudstyret fra sommer til
vinter og medfører øgede omkostninger til drift af systemet.

Krav til indgående strømforsyning

ADVARSEL
ELEKTRISK FARE
•

El-arbejdet skal udføres i overensstemmelse med lokale og nationale
elektriske bestemmelser og forskrifter.

•

Udstyret skal jordforbindes.

Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Se enhedens typeskilt for at bestemme køleenhedens maksimalt mulige
strømforbrug. Der skal findes en kreds med en enkelt afgang eller en
strømfordeler (PDU) med tilstrækkelig kapacitet til at kunne klare enhver
belastning. Tilslut ikke to Uniflair InRow køleenheder til den samme linjeforgrening
eller PDU.
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Placering af indendørsenhed
Se gulvtegningen vedrørende den præcise placering af køleenheden i rækken
med it-udstyr. Denne tegning kan ses i konfiguration-til-bestilling (CTO) rapporten
eller i tegningerne med tekniske specifikationer leveret af den rådgivende
ingeniør.
På grund af et potentielt højt støjniveau i spidsbelastningsperioder er Uniflair
InRow køleenheden ikke beregnet til brug på kontorer, hvor personer opholder
sig. Det anbefales at anvende høreværn, hvis der forventes længerevarende
eksponering for et højt støjniveau.

Udendørsenhed placering
Installationsområdet skal leve op til disse krav:
•

Udendørsenheden skal installeres på en plan flade

•

Installationsområdet må ikke udsættes for luft indeholdende letantændelige
eller fedtholdige stoffer

•

Der skal være en serviceadgang på 1 m (39 in.) tilgængelig i alle sider

•

Hvis enheden installeres i områder med store mængder urenheder i luften,
kan det medføre hyppigere serviceintervaller

Fastgør enheden til fundamentet gennem monteringshullerne i bunden af
rammen.
Se Stabilisering af udendørsenheden, side 52.
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Fjernelse af døre og paneler

ADVARSEL
FARE VED BEVÆGELIGE DELE
Fjern ikke panelerne på bagsiden, når udstyret kører.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

BEMÆRK
RISIKO FOR BESKADIGELSE AF UDSTYRET
Læn ikke dørene imod en væg med klinkerne på sidepanelerne vendt mod
væggen. Dette kan deformere klinkerne, så de muligvis ikke fungerer korrekt.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Indendørsenhed
Front- og bagpaneler
Front- og bagpanelerne skal først frigøres, før de kan fjernes. Der følger to nøgler
med enheden.

na4336c

BEMÆRK: Billedet er udelukkende et eksempel: enheden kan afvige herfra.
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Sidepaneler
AFMONTERING AF SIDEPANELER

na5720c

MONTERING AF SIDEPANELER

990–91475C–001
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Udendørsenhed
Adgang til elpanel
BEMÆRK: Billederne er udelukkende eksempler; enheden kan afvige herfra.
1. Sæt hovedafbryderen på “Off”, og drej herefter låsen en kvart omgang mod
højre.

KAN DREJES EN
KVART OMGANG
LÅS

HOVEDAFBRYDER

0000562163_A

NØGLE

2. Drej og fjern herefter elpanelets adgangsdør.

0000562162_A

BEMÆRK: Løsn og fjern stelledningen, før du fjerner panelet.
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Afmontering af panel
1. Afbryd strømforsyningen til enheden.
2. Åbn enhedens elpanel.
Se Adgang til elpanel, side 46.

0000592411_A

3. Fjern de to M5x12 stjerne®skruer.

0000592410_A

4. Åbn toppladen, og fasthold den i åbnet position med støttearmen i højre side.

990–91475C–001
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5. Drej låsen en kvart omgang mod højre, og træk servicepanelet væk fra
enheden.

0000562161_A

KAN DREJES EN
KVART OMGANG
LÅS

0000562160_A

6. Fjern TORX® M5 skruerne, og træk sidepanelet væk fra enheden.
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0000590630_A

7. Fjern om nødvendigt, TORX® M5 skruerne og træk sidepanelet væk fra
enheden.

0000590629_A

8. Fjern om nødvendigt, TORX® M5 skruerne og træk bagpanelerne væk fra
enheden.

990–91475C–001
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Stabilisering af køleenheden

FARE
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUE
Afbryd al strømforsyning til dette udstyr, før du arbejder på udstyret. Alt elarbejde skal udføres af kvalificeret personale. Følg lockout/tagout procedurer.
Bær ikke smykker, når du arbejder på det elektriske udstyr.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser
ikke overholdes.

ADVARSEL
RISIKO FOR, AT UDSTYR VÆLTER
•

Det kræver altid to personer, når dette udstyr skal flyttes eller drejes.

•

Man skal altid stå foran eller bag ved udstyret, når det skubbes, trækkes eller
drejes. Stå aldrig ved siden af udstyret, når det skubbes, trækkes eller
drejes.

•

Bevæg dette udstyr langsomt hen over ujævne overflader eller hen over
dørtrin.

•

Skru justeringsfødderne ned mod gulvet, når udstyret er stationært.

•

Skru justeringsfødderne nedad, og fastgør holdebeslag til tilgrænsende
reoler, når udstyret er i sin endelige position.

Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Sammenføjning af udstyret med kabinetter
Sammenføjning med NetShelter™ SX kabinetter
Der findes samlebeslag på enheden, to foran og to bagpå. Hvert beslag passer til
både 24-in. og 600-mm kabinetter.
BEMÆRK: Billedet er udelukkende et eksempel: enheden kan afvige herfra.
1. Løsn holdeskruen.
2. Drej beslaget 90°.
3. Monter en medfølgende Phillips M5 skrue
gennem beslaget og ind i det tilstødende
kabinet.

90°

na4354a

4. Spænd holdeskruen.

Sammenføjning med NetShelter VX og VS kabinetter
Se oplysninger om sammenføjning af udstyret med NetShelter VX og
VS kabinetter i installationsbladet NetShelter SX til VX eller VS sæt til
ekstern sammenføjning—AR7601, AR7602.
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Nivellering
Justeringsfødderne giver en stabil placering, hvis gulvet er ujævnt, men de kan
ikke kompensere for en flade med en forkert hældning.
Når køleenheden er på plads, kan du dreje hver justeringsfod med en
skruetrækker, indtil den er i kontakt med gulvet. Justér hver fod, indtil
køleenheden er i vater og i lod. Rullerne og justeringsfødderne kan fjernes, så
køleenheden kan stå direkte på gulvet.
BEMÆRK: Front- og bagpaneler skal fjernes for at få adgang til
justeringsskruen.

na1572b

BEMÆRK: Billedet er udelukkende et eksempel: enheden kan afvige herfra.

BEMÆRK: Udstyret kan nivelleres med en 13-mm gaffelnøgle, uden at man
behøver at afmontere dørene.
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Stabilisering af udendørsenheden
Monteringshul mål
Følgende billede viser målene for monteringshullerne på udendørsenhedens
ramme.
ENHEDENS FORSIDE

146 (5.7)

1000,0 (39.4)

708 (27.9)

MONTERINGSHUL

146 (5.7)

MONTERINGSHUL

+

+

450
(17.7)

+

+

ENHEDENS BAGSIDE

MONTERINGSHUL
708 (27.9)
1000,0 (39.4)

146 (5.7)
0000564279_A

MONTERINGSHUL
146 (5.7)

481,0
(18.9)

BEMÆRK: Målene er angivet i mm (tommer).
BEMÆRK: På billedet vises enheden nedefra.
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Vibrationsdæmpende underlag
Det anbefales at placere vibrationsdæmpende underlag, der leveres på
brugsstedet, under udendørsenheden for at minimere vibration og støj. Følgende
specifikationer anbefales for de vibrationsdæmpende underlag:
•

Hårdhed: Durometer 90A

•

Materiale: Grøn neopren gummi

•

Mål: 152 mm x 152 mm (6 in. x 6 in.)

