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1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před instalací klimatizačního zařízení si laskavě pečlivě prostudujte tato BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ a
zajistěte jeho správnou instalaci.
Význam VÝSTRAH a VAROVÁNÍ.
Obojí poznámky mají důležitý význam pro vaši bezpečnost. Vždy je respektujte.
VÝSTRAHA......... Zanedbáte-li kterýkoliv z těchto pokynů, může to mít za následek úraz nebo smrt.
VAROVÁNÍ.......... Zanedbáte-li kterýkoliv z těchto pokynů, může to mít za následek poškození
majetku nebo podle okolností vážný úraz.
Po dokončení instalace proveďte zkušební provoz a zkoušku na výskyt závad. Seznamte zákazníka se
způsobem provozování jednotky a s péčí o ní s využitím informací uvedených v návodu k obsluze. Požádejte
zákazníky, aby si uschovali tuto instalační příručku spolu s návodem k obsluze k dalšímu použití.
Toto klimatizační zařízení se dodává za podmínky "zařízení přístupné široké veřejnosti".
VÝSTRAHA
• O provedení instalace požádejte svého prodejce nebo kvalifikovaný personál.
Klimatizační jednotku se nepokoušejte sami instalovat ani opravovat. Nesprávně provedená práce může
mít za následek únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.
• Klimatizační zařízení instalujte podle popisu uvedeného v tomto instalačním návodu.
Nesprávně provedená práce může mít za následek únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.
• Při instalaci jednotky do malé místnosti realizujte potřebná opatření, aby v případě úniku chladiva zůstala
koncentrace chladiva pod povolenými bezpečnostními limity.
Podrobnější informace si vyžádejte od svého prodejce. Pokud dojde k úniku chladiva a překročení mezní
koncentrace, může nastat nedostatek kyslíku.
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• Při instalaci používejte výhradně specifikované příslušenství a díly určené k instalaci.
Použití jiných než specifikovaných dílů může mít za následek pád, únik vody, úraz elektrickým proudem
nebo požár.
• Klimatizační zařízení instalujte na dostatečně pevnou základnu, aby odolávala hmotnosti jednotky.
Pokud základy nejsou dostatečně pevné, může zařízení spadnout a způsobit úraz.
• Požadované instalační práce realizujte se zřetelem na silný vítr, možné smrště nebo zemětřesení.
Pokud požadované instalační práce nejsou provedeny správně, jednotka může spadnou a způsobit
nehodu.
• Práce na elektrickém zařízení musí být prováděny výhradně kvalifikovaným elektrotechnikem, v souladu
s místními zákony a předpisy a touto instalační příručkou. Zkontrolujte, zda je k dispozici vyhrazený
napájecí okruh a nikdy nepřipojujte dodatečnou kabeláž ke stávajícímu obvodu.
Nedostatečná kapacita napájení nebo nevyhovující elektrická konstrukce zařízení mohou způsobit úraz
elektrickým proudem nebo požár.
• Zajistěte uzemnění klimatizační jednotky.
Jednotku neuzemňujte k potrubí, bleskosvodu ani uzemnění telefonního vedení.
Nedokonalé uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
Intenzivní nárazový proud blesku nebo jiného zdroje může způsobit poškození klimatizačního zařízení.
• Zajistěte instalaci jističe svodového zemnícího proudu.
Zanedbání nutnosti instalovat jistič uzemnění může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár.
• Před dotekem kterékoli součásti pod napětím dbejte na to, aby bylo zařízení vypnuté.
Dotyk živých částí (pod napětím) může způsobit úraz elektrickým proudem.
• Pro kabeláž používejte stanovené vodiče a připojte a upevněte je tak, aby na spoje ve svorkách nemohla
působit žádná externí síla vyvolaná samotnými vodiči.
Pokud vodiče nebudou pevně spojeny a zajištěny, může dojít k jejich přehřívání, požáru nebo podobné
nehodě.
• Kabeláž napájecího obvodu a mezi vnitřní a venkovní jednotkou musí být správně položena a zhotovena
a víko ovládací skříně musí být pevně upevněno, aby se kabeláž nezvedala konstrukční součásti, jako je
například samotné víko.
Pokud víko nebude upevněno správně, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Pokud plynné chladivo během instalace uniká, prostory ihned vyvětrejte.
Dostane-li se chladivo do styku s ohněm, mohou vznikat jedovaté plyny.
• Po dokončení instalace proveďte zkoušku netěsností chladicího plynu.
Pokud by plynné chladivo unikalo do místnosti a dostalo se do styku se zdrojem požáru (například
teplovzdušné topidlo, kamna, sporák nebo vařič), mohly by se tvořit jedovaté plyny.
• Chladiva, které uniklo z chladicího potrubí nebo jiných míst systému, se nedotýkejte, hrozí riziko vzniku
omrzlin.
VAROVANÍ
• Drenážní potrubí zhotovte správným způsobem, podle pokynů v instalační příručce a potrubí izolujte tak,
aby nedocházelo ke kondenzaci.
Nesprávně instalované vypouštěcí potrubí může mít za následek únik vody uvnitř místnosti a poškození
majetku.
• Vnitřní a venkovní jednotku, napájecí kabelovou přípojku a propojovací vodiče instalujte ve vzdálenosti
nejméně jeden metr od televizorů nebo rádií. Předejdete tak možnosti interference obrazu nebo šumu.
(Podle intenzity příchozího signálu může být vzdálenost jednoho metru k eliminaci šumu nedostatečná.)
• Vnitřní jednotku instalujte co nejdále od zářivek.
Pokud do místnosti s elektronickým typem osvětlení - zářivka (měnič nebo zařízení s rychlým startem)
namontujte sadu pro bezdrátové ovládání, může být funkční dosah dálkového ovladače nižší.
• Klimatizační jednotku neinstalujte na místa s následujícími vlastnostmi:
1. V místech s vysokou koncentrací par minerálních olejů, aerosolů olejů nebo páry (například kuchyně).
Plastové díly by se mohly poškodit a vypadnout nebo způsobit únik vody.
2. V místech, kde vznikají korozívní plyny (například oxid siřičitý nebo sírový).
Koroze měděného potrubí nebo na tvrdo pájených dílů by mohla způsobit únik chladiva.
3. V okolí se vyskytuje zařízení generující elektromagnetické vlnění a dochází ke kolísání napětí, například
ve výrobním závodě.
Řídicí systém může vykazovat poruchy a v důsledku toho nemusí jednotka pracovat správně.
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4. V místech s únikem hořlavého plynu, nebo v místech s uhlíkovými vlákny nebo hořlavým prachem
rozptýleným ve vzduchu, nebo v místech, kde se manipuluje s těkavými kapalinami (například ředidla
barev nebo benzin).
Provozování jednotky v takových prostorách by mohlo způsobit požár.
• Klimatizační jednotka není určena pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