•

Tykkelse: 9,5 mm (3/8 in.)

0000564278_A

Placér de vibrationsdæmpende underlag, så de flugter med kanterne af enheden
og ikke kan ses. Nedenfor ses den anbefalede placering af de
vibrationsdæmpende underlag:

BEMÆRK: Undlad at blokere monteringshullerne med vibrationsdæmpende
underlag. Vibrationsdæmpende underlag skal eventuelt tilskæres.

990–91475C–001
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Forbindelser overblik
Alle forbindelser til og fra indendørsenheden kan enten ledes gennem enheden i
toppen eller i bunden. Når de modsvarende forbindelser er loddet fast, kan
udstyret afbrydes uden at der skal loddes, svejses eller limes. Se oplysninger om
forbindelsernes størrelse og type i følgende tabel.

Strømforbindelser

54

Model

Indtast

Minimum

Maksimum

Tilspænding

ACRH301P

Skrueforbindelse

AWG 6 (16 mm2)

—

1,0 Nm (0.74 ft-lb)

ACRH301S

Skrueforbindelse

AWG 10/14 (6,0/2,5
mm2)

—

1,0 Nm (0.74 ft-lb)

ACHU300

Skrueforbindelse

AWG 10 (6,0 mm2)

—

3,5 Nm (2.59 ft-lb)

ACHU300–L

Skrueforbindelse

AWG 10 (6,0 mm2)

—

3,5 Nm (2.59 ft-lb)

ACHU302

Skrueforbindelse

AWG 14 (2,5 mm2)

—

2,0 Nm (1.48 ft-lb)

ACHU302–L

Skrueforbindelse

AWG 14 (2,5 mm2)

—

2,0 Nm (1.48 ft-lb)
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Sensor- og kommunikationsforbindelser
Ledningsdimension
Forbindelse

Type

Minimum

Maksimum

Rack temperatur

RJ–45

—

—

Leak Rope

RJ–45

—

—

A-Link IN

RJ–45

—

—

A-Link OUT

RJ–45

—

—

Netværk port

RJ–45

—

—

USB (type B)

—

—

Kunde output, normalt
lukket (NC)

Push-in fjeder forbindelse

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Kunde output, gængs
(COM)

Push-in fjeder forbindelse

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Kunde output, normalt
åben (NO)

Push-in fjeder forbindelse

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Forsyning GND

Push-in fjeder forbindelse

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Forsyning 12 Vdc

Push-in fjeder forbindelse

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Forsyning 24 Vdc

Push-in fjeder forbindelse

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Kunde input +

Push-in fjeder forbindelse

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Kunde input -

Push-in fjeder forbindelse

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Modbus D1

Push-in fjeder forbindelse
/ spring-cage forbindelse

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Modbus D0

Push-in fjeder forbindelse
/ spring-cage forbindelse

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Modbus GND

Push-in fjeder forbindelse
/ spring-cage forbindelse

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Temperatursensor

2P Molex Mini-Fit Jr.™

—

—

Fugtighedssensor

6P Molex Mini-Fit Jr.™

—

—

Display-interface

HDMI

—

—

Konsol port

990–91475C–001
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Mekaniske forbindelser
Rørforbindelser
Indendørsenhed
Forbindelse

Type

ACRH301S

Sugelinje

1 1/4” (12UNF)

7/8” rør

7/8” rør

Væskelinje

1” (14UNS)

1/2” rør

1/2” rør

Vandledning

1 7/8” (14UN)

1 1/8” rør

1 1/8” rør

Befugter vandforsyning

Lynkobling

ikke relevant

1/4” NPT — 1/4” BSPT

Dræning af
kondensvand

Rør

0.188” ID

0.188” ID

ACRH301P

Se installationsmanualen med flere oplysninger om kølerør.

Udendørsenhed
Forbindelse

Type

ACHU300, ACHU300–L,
ACHU302, ACHU 302–L

Sugelinje

Nominel rør

7/8” rør

Væskelinje

Nominel rør

1/2” rør

Vandledning

1” hun NPT

1 1/8” rør

Se installationsmanualen med flere oplysninger om kølerør.
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Forbindelser til dræning af kondensvand

BEMÆRK
OVERHOLDELSE AF LOVBESTEMMELSER
Installationen skal leve op til kravene i lokale bestemmelser vedrørende
sanitetsinstallationer.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Med kondenspumpe
Pumpen er tilsluttet fra fabrikken, og der er ledt rør indvendigt til kondensafløbsbakken. Pumpen anvender en indbygget svømmerafbryder, som aktiveres
ved højt kondensvands-niveau, og som er forbundet med en alarm på udstyret.
Kondensvands-drænslangen kan forbindes enten gennem toppen eller bunden af
udstyret med fabriksmonterede han-lynkoblinger og slanger.
Følgende billede viser muligheder for føring af kondensvands-drænslangen:

KABELBINDER
(FIRKANTHOVED)

KONDENS
PUMPE
KONDENS
PUMPE

0000564277_A

RØR

FØRING FOROVEN

990–91475C–001
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FØRING I BUNDEN
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Forbindelse med dræn i bygningen

0000565710_A

2,5 cm pr. 2,1 m
(1 in pr. 10 ft)

Emne

Beskrivelse
Dræn
Vandlås
Minimum fald

1. Forbind enhedens drænslange med bygningens dræn med en gummi- eller
plasticslange med en indvendig diameter på 25 mm (1-in.).
2. Der skal etableres en vandlås i den udvendige drænslange for at undgå
ubehagelig lugt, og så kondensvandsbakken tømmes korrekt. Se det lokale
bygningsreglement vedrørende krav til dræn.
3. Når forbindelserne er etableret, skal du hælde vand i kondensvandsdrænet,
indtil vandlåsen inde i enheden er fuld.
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Befugter (kun ACRH301P)

BEMÆRK
OVERHOLDELSE AF LOVBESTEMMELSER
Installationen skal leve op til kravene i lokale bestemmelser vedrørende
sanitetsinstallationer.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Befugterens vandforsyningsledning føres til enheden i fleksible rør (eller
alternative rør godkendt iht. lokale forskrifter). Vandforsyningsledningens samling
på befugteren kan flyttes ca 25 mm (1 in.) væk fra udstyret. Dette gør det
nemmere at fjerne udstyret fra en række.
Der medfølger en fabriksmonteret lynkobling til forbindelse af røret med udstyret.
Lynkoblingen har en hankobling 1/4” NPT eller en hankobling 1/4” BSPT, som
forbindes med en kompressionsfitting. Lynkoblingen har en spærrefunktion, så der
kræves ikke en separat spærreventil.
Befugterens vandforsyningsledning kan enten tilsluttes gennem toppen eller
gennem bunden af udstyret, som vist. Der findes både han-lynkoblinger foroven
og i bunden af udstyret.

0000564374_A

Vandtrykket bør være mellem 100 og 800 kPa (15 og 115 psi), for at befugteren
kan fungere korrekt. Urent vand skal filtreres, før det ledes til befugteren.
Vandtemperaturen skal være mellem 1°C og 40°C (34°F og 104°F). Brug ikke
blødgjort eller demineraliseret vand.

FORBINDELSE
GENNEM TOPPEN

FORBINDELSE GENNEM
BUNDEN

Se yderligere oplysninger om vandkvalitet, mineralindhold, hårdhed og
min./maks. niveauer for ledeevne i manualen, der følger med
befugteren.
BEMÆRK: Før man tilslutter, skal man fjerne alle urenheder, der kan være
blevet ophobet under samlingen, fra befugterens vandforsyningsledning.
BEMÆRK: Det anbefales at installere en magnetventil til vand, forbundet med
en lækagedetektor, i befugterens fødelinje.
Saml forskruningerne til befugterens vandforsyningsledning som vist, og tilslut
herefter vandforsyningsledningens lynkobling til befugterens indgang i toppen
eller i bunden.

990–91475C–001

59

Installation

na253ba
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Emne

Beskrivelse
Fleksible rør (leveres og installeres på brugsstedet)
Kompressionsfitting (leveres og installeres på brugsstedet)
Lynkobling (medfølger)
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Kølerør
Indendørsenheden er forbundet med en ekstern kondensator. Installér alle
køleforbindelser iht. gældende industrielle retningslinjer samt lokale og nationale
bestemmelser og forskrifter. Beregn en ækvivalent længde baseret på
forbindelsens faktiske lineære længde, inklusive ventiler og forskruninger.
BEMÆRK: Alle forskruninger skal have en stor radius for at undgå trykfald.
Se Kølerørsdiagram, side 29.

Før alle køleforbindelser så korte og så direkte som muligt. Vandrette sugelinjer
skal hælde nedad med minimum 4 mm pr. m (1/2 in. pr. 10 ft) i flowretningen for at
lette returløbet. Installér en lås i bunden af stigeledningen og yderligere låse ca.
for hver 6 m (20 ft) stigning for at sikre korrekt returløb. Isolér rørene fra
bygningens flader med vibrationsdæmpende klemmer.
BEMÆRK: Gasrør installeret på brugsstedet skal isoleres.
BEMÆRK: Installér alle rør iht. gældende industrielle retningslinjer samt
lokale og nationale bestemmelser og forskrifter.
Følgende tabel indeholder ASHRAE standarder for ækvivalente rørlængder samt
forskruninger og ventiler.
Type forskruning eller ventil—ækvivalent rørlængde i m (ft)
ACR slange
størrelse

Spærreventil

Vinkelventil

Sædeventil

Standard
90° bøjning

90° bøjning
stor radius

Reduktionsmuffe 1/
2

Tforgrening

T-lige

1/2”

0,18 (0.6)

1,83 (6.0)

5,18 (17.0)

0,43 (1.4)

0,27 (0.9)

0,43 (1.4)

0,82 (2.7)

0,27 (0.9)

5/8”

0,21 (0.7)

2,13 (7.0)

5,49 (18.0)

0,49 (1.6)

0,3 (1.0)

0,49 (1.6)

0,91 (3.0)

0,3 (1.0)

7/8”

0,27 (0.9)

2,74 (9.0)

6,71 (22.0)

0,61 (2.0)

0,43 (1.4)

0,61 (2.0)

1,22 (4.0)

0,43 (1.4)

1 1/8”

0,30 (1.0)

3,66 (12.0)

8,84 (29.0)

0,79 (2.6)

0,52 (1.7)

0,79 (2.6)

1,52 (5.0)

0,52 (1.7)

1 3/8”

0,46 (1.5)

4,57 (15.0)

11,59 (38.0)

1,01 (3.3)

1,07 (3.3)

0,55 (1.8)

2,13 (7.0)

0,70 (2.3)

1 5/8”

0,55 (1.8)

5,49 (18.0)

13,11 (43.0)

1,22 (4.0)

0,79 (2.6)

1,22 (4.0)

2,44 (8.0)

0,79 (2.6)

Størrelsen på sugelinjens rør skal være baseret på
den ækvivalente længde for at få en kapacitet på
mere end 90% af nominel kapacitet.

Størrelsen på væskelinjens rør skal være baseret på
den ækvivalente længde for at få et underkølings-tab
på mindre end 2°C (3.6°F).

ANBEFALEDE RØRSTØRRELSER

98%

7 (12.6)

96%

94%

1 1/8”
92%

7/8”
90%
UACCEPTABELT
OMRÅDE

88%

86%

5 (9.0)
4 (7.2)
3 (5.4)

20,0
(65.6)

40,0
100,0
60,0
80,0
120,0
(131.2) (196.9) (262.5) (328.1) (393.7)

140,0
(459.3)

SUGELINJE ÆKVIVALENT RØRLINJELÆNGDE – m (ft)

5/8”

1/2”

3/4”

2 (3.6)
1 (1.8)
0 (0)

0
(0)

UACCEPTABELT
OMRÅDE

7/8”
0
(0)

20,0
(65.6)

40,0
100,0
60,0
80,0
120,0
(131.2) (196.9) (262.5) (328.1) (393.7)

140,0
(459.3)

VÆSKELINJE ÆKVIVALENT LINJELÆNGDE – m (ft)

na7006a

UNDERKØLING TAB – °C (°F)

6 (10.8)

na7005a

PROCENT AF NOMINEL KAPACITET

100%

BEMÆRK: Kondensatorens maksimale vertikale højde over indendørsenheden er 30 m (98 ft).
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Indendørsenheden installeret oven over kondensatoren
Indendørsenheden kan installeres højere end kondensatoren, men følgende
underkølings-tab vil forekomme som en følge af denne installation:
3,5 (6.3)

UACCEPTABELT
OMRÅDE

2,5 (4.5)

2,0 (3.6)
1,5 (2.7)
1,0 (1.8)
0,5 (0.9)
0,0 (0.0)
0,0
(0.0)

2,0
(6.6)

4,0
10,0 12,0 14,0 16,0 18,0
8,0
6,0
(13.1) (19.7) (26.3) (32.8) (39.4) (45.9) (52.5) (59.1)

VERTIKAL AFSTAND – m (ft)

na7545a

UNDERKØLING TAB – °C (°F)

3,0 (5.4)

BEMÆRK: Kondensatorens maksimale vertikale højde under
indendørsenheden er 10 m (32.8 ft).
BEMÆRK: Det samlede underkølings-tab skal være under 2,0°C (3.6°F).