2. PŘED INSTALACÍ
Při otevírání jednotky nebo při přesunu jednotky po jejím otevření nikdy nevyvíjejte tlak na díly
vyrobené z pryskyřice.
Nezapomeňte zkontrolovat předem, zda je chladivo použité pro instalaci typu R410A. (Pokud dojde k
naplnění nesprávného chladiva, jednotka nebude pracovat správně.)
• Elektrické zapojení venkovní jednotky viz instalační návod venkovní jednotky dodávaný s venkovní
jednotkou.
• Až do dokončení instalace nikdy nelikvidujte žádné díly nutné k instalaci.
• Včas se rozhodněte o trase, kterou jednotku budete na místo instalace transportovat.
• Při manipulaci s jednotkou a jejím zvedání použijte závěs z měkkého materiálu (zhotovený z látky, nylonu
atd.), jak je vidět níže. (Viz obrázek 1)
Vodorovné zavěšení

Svislé zavěšení
1
1

1
2

Smyčka
Zajistěte, aby se závěs nepohyboval.
Použijte látku nebo vlnitou lepenku, aby se
nepoškodila mřížka vyfukování ani mřížka sání
vzduchu.
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Obrázek 1

2-1 UPOZORNĚNÍ
• Při výběru místa instalace použijte dodávanou papírovou šablonu (součást balicího materiálu.
• Jednotku nepoužívejte v místech s vysokým obsahem soli ve vzduchu (například v nemovitostech na
pobřeží), v místech s velkým kolísáním napájecího napětí (například továrny) ani v místech, kde dochází
k velkým vibracím (v automobilech či námořních lodích).
• Před otevřením víka ovládací skříně a zapojením kabeláže vybijte statickou elektřinu ze svého těla.
V opačném případě by mohlo dojít k poškození elektrických součástí.
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2-2 PŘÍSLUŠENSTVÍ
Zkontrolujte následující příslušenství dodávané s jednotkou.
Až do dokončení instalace nikdy nelikvidujte žádné díly nutné k instalaci.
Název

(3) Pryž na ochranu
otvoru

(1) Montážní držák

Množství

1 sada

*1)

2 ks

(4)
Ložiskové
pouzdro
1 kus

Izolace pro armatury
1 ks
(5) Pro potrubí plynu

Tvar
(2) Šroub (M4 x 10), 1 ks.
Název
Množství

(7) Kryt

(6) Pro potrubí kapaliny

(8) Svorka

(9) Instalační vzor

5 ks

1 kus

1 kus *2)

(10) Vlhkosti odolný
materiál
1 kus

Používá se také jako balicí
materiál

Tvar

Název
Množství

(11) Šrouby
(M4 x 10)
3 ks

(12) Šrouby
(M5 x 12)

*2)

2 ks

(13) Kabeláž
dálkového
ovladače
1 kus

(Ostatní)
• Návod k obsluze
• Instalační příručka
*2)

*1) Montážní držák se
šroubuje na hlavní
jednotku (horní deska).
*2) Tyto součásti se
používají, když je v hlavní
jednotce namontován
dálkový ovladač.

Tvar

2-3 VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Pro tuto vnitřní jednotku je třeba volitelný dálkový ovladač.
• Podle požadavků zákazníka vyberte v tabulce 1 dálkový ovladač a instalujte ho na příslušném místě.
(K instalaci viz instalační návod dodávaný s dálkovým ovladačem.)
Tabulka 1
Typ s vodičem

Dálkový ovladač
BRC1E52A7/BRC1E51A7/BRC1D528

POZNÁMKA
• Jestliže chcete použít dálkový ovladač jiný, než je uvedeno výše, vyberte vhodný dálkový ovladač na
základě katalogů a technických materiálů.
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BĚHEM STAVEBNÍCH ÚPRAV VĚNUJTE ZVLÁŠTNÍ POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍM
POLOŽKÁM A PO DOKONČENÍ INSTALACE JE ZKONTROLUJTE.
1. Položky, jež je třeba zkontrolovat po dokončení prací
Položky, které je nutné zkontrolovat
Je vnitřní i venkovní jednotka bezpečně
upevněna?
Byla dokončena instalace vnitřní jednotky a
venkovní jednotky?
Je kontrolována netěsnost plynu při tlaku
pro kontrolu netěsnosti, uvedeném
v instalační příručce dodané k venkovní
jednotce?
Je jednotka dokonale izolována? (potrubí
chladiva, vypouštěcí potrubí)
Vytéká kondenzát hladce?
Odpovídá síťové napětí hodnotě uvedené
na typovém štítku zařízení?
Je elektrické zapojení a instalace potrubí
v pořádku?
Je jednotka bezpečně uzemněna?
Jsou vedení správně dimenzována
v souladu se specifikací?
Nezakrývá nic nasávání ani vyfukování
vzduchu vnitřní ani venkovní jednotky?
Poznamenali jste si délku potrubí
s chladivem a potřebu doplnit chladivo?

Situace, která může nastat v případě
neprovedení řádné kontroly
Jednotka by mohla spadnout, vibrovat nebo
generovat hluk.
Jednotka by mohla selhat nebo by mohly
vyhořet její části.

Kontrola

Výsledkem by mohlo být nedostatečné chlazení
nebo topení.
Mohla by odkapávat kondenzovaná voda.
Mohla by odkapávat kondenzovaná voda.
Jednotka by mohla selhat nebo by mohly
vyhořet její části.
Jednotka by mohla selhat nebo by mohly
vyhořet její části.
Výsledkem by mohl být úraz elektrickým
proudem.
Jednotka by mohla selhat nebo by mohly
vyhořet její části.
Výsledkem by mohlo být nedostatečné chlazení
nebo topení.
(To může vést k poruše nebo snížení výkonu
v důsledku sníženého objemu vzduchu.)
Množství náplně chladiva v systému je nejasné.