Enhedsforbindelser
Brug kun rene rør til luftkonditionering/køling (ACR) og følg normale
fremgangsmåder ved valg af rørstørrelse til luftkølet udstyr. Alle kølerør skal være
af typen L ACR hårde kobberrør (blødt/udglødet kobber må ikke anvendes), og de
skal være 700 psig UL klassificeret eller tilsvarende. Den maksimalt tilladte
ækvivalente længde mellem fordamperen og kondensatoren er 120 ækvivalente
m (394 ækvivalente ft). Vertikale føringer kræver en lås for hver 6 m (20 ft)
stigning.
BEMÆRK: Når der loddes kobber-køleforbindelser installeret på brugsstedet,
skal der påfyldes kvælstof for at minimere forureningen af kølesystemet i
forbindelse med lodning.
Det luftkølede udstyr er tørret på fabrikken og leveres påfyldt kvælstof. Man skal
teste køleforbindelser for lækage, før den påfyldte mængde kvælstof udskiftes.
BEMÆRK: Fjern mærkatet vedrørende den påfyldte mængde kvælstof fra
ledningerne, når kvælstoffet er ledt ud, og produktet er startet op.
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Rørforbindelser til suge- og væskelinje
Føring foroven
BEMÆRK: Udfør følgende trin, før enheden sættes ind i rækken, da
installationen ellers ikke kan færdiggøres.
1. Træk el-boksen ud.
2. Fjern rørafskærmningen fra enheden og propperne fra rørforbindelserne
foroven.
DÆKPLADE

0000564381_A

PROPPER
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3. Montér de medfølgende rørpakninger og rør til suge- og væskelinjerne.
Spænd samlingerne med 50 Nm (37 lb-ft).
BEMÆRK: Montér først sugelinjens rør.

0000564379_A

BEMÆRK: Vær forsigtig, når du fører rørene gennem toppen af enheden
for ikke at beskadige sensorerne.

Emne

Beskrivelse
Rør til sugelinje (leveres på brugsstedet)
Røradapter roto lige 7/8” — 1-1/4-12

Emne

Beskrivelse
Røradapter roto lige 1/2” — 1-14M
Rør til væskelinje (leveres på brugsstedet)

Se Pakkens indhold—indendørsenhed, side 15.
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4. Montér isolering på sugelinjens rør.

0000564378_A

RØR SUGELINJE

BEMÆRK: Der er et mellemrum mellem den medfølgende isolering
omkring forskruningen. Isolering til sugelinjens forskruning skal leveres
på brugsstedet.

na7051a

MELLEMRUM

SUGELINJE RØR

990–91475C–001
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5. Tilslut til rørene på brugsstedet.
Hvis sættet med kugleventil og forskruning (ACAC10037) skal
installeres, se da anvisninger om installationen på arket, der følger
med sættet.

RØR HOS KUNDEN
(LEVERES PÅ BRUGSSTEDET)
KUGLEVENTIL OG
FORSKRUNING
(ACAC10037
(ELLER LEVERES
PÅ BRUGSSTEDET)
1 1/4” PAKNING
RØR HOS KUNDEN
(LEVERES PÅ
BRUGSSTEDET)
SUGELINJE

KUGLEVENTIL
OG FORSKRUNING
(ACAC10037
(ELLER LEVERES
PÅ BRUGSSTEDET)
1” PAKNING

na7009a

VÆSKELINJE
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Føring i bunden
BEMÆRK: Udfør følgende trin, før enheden sættes ind i rækken, da
installationen ellers ikke kan færdiggøres.
1. Fjern rørafskærmningen fra enheden og propperne fra rørforbindelserne
forneden.

PROPPER

0000564377_A

DÆKPLADE
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2. Montér de medfølgende rørpakninger og rør til suge- og væskelinjerne.
Spænd samlingerne med 50 Nm (37 lb-ft).
BEMÆRK: Montér først sugelinjen.

0000564376_A

BEMÆRK: Vær forsigtig, når du fører rørene gennem bunden af
enheden for ikke at beskadige sensorerne.

Emne

Beskrivelse
Røradapter roto lige 7/8” — 1-1/4-12

Emne

Rør til sugelinje (leveres på brugsstedet)

Beskrivelse
Røradapter roto lige 1/2” — 1-14M
Rør til væskelinje (leveres på brugsstedet)

Se Pakkens indhold—indendørsenhed, side 15.
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0000564375_A

3. Montér isolering på sugelinjens rør.

RØR SUGELINJE
BEMÆRK: Der er et mellemrum mellem den medfølgende isolering
omkring forskruningen. Isolering til sugelinjens forskruning skal leveres
på brugsstedet.

na7051a

MELLEMRUM

SUGELINJE RØR
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4. Tilslut til rørene på brugsstedet.
Hvis sættet med kugleventil og forskruning (ACAC10037) skal
installeres, se da anvisninger om installationen på arket, der følger
med sættet.

VÆSKELINJE

1” PAKNING
KUGLEVENTIL
OG FORSKRUNING
(ACAC10037
ELLER LEVERES
PÅ BRUGSSTEDET)

SUGELINJE

RØR HOS KUNDEN
(LEVERES
PÅ BRUGSSTEDET)

1 1/4” PAKNING

RØR HOS KUNDEN
(LEVERES PÅ BRUGSSTEDET)
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KUGLEVENTIL
OG FORSKRUNING
(ACAC10037
ELLER LEVERES
PÅ BRUGSSTEDET)
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Forbindelser vandrør
Føring foroven
BEMÆRK: Udfør følgende trin, før enheden sættes ind i rækken, da
installationen ellers ikke kan færdiggøres.
BEMÆRK: Denne installation kræver en rørnøgle 8” og 14”.
1. Træk el-boksen ud.
2. Fjern rørafskærmningen fra enheden og propperne fra rørforbindelserne
foroven.
DÆKPLADE

0000566009_A

PROPPER
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3. Installér de medfølgende rørpakninger og rør. Spænd samlingerne med 40
Nm (29 lb-ft).
BEMÆRK: Installér indgangsrøret først.

0000566008_A

BEMÆRK: Vær forsigtig, når du fører rørene gennem toppen af enheden
for ikke at beskadige sensorerne.

Emne

Beskrivelse
1” forskruning C (endedel) X F (mellemstykke)

Emne

Beskrivelse
1” forskruning forbindelse læk

Rør hos kunden (leveres på brugsstedet)

Se Pakkens indhold—indendørsenhed, side 15.
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4. Tilslut til rørene på brugsstedet.

0000572822_A

5. Isolér vandindgangs- og vandafgangsrør.
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Føring i bunden
BEMÆRK: Udfør følgende trin, før enheden sættes ind i rækken, da
installationen ellers ikke kan færdiggøres.
BEMÆRK: Denne installation kræver en rørnøgle 8” og 14”.
1. Fjern rørafskærmningen fra enheden og propperne fra rørforbindelserne
forneden.
PROPPER

0000566007_A

DÆKPLADE
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2. Installér de medfølgende rørpakninger og rør. Spænd samlingerne med 40
Nm (29 lb-ft).
BEMÆRK: Installér indgangsrøret først.

0000566006_A

BEMÆRK: Vær forsigtig, når du fører rørene gennem bunden af
enheden for ikke at beskadige sensorerne.

Emne

Beskrivelse
1” forskruning C (endedel) X F (mellemstykke)

Emne

Beskrivelse
1” forskruning forbindelse læk

Rør hos kunden (leveres på brugsstedet)

Se Pakkens indhold—indendørsenhed, side 15.
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3. Tilslut til rørene på brugsstedet.

0000572821_A

4. Isolér vandindgangs- og vandafgangsrør.
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Elektriske forbindelser

FARE
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUE
•

Brug passende personligt beskyttelsesudstyr (PPE) og følg praksis for
sikkert el-arbejde.

•

Dette udstyr må kun installeres og vedligeholdes af kvalificeret og uddannet
personale.

•

Afbryd al strømforsyning til dette udstyr, før du arbejder på eller inde i
udstyret.

•

Montér alle enheder, døre og afskærmninger, før du slår udstyrets
strømforsyning til igen.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser
ikke overholdes.

FARE
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUE
Der er potentielt farlige og dødelige spændingsværdier inde i denne enhed. Der
kan kræves mere end en afbryder til afbrydelse hhv. tilslutning af dette udstyr.
Følg alle anvisninger og advarsler. Hvis ikke, kan det medføre alvorlig
tilskadekomst eller død. Arbejde på dette udstyr skal udføres af kvalificeret
servicepersonale.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser
ikke overholdes.

ADVARSEL
ELEKTRISK FARE
•

El-arbejdet skal udføres i overensstemmelse med lokale og nationale
elektriske bestemmelser og forskrifter.

•

Udstyret skal jordforbindes.

Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Følgende elektriske forbindelser er påkrævet på brugsstedet:
•

Strømforsyning til indendørsenheden (enkeltfase plus stel)

•

Strømforsyning til udendørsenheden (trefase plus stel)

•

Kommunikation (A-Link, bygningsstyresystem, modbus)

•

Udendørsenhed RS-485 forbindelse

•

Sensorer
Se alle elektriske forbindelser på el-diagrammet (findes på el-boksen).

Se krav til spænding og strømstyrke på udstyrets typeskilt.

Alle lavspændingsforbindelser, inklusive data- og styreforbindelser, skal udføres
med korrekt isolerede ledninger. Lavspændingsledninger skal isoleres alt efter
hvilke andre ledninger de føres sammen med. Lavspændingsforbindelserne skal
have min. 300-V isolering.
BEMÆRK: Der kræves en afbryder til afbrydelse af hver enkelt enhed i
forbindelse med vedligeholdelse.
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Strømforbindelser

ADVARSEL
ELEKTRISK FARE
•

El-arbejdet skal udføres i overensstemmelse med lokale og nationale
elektriske bestemmelser og forskrifter.

•

Udstyret skal jordforbindes.

Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

ADVARSEL
FARE FOR UDSTYR ELLER PERSONALE
Alt arbejde skal udføres af kvalificeret og uddannet personale fra Schneider
Electric.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Primær og sekundær strømforsyning
Alle modeller af indendørsenheder og udendørsenheder kan modtage strøm
genne en af to separate forsyninger: primær strømforsyning eller sekundær
strømforsyning. Udstyret modtager strøm gennem den primære strømforsyning,
uanset om den sekundære strømforsyning er strømførende eller ej. Hvis
strømmen afbrydes til den primære strømforsyning, overtager den sekundære
strømforsyning og leverer strøm til udstyret (hvis en sekundær strømforsyning er
tilsluttet).
Forbind den primære og sekundære strømforsynings fødekabler med separate,
afbryderstyrede linjeforgreninger eller med strømfordelere (PDU) understøttet af
separate nødstrømsforsyninger (UPS).
BEMÆRK: Primære og sekundære strømforsyninger må ikke anvende den
samme linjeforgrening, PDU eller UPS.
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Indendørsenhed (ledninger ført foroven)—ACRH301S
Strømforbindelser kan føres gennem toppen eller bunden af enheden: dette afsnit
beskriver føring i toppen.
BEMÆRK: Nogle komponenter ikke vist af hensyn til overskueligheden.
BEMÆRK: Beskyt den eksponerede del af strømforsyningskablet mellem
enheden og bygningen med en pakdåse. Pakdåse anbefalede specifikationer:
•

Størrelse på pakdåsens monteringshul: 20,3mm

•

Kabeldiameter område: 10mm-14mm

•

Brandklasse: V-1

0000564373_A

1. Fjern dækpladen foroven på enheden.

0000564372_A

2. Før kablet eller kablerne gennem dækpladen.
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3. Tilslut strømforsyningen i samledåsen.

SEKUNDÆR
(FORSYNING B)

PRIMÆR
(FORSYNING A)

G

N1

L1

N2 L 2

PRIMARY SOURCE
Nm

1.7

G

SECONDARY SOURCE

G-EQUIPMENT GROUND

C

mm 8
inch

0000564658_A

F11 F12 F13 F14

0.31

lb-In 15.0

4. Sæt dækpladen på igen.
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Indendørsenhed (ledninger ført forneden)—ACRH301S
Strømforbindelser kan føres gennem toppen eller bunden af enheden: dette afsnit
beskriver føring i bunden.
BEMÆRK: Nogle komponenter ikke vist af hensyn til overskueligheden.
BEMÆRK: Beskyt den eksponerede del af strømforsyningskablet mellem
enheden og bygningen med en pakdåse. Pakdåse anbefalede specifikationer:
•

Størrelse på pakdåsens monteringshul: 20,3mm

•

Kabeldiameter område: 10mm-14mm

•

Brandklasse: V-1

1. Fjern døren på bagsiden og filtrene.
Se Fjernelse af døre og paneler, side 44.

0000564654_A

2. Fjern strømforsyningskablets klemkasse foroven på enheden.

0000575806_A

3. Fjern dækpladen på samledåsen foroven.
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0000575805_A

4. Før strømforbindelserne gennem bunden af enheden ind i samledåsen.

5. Tilslut strømforsyningen i samledåsen.

SEKUNDÆR
(FORSYNING B)

PRIMÆR
(FORSYNING A)

G

N1

L1

N2 L 2

PRIMARY SOURCE
Nm

1.7

G

SECONDARY SOURCE

G-EQUIPMENT GROUND

C

mm 8
inch

0000564658_A

F11 F12 F13 F14

0.31

lb-In 15.0
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0000564653_A

6. Placér samledåsen i bunden af enheden, og montér dækpladen med M4x8
TORX skruerne fra det medfølgende sæt.

7. Montér filtrene og døren på bagsiden.
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Konfiguration top—ACRH301P
1. Fjern dækpladen og propperne foroven på enheden.
2. Før kablerne gennem dækpladen.
BEMÆRK: Beskyt den eksponerede del af strømforsyningskablet mellem
enheden og bygningen med en pakdåse. Pakdåse anbefalede
specifikationer:
•

Størrelse på pakdåsens monteringshul: 32,5mm

•

Kabeldiameter område: 18mm-25mm

•

Brandklasse: V-1

3. Tilslut strømforsyningen i samledåsen.
4. Sæt dækpladen på igen.

G N 1 L1 N2 L2 G
SEKUNDÆR
KILDE

0000564651_A

PRIMÆR
KILDE
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Konfiguration bund—ACRH301P
1. Fjern døren på bagsiden og filtrene.
2. Fjern skruen, der fastgør samledåsen til toppen af enheden. Klip og fjern
kabelbindere efter behov, så strømforsyningsledningen kan flyttes, og så
strømforsyningen kan tilsluttes i bunden.
3. Fjern dækpladen på samledåsen i toppen, og installér samledåsen i bunden.
4. Fjern dækpladen på samledåsen i bunden.
5. Placér samledåsen i bunden af enheden, og montér dækpladen med M4x8
TORX skruerne fra det medfølgende sæt.
6. Før strømforbindelserne gennem bunden af enheden ind i samledåsen.
BEMÆRK: Beskyt den eksponerede del af strømforsyningskablet mellem
enheden og bygningen med en pakdåse. Pakdåse anbefalede
specifikationer:
•

Størrelse på pakdåsens monteringshul: 32,5mm

•

Kabeldiameter område: 18mm-25mm

•

Brandklasse: V-1

7. Tilslut strømforsyningen i samledåsen.

G N1 L1 N 2 L2 G

0000564650_A

PRIMÆR SEKUNDÆR
KILDE
KILDE

8. Montér filtrene og døren på bagsiden.
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Udendørsenhed
1. Fjern servicepanelet og indvendige beskyttelsesplader, og åbn elpanelet.
Se Fjernelse af døre og paneler, side 44.