2. Položky, jež je třeba zkontrolovat při dodávce zákazníkovi
* Prostudujte také kapitolu "BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ"
Položky, které je nutné zkontrolovat
Bylo provedeno provozní nastavení (podle potřeby)?
Připevnili jste víko ovládací skříně, vzduchový filtr a mřížku sání?
Vyfukuje studený (teplý) vzduch správně během činnosti chlazení (vytápění)?
Ukázali jste svému zákazníkovi návod k obsluze a vysvětlili jste mu současně provoz
jednotky?
Vysvětlili jste chlazení, sušení a automatické chlazení/topení popsané v tomto návodu
k obsluze?
Vysvětlili jste zákazníkovi, co to znamená nastavený průtok vzduchu při nastavování průtoku
na vypnutém termostatu?
Je nouzový spínač (EMG.) na desce tištěného obvodu zapnutý? Při dodávce z výrobního
závodu je nastaven na normální režim (NORM).
Je nainstalován termistor sání do původní polohy (sací otvor), když je namontován volitelný
adaptér instalační skříně?
Předali jste svému zákazníkovi návod k obsluze? (Předejte mu také instalační příručku.)
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Vysvětlení pro obsluhu
Protože položky označené
VÝSTRAHA a
VAROVÁNÍ označené v návodu k obsluze mohou
v případě nedodržení způsobit zranění nebo poškození materiálu. Proto kromě obecných
pokynů pro použití je nutné vysvětlit zákazníkovi také tyto položky a požádat jej, aby si je pečlivě
prostudoval. V souladu s tím je třeba, abyste popsaný obsah plně vysvětlili a abyste rovněž
požádali zákazníka, aby si přečetl návod k obsluze.

2-4 POZNÁMKY PRO INSTALAČNÍHO TECHNIKA
Dbejte, abyste instruovali zákazníky, jak správně provozovat jednotku (zvláště čištění filtrů, ovládání
různých funkcí a nastavení teploty) tím, že je necháte provést jednotlivé operace samotné za pomoci
návodu při jeho důsledném čtení.

3. VOLBA MÍSTA INSTALACE
Při otevírání jednotky nebo při přesunu jednotky po jejím otevření nikdy nevyvíjejte tlak na díly
vyrobené z pryskyřice.
(1) Vyberte místo instalace, které splňuje následující podmínky a o kterém jste se domluvili se
zákazníkem.
• Lze zajistit optimální rozptyl vzduchu.
• Stěna je dostatečně pevná, aby mohla nést hmotnost vnitřní jednotky a odolat jejím vibracím.
• Zajistěte, aby podlaha byla vodorovná. (Mohou se vytvářet vibrace a neobvyklý hluk.)
• Místa, kde sání a vyfukování vzduchu nic nepřekáží a kde je dostatek volného prostoru pro údržbu a servis.
(Viz obrázek 2)
(Pokud to není zajištěno, může kapacita klesnout v důsledku zkratu.)
• Kondenzovanou vodu lze řádně odvádět.
• Musí být možné propojení venkovní a vnitřní jednotky v rámci přípustných mezí. (Viz instalační návod
venkovní jednotky.)
• V okolí není třeba se obávat úniku hořlavých plynů.
(2) Vnitřní a venkovní jednotku, napájecí kabelovou přípojku a propojovací vodiče instalujte
ve vzdálenosti nejméně jeden metr od televizorů nebo rádií. Předejdete tak možnosti interference
obrazu nebo šumu.
(Podle intenzity příchozího signálu může být vzdálenost jednoho metru k eliminaci šumu
nedostatečná.)
(3) Zkontrolujte, zda je místo instalace (například podlaha a stěny) schopné unést hmotnost jednotky
a v případě potřeby před samotnou instalací zajistěte zesílení daného místa, například nosníky.
Místo zesilte ještě před instalací, aby se vyhnuli vibracím a neobvyklé hlučnosti.

1

≥50 mm

≥50 mm
Obrázek 2

1
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4. INSTALACE VNITŘNÍ JEDNOTKY
U součástí používaných k instalaci si ověřte, že používáte dodávané příslušenství a specifikované díly.
Způsob upevnění
• Protože vnitřní jednotka je svislé konstrukce, podnikněte opatření, aby jednotka nemohla spadnout a to
následujícím způsobem.

1. Zvedněte přípravek mřížky.
1

1

Upevnění mřížky

Obrázek 3

2. Sejměte mřížku sání.
Vyšroubujte šrouby (vlevo a vpravo, celkem 2 šrouby), které zajišťují zarážku mřížky. Pak (1) naklopte
mřížku dopředu a (2) zvedněte ji nahoru.
1

2

(2)
(1)

1
2
3
4
5

M4 x 12 samořezné šrouby (třída 2)
Čelní panel
Upevnění mřížky
Zarážka mřížky
Mřížka sání

3
4
5

Obrázek 4
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3. Pro normální instalaci.
Demontujte šroub (2) upevňující montážní držák (1) k hornímu panelu. Změňte směr montáže držáku
podle obrázku níže a upevněte horní panel pomocí dodaných šroubů (12). Poté upevněte vnitřní
jednotku ke stěně pomocí vhodných šroubů (běžná dodávka).
• Šrouby (2) se nepoužívají.
2
3

1
4

330

5

18

4

6

Obrázek 5
1
2
3
4
5

6

Upevňovací šroub
Šroub (2) (příslušenství) není nutný
Šroub (12) (Příslušenství)
Montážní držák (1) (příslušenství)
2-7 x 15 drážka
Otvor šroubu pro zajištění ke zdi
Připravte si vlastní šrouby odpovídající materiálu zdi.
Jednotka: mm

4. Při montáži jednotky na místa, kde může docházet k zemětřesení.
Kromě vlevo uvedené metody montáže upevněte dolní rám k základu pomocí kotevních šroubů
(běžná dodávka). Čtyři otvory pro kotevní šrouby jsou připraveny na dolní desce.
• Použijte místa uvedená na instalační šabloně (9) (součást balicího materiálu).
1
2
3

4
1

57

(79)
(202)

130

144

260
3

4
5

Upevňovací otvory (x4)
Spodní rám
4 - Ø14 otvor, hloubka: 30
(Pro zajištění šroubem)
Přední
Rozměry v () u modelů třídy 100-140
Jednotka: mm

5

2

Obrázek 6
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5. Sejměte tlumicí materiál ventilátoru.
V případě spuštění provozu ventilátoru se stále nasazeným tlumicím materiálem by mohlo dojít
k poruše. (4 místa)
1
2

Tlumicí materiál
Ventilátor

1

2

Obrázek 7
Jak připevnit vlhkosti odolný materiál (pouze při připojení s RZQSG71L)
• Pro usnadnění práce nastavte horních 5 vodorovných klapek nahoru a dolní 3 klapky směrem dolů. Pak
upevněte dodaný vlhkosti odolný materiál (10) k třetí vodorovné klapce odspoda, jak je vidět na obrázku 8.
Pokud materiál není upevněn ke správnému místu, může docházet k odkapávání kondenzátu.
1
3

4

2
5

1
2
3
4
5
6
7
8

Vlhkosti odolný materiál (10) (příslušenství)
Vodorovná klapka (3. odspoda)
Nahoru
Dolů
Vlhkosti odolný materiál
Upevněte vlhkosti odolný materiál a současně jej vyrovnejte.
Upevněte vlhkosti odolný materiál a současně jej vyrovnejte se středem.
Vlhkosti odolný materiál (10) (příslušenství)

6

7

8

Obrázek 8
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5. POTRUBÍ CHLADIVA
Pro potrubí chladiva venkovních jednotek viz instalační návod přiložený k venkovní jednotce.
Zkontrolujte, zda je řádně zhotovena tepelná izolace na potrubí kapaliny a plynu. Neúplná izolace
potrubí může mít za následek únik vody. Tepelný odpor izolace plynového potrubí musí být 120°C
nebo vyšší.
V prostředí s vysokou vlhkostí izolaci potrubí chladiva zesilte. Pokud je izolace nedostatečná, může
se na povrchu izolace vytvářet kondenzace.
Před započetím práce nezapomeňte zkontrolovat, zda je chladivo typu R410A. (Pokud použijete
odlišné chladivo, nelze provádět normální provoz.)
VAROVANÍ
Tento produkt představuje vyhrazený model pro nové chladivo (R410A). Při instalaci dodržujte následující
bezpečnostní upozornění.
• Pro rozválcované spoje použijte vyhrazený řezač trubek a nástroje pro rozválcování hrdla pro chladivo
R410A.
• Před připojením potřete spoje potrubí éterovým nebo esterovým olejem.
• Používejte převlečné matice dodávané s jednotkou. Nepoužívejte rozválcovací matice třídy 1.
V opačném případě by mohlo dojít k úniku chladiva.
• Aby do potrubí nevnikl prach, vlhkost ani jiné nečistoty a cizí materiály, stlačte konec potrubí, nebo ho
zalepte páskou.
• Zabraňte vniknutí jiné látky než určeného chladiva (například vzduch atd.) do chladicího obvodu.
Jestliže během provozu jednotky unikne chladivo, prostory důkladně vyvětrejte.
• Venkovní jednotka je naplněna chladivem.
• Potrubí chladiva může být vedeno z následující strany jednotky.
Levá strana, pravá strana, zadní strana, dolní strana
Musíte se rozhodnout, ze které strany budete potrubí chladiva vést.
• Při připojování / odpojování potrubí k jednotce / od jednotky používejte francouzský a momentový klíč tak,
jak je znázorněno na obrázku. (Viz obrázek 9)
* Použití jiného nástroje, než je plochý klíč, může poškodit hlavu převlečné matice a způsobit únik plynu
v důsledku poruchy dotažení.
• Rozměry převlečných/rozválcovaných spojů naleznete v tabulce 2.
• Když připojujete převlečné matice, naneste esterový olej nebo éterový olej na vnitřek rozválcované části a
otočte matici 3-4krát rukou, až poté ji našroubujte. (Viz obrázek 10)
1

1
2
3
4

Momentový klíč
Klíč
Spojení potrubí
Převlečná matice

1

Na toto čelo naneste esterový nebo éterový olej.

2

3
4

Obrázek 9

1

Obrázek 10
VAROVANÍ
Nepoškoďte rozválcovanou část.
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Tabulka 2

Ø9,5 (3/8")

32,7-39,9

12,8-13,2

Ø15,9 (5/8")

61,8-75,4

19,3-19,7

Kužel
45˚2
˚

Rozměry rozválcovaného
hrdla A (mm)

R0.4-0.8
A

Dotahovací moment (N•m)

90˚ 2˚

Velikost potrubí

• Správný dotahovací moment viz tabulka 2 výše.
VAROVANÍ
Přetažení může zničit kužel a způsobit únik chladiva.
Nemáte-li momentový klíč, použijte tabulku 2.
Jestliže dotahujete převlečnou matici klíčem, nastane okamžik, ve kterém začne utahovací moment náhle
narůstat.
Od tohoto okamžiku dotáhněte převlečnou matici jen o úhel znázorněný níže. (Viz tabulka 3)
Po skončení prací zařízení zkontrolujte, zda nikde nedochází k úniku.
Pokud nebudete dotahovat podle pokynů (v případě volného dotažení), může dojít k úniku chladiva
(pomalý únik) a vzniku poruchy zařízení (například nedostatečné chlazení nebo topení).
Tabulka 3
Velikost potrubí
Ø9,5 (3/8")
Ø15,9 (5/8")

Úhel dalšího dotažení
60 až 90 stupňů
30 až 60 stupňů

Doporučená délka ramene nástroje
Přibližně 200 mm
Přibližně 300 mm

1. Jak upevnit potrubí chladiva.
• Demontujte držák potrubí. (Viz obrázek 12)
V případě levého nebo pravého potrubí
1. Vylomte vylamovací otvory v pravém (levém) bočním panelu. (Viz obrázek 11)
2. Veďte potrubí (chladiva a drenáže) a kabeláž (spojující venkovní a vnitřní jednotku), skrze otvory
v bočním panelu.
(Viz rozměry zobrazené na obrázku 15, kde je popsáno vedení potrubí chladiva.)
3

4
1

2

1
2
3

4

Spodní rám
Boční panel
Vylamovací otvory pro potrubí (zvolte jeden)
(panely na levé a pravé straně a zadní panel)
Po vytvoření otvoru nasaďte ochranou pryž (3) (
otvoru.
Průchozí otvory pro kabeláž (zvolte jeden)
(panely na levé a pravé straně)
Po vytvoření otvoru nasaďte přiložené pouzdro (4) (

) průchozího

).