2. Fjern dækpladen og propperne fra indgangene til strømforsyning.

DÆKPLADE

0000564738_A

PROPPER

3. Før kablet eller kablerne gennem enheden til elpanelet.
BEMÆRK: Beskyt den eksponerede del af strømforsyningskablet mellem
enheden og bygningen med en pakdåse. Pakdåse anbefalede
specifikationer:
a. Størrelse på pakdåsens monteringshul: 31,8mm
b. Kabeldiameter område: 17mm-11mm
c. Brandklasse: V-1
d. IP-klasse: IP54
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4. Forbind strømforsyningskablerne med hver strømforsyningsenhed.

OFF

0000601852_A

L1 L2 L3

ON

5. Montér panelerne, og luk dørene.
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ATS funktionsindstillinger
VIGTIG: Forsyning A/B linje monitor, forsyning A/B kontaktor timer, og
forsyningslinje-omskifter A/B kan justeres på frontpanelet. Standard
fabriksindstillinger vises på det medfølgende ledningsdiagram.

Forsyning A/B linje monitor
Efter registrering af spændingen bestemmer forsyningslinjemonitoren den værdi,
hvor strømforsyningen skal skiftes fra en linje til en anden. Dette er baseret på
følgende parametre:
1. Relæet overvåger følgende:
•

Underspænding

•

Overspænding

•

Fasetab (U målt til < 150 V)

2. En justerbar tidsforsinkelse fra 0,3 til 30 sekunder muliggør inhibition af
output-relæet, hvis der forekommer en transient fejl.
3. Hvis der detekteres en spændingsfejl, åbner relæet efter forløbet af den
tidsforsinkelse, som brugeren har defineret.
4. Hvis linjemonitoren aktiveres på grund af en detekteret fejl, forbliver relæet
åbent.
5. Hvis der detekteres fasetab, åbner relæet med det samme
BEMÆRK: Tt er overspændings- og underspændings-tærskelforsinkelsen
(kan indstilles på frontpanelet).
Se Udendørsenhed, side 27 vedrørende placeringen af komponenter
på elpanelet.
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L1 L2

380

400

415
440

220
208

Tt

L3

480V
18
24

12

6

0.3
30s
>U 8 10 12 14
16
6
18
4
2
<U -8
-6
-4

20%
-14
-16
-18
Un
-20%

-2

R

RM17UB3

11

14

na7519a

12

Emne

Beskrivelse
Spændingsområde-omskifter
Styrepotentiometer (Tt) tidsforsinkelse
Potentiometer til justering af overspænding (>U)
Potentiometer til justering af underspænding (>U)
Strømforsyning status (grøn) lysdiode (Un)
Relæ-output status (gul) lysdiode (R)
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Forsyning A/B kontaktor-timer
Kontaktor-timeren definerer betingelser, som forhindrer ATS i at skifte fra kilde A til
kilde B
1. Tidsperioden ‘T’ starter, når enheden strømforsynes.
2. Efter denne tidsperiodes forløb lukker output-relæet for at aktivere forsyning
A eller B kontaktorer.
BEMÆRK: T er tidsperioden (kan indstilles på frontpanelet).
Se Udendørsenhed, side 27 vedrørende placeringen af komponenter
på elpanelet.

A1

15

Y1

1-10min
6-60min
1-10h

6-60s
110s
0.1-1s
34
2
1

10-100h
6
7
8
9
10

RE17
RAMU

16

A2

na7520a

18

Emne

Beskrivelse
T tid forsinkelse område
T tid forsinkelse indstilling
Lysdiode-indikator
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Forsyningslinje A/B omskifter
Forsyningslinje- omskifteren definerer den primære og den sekundære kilde.
•

I = strømforsyning A er den primære kilde

•

II = strømforsyning B er den sekundære kilde
Se Udendørsenhed, side 27 vedrørende placeringen af komponenter
på elpanelet.

I

na7521a

II

Emne

Beskrivelse
Forsyning A
Forsyning B
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Kommunikationsforbindelser
Interfaceforbindelse

24V

24V
J9

J12

J10
J11
100-240V

J14

J13

J15

– +
2
3

1

1
4

– Link

J17

J16

24V 12V 0V

NC COM

4

2

NO

NC COM

3

NO

NC COM

2

J18

J19

NO

1

(1)
RS485
(2)
(3)

FIELDBUS
CAN

RS485 (1)

RS485 (2)
2W/4W

TX
D0- D1+

0V

CANH CANL 0V

0V

D0- D1+

MODBUS

TX
D0- D1+

NETWORK

0V

0V

D0- D1+

1

2

3

4

0V

J2

J3

RS485

J4

CAN J5

J6

M

J7

J8

na6256a

J1

D0- D1+

RS485 (3)
2W/4W

RX

RX

Emne

Beskrivelse
Port til USB-enhed
USB host port (ikke tilgængelig)
Seriel port (ikke tilgængelig)
A-Link porte
Knap til nulstilling
Output relæ 4/standby input
Outputrelæ 1–3
Universalsensor porte
Netværksforbindelse

990–91475C–001

Emne

Beskrivelse
Forbindelse til berøringsskærm
Modbus forbindelse
Modbus konfigurations-switches
Fieldbus Modbus forbindelse (ikke
tilgængelig)
Fieldbus Modbus konfigurations-switches
(ikke tilgængelige)
Fieldbus CANbus konfigurations-switches
Fieldbus CANbus forbindelse
Processor status lysdiode

93

ACRH301 og ACHU300 serien

Installation

A-Link forbindelser
BEMÆRK: Alle input og output forbindelser bør forbindelse som klasse 2
kredse.
A-Link bus-forbindelsen muliggør indbyrdes kommunikation i en gruppe med
maks. 20 Uniflair InRow ACRD30X enheder.
For at få enhederne til at fungere som en gruppe skal de forbindes indbyrdes med
et standard pin-out CAT-5 kabel med RJ-45 stik. A-Link bus skal termineres ved
den første og sidste enhed installeret i gruppen. Der følger en A-Link terminator
med hver enhed.

BEMÆRK
CAT 5 PINOUT
Enheder forbundet via A-Link portene bør udelukkende anvende et standard
pinout (1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8) CAT5 kabel.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Den maksimale ledningslængde for hele gruppen må ikke
overskride 500 m (1640 ft).

Active Flow Controllere (AFC)
Hvis AFC enheder er installeret i kølegruppen i et HACS eller CACS miljø,
forbindes de med A-Link bus som vist. Hvis kølegruppen er installeret under gulv,
forbindes AFC enheden via J5 porten på controlleren.
Se yderligere oplysninger i AFC installationsmanualen.
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Modbus switch konfiguration
DIP switchene i DIP switch gruppen RS485 (3) (
skal eventuelt konfigureres under installationen.
Position

Status

1 og 2

Åben (op)

DIP switche

123 4
1 og 2

Lukket (ned)

i Interfaceforbindelse, side 93)

Tilstand
4-leder Modbus (kræver TXD0-,
TXD1+, RXD0-, RXD0+, og
COM forbundet med Modbus
master)
2-leder Modbus (kræver TXD0-,
TXD1+, og COM, eller RXD0,
RXD0+, og COM)

123 4
3 og 4

2-leder eller 4-leder Modbus
(ingen terminering)

Åben (op)

123 4
3 og 4

Lukket (ned)

4-leder Modbus (terminering
aktiveret)

123 4
3

Lukket (ned)

123 4

990–91475C–001

2-leder Modbus (terminering
aktiveret, position 4 skal forblive
i åben (op) position i 2-leder
tilstand, ellers vil der forekomme
dobbelt terminering)
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na6274a

Output-relæer og standby input

Emne

96

Betegnelse

Beskrivelse

Output relæ 1 N.O.