Obrázek 11
V případě zadního potrubí
1. Vylomte vylamovací otvory v zadním panelu. (Viz obrázek 14)
2. Veďte potrubí (chladiva a drenáže) a kabeláž (spojující venkovní a vnitřní jednotku), skrze otvory
v zadním panelu.
(Viz rozměry zobrazené na obrázku 15, kde je popsáno vedení potrubí chladiva.)

Čeština
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VAROVANÍ
V případě potrubí zadní strany buďte opatrní, abyste nepoškodili vodič motoru ventilátoru.
Při vylamování vylamovacího otvoru buďte opatrní, abyste nepoškodili vodič motoru ventilátoru s
ocelovou vylomenou deskou. (Viz obrázek 16).
V případě potrubí směrem dolů
1. Vyřízněte otvory v označené oblasti dolního rámu. (Viz obrázek 14)
2. Veďte potrubí (chladiva a drenáže) a kabeláž (spojující venkovní a vnitřní jednotku), skrze otvory
v dolním rámu.
VAROVANÍ
Při dotahování nesmí dojít k poškození skříně ventilátoru.
Skříň ventilátoru je zhotovena z pěnového polystyrenu.
Buďte opatrní, abyste při montáži vnitřní jednotky nepoškodili skříň ventilátoru hranou trubku.
1
2
3
4

1

Vedení k motoru ventilátoru
Skříň ventilátoru
Odtoková hadice uvnitř jednotky
Úchyt trubky

1

4

3

1
2
3

3
2

Obrázek 12
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Vedení k motoru ventilátoru
Vylamovací otvory
Zadní deska

2

Obrázek 16

Čeština
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1
1

2

1

3

Obrázek 13
1
2

Izolace armatur (5) (6)
(příslušenství)
Upevněte pomocí svorky (8)

3

4

Obrázek 14
1

Vylamovací otvory (zvolte jeden)
Po vytvoření otvoru nasaďte ochranou
pryž (3) (
) průchozího otvoru.

2
3
4

Zadní panel
Zde vyřízněte otvory.
Spodní rám

525
450

450
525

2

Obrázek 15
1

Pravé nebo levé potrubí

2
3

Zpětné potrubí
Jednotka: mm

• Po dokončení potrubí chladiva a elektrické kabeláže podržte potrubí chladiva, vypouštěcí hadici
vnitřní jednotky, kabeláž spojující vnitřní a venkovní jednotky a zemnicí vodič s pojistnou deskou
potrubí (viz také obrázek 12). Během této práce se může potrubí chladiva vstupující do vnitřní
jednotky dostat do styku s mřížkou sání. Proto zajistěte, aby potrubí chladiva nebylo vysunuto
z pojistné desky potrubí.
(Zapojení elektrické kabeláže viz také "8. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ".)
• Po kontrole netěsnosti potrubních spojů zhotovte tepelnou izolaci. (Viz obrázek 13)
• Zhotovte tepelnou izolaci potrubí plynu i potrubí kapaliny tak, že izolace bude upevněna ke spojům (5)
a (6). (Oba konce izolace jednotlivých spojovacích armatur (5) a (6) dotáhněte svorkou (8).)
VAROVANÍ
Zkontrolujte, zda je provedena izolace veškerého potrubí uvnitř jednotky.
Jakékoliv obnažené potrubí může v případě dotyku způsobit kondenzaci nebo popáleniny a nebo úraz
elektrickým proudem či požár.
VAROVANÍ
• PŘI TVRDÉM PÁJENÍ CHLADÍCÍHO POTRUBÍ DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA:
• Nepájejte uvnitř jednotky.
Protože dolní deska a skříň ventilátoru jsou zhotoveny z plastu. Mohou se roztavit a způsobit požár.
• Potrubí chladiva můžete pájet pouze poté, co jste do něj vpustili dusík a pak jej nahradili vzduchem
(viz také obrázek 17). Po dokončení připojte vnitřní jednotku rozválcovaným spojem s převlečnou maticí
(viz obrázek 13).
1. Při pájení poté, co potrubím protekl dusík a byl nahrazen vzduchem, je vhodné nastavit tlak dusíku na
hodnotu 0,02 MPa pomocí tlakového redukčního ventilu. (Viz obrázek 17)
2. Při pájení chladícího potrubí nepoužívejte tavidla. Používejte pájecí kov s plnivem z fosforové mědi
(BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO3677), který nevyžaduje tavidlo.
(Tavidlo na bázi chlóru je extrémně škodlivé pro potrubí systémy chladiva. Způsobuje korozi potrubí
chladiva a pokud obsahuje také fluór, bude poškozovat chladicí olej.)
3. Když provádíte test těsnosti pro vnitřní jednotku a potrubí mezi jednotkami po nainstalování vnitřní
jednotky, nezapomeňte se informovat v instalační příručce vnitřní jednotky nebo v technické příručce
pro vzduchotěsné tlakování a instalaci potrubí chladiva.
4. Nedostatek chladiva v důsledku proplachu nebo opomenutí doplnění náplně chladiva může způsobit
poruchu jednotky (nedostatečné chlazení nebo topení).
Při instalaci potrubí chladiva si nezapomeňte prostudovat instalační příručku venkovní jednotky nebo
technickou příručku.
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1

6

4

2
3
6

3

5

1
2
3
4
5
6

Potrubí chladiva
Pájená součást
Dusík
Upevnění pomocí pásky
Ruční ventil
Tlakový redukční ventil

Obrázek 17
VAROVANÍ
• Při pájení nepoužívejte žádné inhibitory koroze nebo podobné látky. (Zbytky by mohly způsobit ucpání
trubek nebo poškození součástí.)

6. VYPOUŠTĚCÍ POTRUBÍ
1. Instalujte vypouštěcí potrubí.
Zhotovte vypouštěcí potrubí tak, aby bylo možné úplné vypuštění odpadní vody. Aby nedocházelo
k vytékání vody, dodržujte následující pravidla.

5
6
1
2

7

1
2
3
4
5
6
7
8

Průchozí otvor pro potrubí
Potrubí kapaliny
Potrubí plynu
Vypouštěcí potrubí (běžná dodávka)
Potrubí z PVC (normální potrubí 20 mm)
Odtoková hadice vnitřní jednotky
Skříň ventilátoru
Spodní rám
Zde hadici ukotvěte.

8
3

4

Obrázek 18
VAROVANÍ
• Aby na vypouštěcí hadici vnitřní jednotky nepůsobilo žádné zatížení, nezapomeňte vypouštěcí potrubí
upevnit například ke svazku s potrubím chlazení, jak je vidět na obrázku 18. Tak tomu je proto, aby se
zabránilo ve vysmeknutí vypouštěcí trubky nebo nedostatečné izolaci. Vypouštěcí trubka musí být
skloněna dolů s gradientem asi 1/100 od spoje vypouštěcí trubky k jednotce.
• Pokud by se v vypouštěcím potrubí hromadila voda, vypouštěcí potrubí by se mohlo ucpat.
• Na trubce může docházet ke kondenzaci a úniku vody. Proto zajistěte izolování trubky na následujících
dvou místech.
(1) Všechna potrubí v místnosti a uvnitř jednotky.
(2) Všechna spojení mezi vypouštěcí hadicí jednotky a odpadem vody v budově.
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2. Po instalaci potrubí zkontrolujte, zda kondenzát snadno odtéká a zda ze spojů voda
neuniká.
• Opatrně nalijte zhruba 1 litr vody
výstupem vzduchu tak, aby voda stékala
přímo na tepelný výměník a
neodstřikovala. (Viz obrázek 19)
* Pokud vodu nalijete příliš rychle nebo
bude příliš vysoký tlak vody, bude
voda procházet výměníkem tepla a
odkapávat na motor ventilátoru pod
ním.
* Pokud se voda dostane na vnitřní
přední stěnu, bude unikat na podlahu.

1

2

Obrázek 19
1
2

Výstup vzduchu
Tepelný výměník

VAROVANÍ
• Aby do jednotky nevnikala malá zvířata, uzavřete otvor potrubí tmelem nebo tepelně izolujícím materiálem
(běžná dodávka).
• Připojení vypouštěcího potrubí
Vypouštěcí potrubí nepřipojujte přímo k odpadnímu potrubí, z něhož může čpět čpavek. Čpavek
v odpadním potrubí (v kanalizaci) by mohl vniknout odpadním potrubím dovnitř vnitřní jednotky a způsobit
korozi výměníku tepla.

Čeština
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7. POUŽÍVÁTE-LI VOLITELNÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ (MODEL BRC1E) JAKO
OVLÁDACÍ PANEL
(Dálkové ovladače kromě volitelného modelu BRC1E nelze integrovat do
hlavní jednotky.)
• Volitelný dálkový ovladač (BRC1E) může být integrován do této jednotky a použit jako ovládací panel.

1. Otevřete dálkový ovladač a připojte jeho kabeláž (příslušenství).
Postupy zapojení kabeláže naleznete v instalační příručce dálkového ovladače.
(Pro kabeláž dálkového ovladače není nutné dodržet žádnou polaritu.)
1) Sejměte horní část.
Vložte plochý šroubovák do konkávní dolní části (na 2 místech) a pak demontujte horní část.
1
2
3
4

2

1

4

Šroubovák
Horní část
Dolní část
Vložte šroubovák a opatrně s ním otočte a demontujte horní část.

3

Obrázek 20
VAROVANÍ
• Deska tištěného spoje dálkového ovladače je upevněna k horní části. Postupujte opatrně, aby nedošlo
k poškození desky šroubovákem.
• Buďte opatrní, aby na desce tištěného spoje v demontované horní části neulpěl žádný prach nebo
kapaliny.
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2) Odřízněte vystínovanou dolní část a pak ji upevněte ke krytu (7) pomocí šroubů (11).
1

2

3

4

5

Obrázek 21
1
2
3
4
5

Šroub (11) (M4) (příslušenství)
Dotahovací moment: 0,6 ± 0,1 N•m
Stínovaná část
Dolní část
Kryt (7) (příslušenství)
Sestava dolní části

3) Připojte kabeláž dálkového ovladače (příslušenství (13)).
2

4
5

A
1

5

A
6
1

4

2

3

Obrázek 22
1
2
3
4
5
6

Sestava horní části
Kabel dálkového ovladače (13) (příslušenství)
Sestava dolní části
Přední strana dálkového ovladače
Pevná část
Řez A-A

Čeština
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4) Namontujte a nainstalujte horní část do dolní části a současně vyrovnejte výčnělky (6 pozic) s dolní
částí.
• Buďte opatrní, aby nedošlo k zachycení kabeláže.
• Sejměte ochrannou fólii upevněnou k horní části.
1

2
6

4

3

5

Obrázek 23
1
2
3
4
5
6

Sestava horní části
Kabel dálkového ovladače (13) (příslušenství)
Otvor
Sestava dolní části
Výčnělky (6 místa)
Ovládací panel

2. Demontujte přední panel a pak sejměte zadní desku upevněnou k zadní straně.
• Když sejměte přední panel, držte jej pevně, aby vám neupadl.

1

1
4
6
5

2
7
2

3
2

Obrázek 24
1
2
3
4

18

Čelní panel
Šroub (M4)
Kryt ovládací skříně
Kabelový svazek motoru otáčení

5
6
7

Svorkovnice (X1M: 4P)
Zadní deska
Šroub (M4) (6 ks)

Čeština

POZNÁMKA
• Pokud se přípravek mřížky při demontování předního panelu vysmekne, upevněte jej podle obrázku níže.
1. Namontujte přípravek mřížky a současně vyrovnejte zářez s žebrem předního panelu.
2. Spusťte přípravek mřížky.
1

2

2

3

1.