Normalt åben kontakt

Output relæ 1 COM

Gængs kontakt

Output relæ 1 N.C.

Normalt lukket kontakt

Output relæ 2 N.O.

Normalt åben kontakt

Output relæ 2 COM

Gængs kontakt

Output relæ 2 N.C.

Normalt lukket kontakt

Output relæ 3 N.O.

Normalt åben kontakt

Output relæ 3 COM

Gængs kontakt

Output relæ 3 N.C.

Normalt lukket kontakt

Output relæ 4 N.O.

Normalt åben kontakt

Output relæ 4 COM

Gængs kontakt

Output relæ 4 N.C.

Normalt lukket kontakt

Stel
12VDC

Stel reference, normalt forbundet med den negative tilslutning på standby input,
når der anvendes 12-VDC eller 24-VDC strømforsyning.
Standby input 12-VDC forsyning strømstyrke begrænset til 20 mA

24VDC

Standby input 24-VDC forsyning strømstyrke begrænset til 20 mA

Standby input +

Positiv forbindelse anvendt til standby input

Standby input –

Negativ forbindelse anvendt til standby input. Typisk forbundet til stel.
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Output relæer
Der findes fire relæ-forbindelser. Disse relæer kan konfigureres, via
brugerinterfacet, til forskellige alarmer med detektering af normale eller unormale
tilstande.
Output relæer er Form C type, med normalt åbne (N.O.), normalt lukkede (N.C.),
og gængse (COM) kontakter.
BEMÆRK: Output relæer er klassificeret som 24 VDC, 6 A maksimum.

Standby input
Standby input gør det muligt at sætte køleenheden i backup-tilstand via
fjernadgang. Backup-tilstanden konfigureres via brugerinterfacet og kan indstilles
som et normalt “aktivt” eller “ikke aktivt” input.
BEMÆRK: Standby Input er klassificeret som 12-/24-V AC eller DC. Hvis der
anvendes strømforsyning fra brugsstedet, forbruger standby input 10 mA
maks. ved 24 VDC:
EKSTERN STRØMFORSYNING
SD–
12–30V AC/DC
STRØMFORSYNING

SD+
24V_SD

ANVENDES IKKE

12V_SD

ANVENDES IKKE

GND

ANVENDES IKKE

N.O. ELLER N.C.
KONTAKTER

12V STRØMFORSYNING
STANDBY
12-30 V AC/DC

SD–

STANDBY
12-30 V AC/DC

SD+
24V_SD

SD–
SD+

ANVENDES IKKE

24V_SD

12V_SD

12V_SD

GND

N.O. ELLER N.C. GND
KONTAKTER

*Normalt åbne kontakter vist.

990–91475C–001

24V STRØMFORSYNING

ANVENDES IKKE
na4478a

STANDBY
12-30 V AC/DC
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Lækagedetektor—ekstraudstyr
Leak Rope detektoren (NBES0308)
tilsluttes en universal-sensorport med
det medfølgende kabel i
lækagedetektor-sættet. Før lækagedetektorkablet gennem en af
åbningerne til
lavspændingsledningerne.
BEMÆRK: Lækage-sensorens
samlede længde kan forlænges til
24,4 m (80 ft) med et Rope Leak
sensor forlængersæt (NBES0309).
Se oplysninger om installationen i dokumentationen, der følger med
sættet.
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Rack-lufttemperatursensorer
Rack- lufttemperatursensorerne styrer enhedens
luftflow og sikrer en passende mængde køleluft til
serverracks i datacenteret. Enheden leveres med tre
eksterne rack-temperatursensorer. Disse sensorer er
monteret på enhedens dør på forsiden.
Installation
BEMÆRK: Installation af rack-temperatursensorer er ikke påkrævet, hvis
systemet kører i en tilstand med rack gang inddæmningssystem (RACS) eller
med varm gang inddæmningssystem (HACS). Uniflair InRow konfigurationen
kræver installation af temperatursensorer.
1. Før enten sensoren gennem toppen eller bunden af det tilgrænsende
serverrack.
2. Fastgør temperatursensorkablet til døren på forsiden af det tilgrænsende
serverrack flere steder med de medfølgende kabelclips som vist.

TEMPERATUR
SENSOR

KABELCLIPS

BEMÆRK: Der skal installeres fjern-racksensorer for at systemet kan
fungere korrekt.
Disse sensorer bør være placeret på racks ved siden af køleenheden.
Rack-temperatursensorernes optimale position varierer fra installation til
installation, men de bør sidde tæt på blæserkølet it-udstyr for at sikre
præcis aflæsning. Servere, der sandsynligvis modtager for lidt eller
utilstrækkeligt kølet luft på grund recirkulation af varm luft fra den varme
gang, omfatter:

990–91475C–001

•

Servere foroven i et rack

•

Servere placeret i hvilken som helst højde i sidste rack i en åben
ende af en række

•

Servere placeret bag flow-reducerende forhindringer såsom
bygningsdele

•

Servere placeret i en gruppe af kompakte racks

•

Servere placeret ved siden af racks med luftafledende enheder
(ARU)

•

Servere placeret meget langt fra udstyret

•

Servere placeret meget tæt på udstyret
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Netværksforbindelse
ANDEN KØLEENHED

SIDSTE KØLEENHED

na6273a

FØRSTE KØLEENHED

LAN KABEL
(10/100 BASE-T)
SWITCH/HUB
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Udendørsenhed forbindelse
Fjern dækpladen, og før signalkablet gennem enheden som vist nedenfor:

0000564736_A

BEMÆRK: Nogle komponenter ikke vist af hensyn til overskueligheden.

BEMÆRK: Installatøren bedømmer selv, hvordan signalkablet skal føres i
indendørsenheden. Signalkablet skal beskyttes med en kappe uden for
bygningen. Kabelbeskyttelsen skal leve op til kravene i lokale bestemmelser.
BEMÆRK: Forbind ikke kappen med GND. Denne GND-forbindelse er til
kommunikationsforbindelsen.
Indendørsenhed Udendørsenhed
J5 controller klemrække
TIL J5 CONTROLLER
RS485 (1) PORT

FELTBUS
CAN

RS485 (1)

RS485 (2)
2W/4W

0 V til
TIL
TØRKØLER

J1

0V

D0- D1+

D+

D0– til

D-

Tørkøler

0V

0V

J2

COM
DD+
GND
10V

D0- D1+

D1+ til

TX
D0- D1+

RX
CANH CANL 0V

COM

Udendørsenhed
klemrække

GND til

GND

10V til

10V

TIL
UDENDØRSENHEDENS
KLEMRÆKKER

0000572882_B

J5 CONTROLLER
(INDENDØRSENHED)

KLEMRÆKKER
(UDENDØRSENHED)

990–91475C–001
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Fyldning af kølesystemet
Beregning af påfyldningsmængde R410A kølemiddel
Model