1
2
3
4

Upevnění mřížky
Žebro
Čelní panel
Zářez

2.
4

Obrázek 25

3. Upevněte ovládací panel na zadní stranu předního panelu.
2
1

1
2
3

Ovládací panel
Čelní panel
Šroub (M4) (6 ks)

3

Obrázek 26

4. Upevněte kabeláž dálkového ovladače do vodítka a zářezu. (Viz obrázek 27)

2

1
2
3
4

3

5
6

1

Ovládací panel
Čelní panel
Kabel dálkového ovladače (13) (příslušenství)
Neponechávejte mezi těmito součástmi žádný průvěs
kabeláže dálkového ovladače.
Vedení
Zářez

5
4

6

4

Obrázek 27
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5. Vraťte přední panel do původní polohy montáže.
6. Sejměte víka ovládací skříně a pak připojte kabeláž dálkového ovladače ke svorkám P1
a P2 (bez polarity) svorkovnice (X1M).
1

3

1

2
3
4

2

Připojení vysokonapěťových
napájecích vodičů a
zemnícího vodiče
Nízkonapěťové vodiče
Svorkovnice (X1M: 4P)
Kabel dálkového ovladače
(13) (příslušenství)

P2
P1

4

Obrázek 28
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8. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
8-1 VŠEOBECNÉ POKYNY
• Práce na elektroinstalaci musí být provedeny autorizovaným elektrotechnikem (provádět práce na
elektroinstalaci a zemnicím spojení může pouze licencovaný elektrotechnik).
• Veškeré elektroinstalační práce smí provádět pouze oprávněný elektrikář.
• Elektrická instalace musí obsahovat jistič, který v případě potřeby odpojí napájení celého systému.
• Zkontrolujte, zda je nainstalován jističe svodového zemnícího proudu na venkovní jednotce.
(Zanedbání nutnosti instalovat jistič svodového zemnícího proudu může mít za následek úraz elektrickým
proudem a požár.)
• Stanovené napětí kabeláže mezi vnitřními a venkovními jednotkami a mezi vnitřními jednotkami je 220240 V.
• Nezapínejte přívod elektrické energie (pro venkovní jednotku), dokud nebudou provedeny všechny
instalační práce.
• Zajistěte uzemnění klimatizační jednotky.
• Dimenze vodiče elektrického napájení, kapacita jističe a vypínače a pokyny pro zapojení venkovní jednotky
viz instalační návod venkovní jednotky.
• Zemnící vodič nepřipojujte k plynovému potrubí, vodovodnímu potrubí, bleskosvodům ani k uzemnění
telefonů.
• Potrubí plynu: při úniku plynu může dojít k požáru nebo výbuchu.
• Potrubí: používá-li se potrubí z tvrdého vinylu, nemá zemnící účinky.
• Telefonní zemnicí vodiče nebo bleskosvody: během bouřky mohou způsobit mimořádně vysoké napětí
v zemnicím vodiči.
• Podrobnější informace k elektrickému zapojení viz "SCHÉMA ZAPOJENÍ" přiložené na zadní straně víka
ovládací skříně.
• Nikdy nepřipojujte napájecí vodič ke svorkovnici pro vodič dálkového ovladače, jinak by mohlo dojít
k poškození celého systému.
• Podrobnosti k zapojení dálkového ovladače viz instalační návod dálkového ovladače.
• Během zapojování kabeláže se nedotýkejte sestavy desky tištěného spoje. V opačném případě může dojít
k poškození.

8-2 SPECIFIKACE PRO VENKOVNÍ KABELÁŽ
Elektrické zapojení venkovní jednotky viz instalační návod venkovní jednotky dodávaný s venkovní
jednotkou.
Kabel dálkového ovladače a přenosové vedení jsou zajištěny z místních zdrojů. (Viz tabulka 4)
Technické specifikace kabeláže jsou zobrazeny za podmínky, že kabeláž vykazuje pokles napětí 2 %.
Tabulka 4
Vodič
Zapojení jednotky
Kabel dálkového
ovladače

H05VV-U4G
(POZNÁMKA 1)
Opláštěný vinylový kabel nebo kabel
(dvoužilový) (POZNÁMKA 2)

2

Rozměr (mm )

Délka

2,5

–

0,75-1,25

Max. 500 m*

* Tato délka odpovídá celkové rozšířené délce v systému se skupinovou kontrolou.
POZNÁMKA
1. V tomto případě se použijí trubky. Když nejsou potrubí kanálu použita, použijte H07RN-F.
2. Opláštěný vinylový kabel nebo kabel (tloušťka izolace: 1 mm nebo více)

Čeština
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9. JAK PROVÉST ZAPOJENÍ A PŘÍKLAD ZAPOJENÍ
9-1 ZPŮSOB ZAPOJENÍ KABELŮ
1

5

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

6

1

2
3

4
7

Svorkovnice napájení
(X2M: 3P)
Zapojení jednotky
Uzemnění
Úchyt trubky
Svorka uzemnění
Svorka (8) (příslušenství)
Schéma zapojení
Kryt ovládací skříně
Vstup pro zapojení
Venkovní jednotka
Vnitřní jednotka
Svorkovnice
Vyrovnejte čísla.

5
8
1 2 3

9
10

11

1
2
3

1
2
3

12

13

12

Připojení kabeláže mezi jednotkami pro vnitřní a venkovní jednotky
Neprovádějte dokončení pájení.

Obrázek 29
1

Propojovací kabeláž mezi vnitřními a venkovními jednotkami a zemnicí vodič

1

Obrázek 30
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Metody připojení kabeláže mezi vnitřními a venkovními jednotkami, zemnícího spojení a kabeláže
dálkového ovladače
• Oddělte víko ovládací skříně a pojistku potrubí podle obrázku 29 a spojte vodiče odpovídajících čísel se
svorkovnicí (X2M: 3P) na pravé straně jednotky. Spojte zemnicí vodič se zemnicí svorkovnicí. Přitom veďte
kabeláž do jednotky skrze otvor pro kabeláž a spojte ji se zemnicím vodičem pomocí svorky (8).
• Spojte kabeláž dálkového ovladače (běžná dodávka) se svorkami P1 a P2 (bez polarity) svorkovnice
(X1M: 4P), a veďte kabeláž vně jednotky trasou podle obrázku 31.
• Protáhněte kabeláž dálkového ovladače vnitřkem pojistné desky potrubí.
• Veďte nízkonapěťové kabely (kabeláž dálkového ovladače) 50 mm nebo dále od vysokonapěťových
kabelů (propojovací kabely mezi vnitřními a venkovními jednotkami) a zemnícího vodiče tak, aby
neprocházely skrze stejné místo. (Viz obrázek 31)

4

P2

3

P1
1

2

5

6

Obrázek 31
1
2
3
4
5
6

Připojení vysokonapěťových napájecích vodičů a zemnícího vodiče
Nízkonapěťové vodiče
Svorkovnice (X2M: 3P)
Svorkovnice (X1M: 4P)
Veďte nízkonapěťové vodiče pravou stranou potrubí k hornímu otvoru na pravé (levé) boční desce.
Veďte vysokonapěťové vodiče a zemnicí vodič levou stranou potrubí k dolnímu otvoru vpravo (vlevo) a současně instalujte
dodané ložiskové pouzdro (4).