Nominel påfyldning

ACHU300, ACHU302

7,5 kg (16.5 lb)

ACHU300–L, ACHU302–L

10,5 kg (23.1 lb)

Den samlede mængde påfyldt systemet skal justeres baseret på væskelinjens
længde, som vist i tabellen.
ACR slange størrelse –
tommer

Vægtykkelse – mm

Tværsnit – mm2

Kølemiddel påfyldning – kg/m
(lb/ft)

1/2

0,89

94

0,094 (0.063)

5/8

1,02

150

0,151 (0.101)

3/4

1,07

224

0,226 (0.151)

7/8

1,14

312

0,314 (0.211)

Påfyldning af kølemiddel
R410A er et blandet kølemiddel. Når udstyret påfyldes blandet kølemiddel, skal
der anvendes flydende kølemiddel.
BEMÆRK: Der må kun fyldes R410A kølemiddel på udstyret. Installatøren
har ansvar for at levere en tilstrækkelig mængde kølemiddel til en komplet
fyldning af systemet i forbindelse med ibrugtagning.
Se Komponent-identifikation, side 17 vedrørende serviceåbningernes
placering.
1. Trykpåvirk systemet med 17,2 bar (250 PSI) med kvælstof (brug service- og
tømmeåbningerne). Lad systemet være under tryk i 24 timer, og kontrollér
herefter for tryktab på manometrene.
2. Brug en vakuumpumpe, og dan først et vakuum på 750 mikron (brug vakuumåbningerne på forbindelsesrørene). Første vakuumdannelse kan vare op til
24 timer.
3. Når vakuum-niveauet har nået 750 mikron, skal du lukke manometerfordelerventilerne og slå vakuumpumpen fra. Vent i en time (vakuum bør ikke
overstige 1500 mikron), og bryd herefter undertrykket med kvælstofgas (brug
service- og tømmeåbningerne), indtil systemtrykket er lig med atmosfærisk
tryk.
4. Dan herefter et vakuum på 300 mikron i minimum to timer.
5. Påfyld flydende R410A kølemiddel gennem serviceåbningen og nåleventilen
på kondensatoren, indtil trykket modsvarer trykket i kølemiddelbeholderen.
6. Åbn kugleventilerne, og start systemet. Påfyld langsomt kølemiddel gennem
indsugningen.
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Oliepåfyldning kompressor
Oliepåfyldning

ADVARSEL
FARE FOR UDSTYR ELLER PERSONALE
Alt arbejde skal udføres af kvalificeret og uddannet personale fra Schneider
Electric.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

BEMÆRK
BESKADIGELSE AF UDSTYR
Fyld ikke for meget olie på kompressoren: kan medføre beskadigelse af
kompressoren. Olien kan kun tappes af kompressoren ved at fjerne
kompressoren fra udstyret. Endvidere kan følgende skader på systemet
forekomme:
•

Fejl på ventiler og stempler på grund af oliepåvirkning.

•

Der udledes for megen olie.

•

Reduktion af fordamperens effekt på grund af for høj oliestand i systemets
lavtryksside.

Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
På brugsstedet skal systemet påfyldes 600 ml (20 oz) PVE olie, så systemet kan
fungere korrekt.
I installationer med korrekt førte olieretur- og fødeledninger op til 15 m (49 ft),
kræves der ikke yderligere olie ud over de første 600 ml (20 oz). Hvis ledningerne
i installationen overskrider 15 m (49 ft), kan det være nødvendigt at påfylde
yderligere olie. 1% eller 2% af den samlede mængde kølemiddel påfyldt systemet
kan anvendes til beregning af den påkrævede oliemængde. Uanset hvad skal den
påfyldte oliemængde justeres baseret på oliestanden i kompressorens skueglas:
oliestanden må ikke være under 1/3 i skueglasset, når kompressoren kører.
Brug følgende olietype:
•

PVE (Daphne Hermetic Oil FVC32D)

Foretag følgende beregninger for at få den samlede påfyldningsmængde:
•

Metrisk
Samlet mængde påfyldt olie i ml = 600 ml + (påfyldt i kg) * 0,02 * 1000
◦

Eksempel: Påfyldt mængde = 25 kg
600 ml + (25 * 0,02 * 1000) = 600 + 500 = 1100 ml

•

US standard
Samlet mængde påfyldt olie oz = 20 oz + [(påfyldt i lb)/2.2046] * 0.02 * 33.8
◦

Eksempel: Påfyldt mængde = 55,1 lb
20 oz + (55.1/2.2046) * 0.02 * 33.8 = 20 + (25 * 0.02 * 33.8) = 20 + 16.9 =
36.9 oz

990–91475C–001
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MIN.
OLIESTAND

1. Påfyldning af olie:
a. Brug en ny, forseglet oliebeholder og en manuel oliepumpe.
Pumpeslangen skal passe til 1/4” kravefittings og skal have en
ventilaktuator i enden, som åbner ventilen på kompressorens
indsugningsåbning.
b. Brug Daphne Hermetic PVE Oil FVC32D. Enhver anden olietype skal
godkendes af Schneider Electric før brug.
2. Tøm pumpen og slangen
a. Kontrollér, at oliepumpen er ren. Sæt pumpen i oliebeholderen og sørg
for, at beholderen er åben så kort tid som muligt. Brug et propadaptersæt, hvis tilgængeligt, så olien eksponeres for atmosfæren i
endnu kortere tid.
b. Udluft pumpen og slangen helt med nogle få pumpeslag. Når pumpen
tømmes, fjernes den fugtmættede olie, der stadig findes i slangen fra
tidligere brug.
c. Forbind slangen med kompressorens indsugningsåbning straks efter
tømning, så der ikke ledes fugt ind.
3. Påfyld 600 ml (20 oz) PVE olie gennem indsugningsåbningen, mens udstyret
kører. Pump olien ind meget langsomt. (Dette skal sikre, at olieseparatoren
fungerer korrekt).
4. Der skal ikke påfyldes olie ud over den mængde, der påkræves til
olieseparatoren. Lad kompressoren køre med fuld kapacitet i mindst en time,
og kontrollér oliestanden i skueglasset. Niveauet skal være mellem 1/3 og 2/3
fuld, eller inden for grænsen angivet på oliemålepinden. Hvis ikke olien er
inden for det acceptable niveau, skal man kontrollere, om oliereturledningen
er blokeret. Når olie flyder korrekt, skal oliereturledningen føles varm ved
berøring.
BEMÆRK: Bortskaf spildolie korrekt.
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Global kundesupport
Der er adgang til gratis kundesupport vedrørende dette eller alle andre produkter på
en af følgende måder:
•

Besøg Schneider Electric webstedet for at få adgang til dokumenterne i
Schneider Electric vidensbasen og for at sende forespørgsler om kundesupport.
- www.schneider-electric.com (virksomhedens hovedsæde)
Gå til landespecifikke Schneider Electric websteder, hvor der findes information
om kundesupport.
- www.schneider-electric.com/support/
Global support med søgning i Schneider Electric vidensbasen og med
anvendelse af e-support.

•

Kontakt Schneider Electric Customer Support Center via telefon eller e-mail.
Lokale, landespecifikke centre: gå til www.schneider-electric.com/support/
contactwww.schneider-electric.com > Support > Operations around the
world for at få kontaktinformation.

Få oplysninger om lokal kundesupport ved at kontakte forhandleren eller andre
distributører, hvor du har købt produkterne.
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