• Během zapojování kabeláže položte elektrickou kabeláž úhledně tak, aby vodiče netlačily na víka ovládací
skříně. Rovněž upevněte víko bez skřípnutí vodičů mezi víko a skříň.
(Skřípnuté elektrické vodiče a odpojení víka ovládací skříně mohou způsobit úraz elektrickým proudem
nebo vznik požáru.)
• Protáhněte propojovací vodiče a zemnicí vodiče vnitřkem přítlačné desky trubky. Vodiče připojené
k jednotce a zemnicí vodič upevněte k držáku potrubí. Udržujte dodatečné vodiče úhledně vedené podle
obrázku 30. Vodiče se mohou dostat do kontaktu s ostatními součástmi, například ventilátorem, a mohlo
by dojít k poškození vnitřní jednotky.
• Aby do jednotky nevnikala malá zvířata, uzavřete otvor kabeláže tmelem nebo tepelně izolujícím
materiálem (běžná dodávka), aniž by zde zbyl volný prostor. (Zvenčí pronikající malí živočichové –
například hmyz – mohou způsobit zkrat v ovládací skříni.)

Čeština
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VAROVANÍ
K zapojení ke svorkovnici napájení použijte koncovku s kulatým očkem. (Viz obrázek 32)
Jestliže ji nelze z vážných důvodů použít, dodržujte následující pokyny.
• Nepřipojujte vodiče různých průměrů ke stejné svorce napájení.
(Uvolnění daného spojení by mohlo způsobit přehřátí.) (Viz obrázek 33)
• Ujistěte se, že pro kabeláž jsou použity předepsané kabely. Upevněte vodiče bezpečně tak, aby se
vnější síly nepřenášely přímo na svorky.
• K dotažení šroubů svorkovnice používejte odpovídající šroubovák. Malé šroubováky poškozují hlavu
šroubů a nemohou je dotáhnout dostatečně.
• Jsou-li šrouby svorkovnice dotaženy příliš pevně, mohou se poškodit.
• Dotahovací moment jednotlivých šroubů svorkovnice je zobrazen v tabulce 5.
• Když používáte splétaný vodič, neprovádějte dokončení pájení.
Tabulka 5
Dotahovací moment (N•m)
Svorkovnice pro kabeláž dálkového ovladače
Svorkovnice k propojení jednotek
Svorka uzemnění
1

1

Kulatá zamačkávací svorka

2

Elektrický vodič

0,79~0,97
1,18~1,44
1,18~1,44

2

Obrázek 32
Připojte vodiče stejného průřezu
k oběma stranám.

Nepřipojuje vodiče stejného
průřezu k jedné straně.

Nepřipojujte vodiče různých
průřezů.

Správně

Chybně

Chybně

Obrázek 33
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9-2 PŘÍKLAD ZAPOJENÍ KABELÁŽE
VAROVANÍ
Zkontrolujte, zda je nainstalován jističe svodového zemnícího proudu na venkovní jednotce.
Tak tomu je proto, abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Elektrické zapojení venkovní jednotky viz instalační návod venkovní jednotky dodávaný s venkovními
jednotkami.
Ověřte si typ systému.
• Párový typ: 1 dálkový ovladač řídí 1 vnitřní jednotku (standardní systém). (Viz obrázek 34)
• Skupinové ovládání: 1 dálkový ovladač řídí až 16 vnitřních jednotek
(Všechny vnitřní jednotky pracují podle příkazů dálkového ovládání).
(Viz obrázek 35)
• Ovládání 2 dálkovými ovladači: 2 dálkové ovladače řídí 1 vnitřní jednotku. (Viz obrázek 37)
Párový typ

Skupinové ovládání
1

1
2

3

2

2

3

1 2 3

4

3

1 2 3

P1 P2

Obrázek 34

P1 P2

7

1

1 2 3

4
1 2 3

P1 P 2

1 2 3
P1 P2

P1 P2

P1 P 2

Obrázek 35

1

Hlavní zdroj napájení

2

Jistič proti zemnímu zkratu

3

Venkovní jednotka

4

Vnitřní jednotka

5

Dálkový ovladač (volitelné příslušenství)

6

Vnitřní jednotka (Master - hlavní)

7

Dálkový ovladač skupinového řízení (volitelné příslušenství)
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1 2 3

1 2 3

5

2

4

6

1 2 3

1
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Implementace skupinového ovládání
• Při použití párové jednotky lze dálkovým ovladačem simultánně řídit spuštění / vypnutí (skupiny)
až 16 jednotek. (Viz obrázek 36)
• V takovém případě se všechny vnitřní jednotky ve skupiny ovládají současně pomocí skupinového
dálkového ovladače.
• Termistor jednotky je použitelný pouze pro vnitřní jednotku, ke které je dálkový ovladač připojen.
2

1

3

4
5

6

7

1

Venkovní jednotka 1

2

Venkovní jednotka 2

3

Venkovní jednotka 16

4

Vnitřní jednotka 1

5

Vnitřní jednotka 2

6

Vnitřní jednotka 16

7

Dálkový ovladač skupinového ovládání

Obrázek 36
Způsob zapojení
(1) Sejměte víčko řídicí jednotky. (Viz také "9. JAK PROVÉST ZAPOJENÍ A PŘÍKLAD ZAPOJENÍ".)
(2) Zhotovte propojení mezi svorkami (P1, P2) uvnitř ovládací skříně pro dálkový ovladač. (Není stanovena
polarita.) (Viz obrázek 35 a tabulka 4)
Ovládání 2 dálkovými ovladači
1
2
4

3

3
1 2 3

6
4

7

1

Hlavní zdroj napájení

2

Jistič proti zemnímu zkratu

3

Venkovní jednotka

4

Vnitřní jednotka

5

Dálkový ovladač (volitelné příslušenství)

6

Dálkový ovladač 1

7

Dálkový ovladač 2

1 2 3
P1 P2

5

P1 P2

P1 P 2

Obrázek 37
Ovládání dvěma dálkovými ovladači (ovládání 1 vnitřní jednotky 2 dálkovými ovladači)
• Při použití 2 dálkových ovladačů musí být jeden nastaven jako hlavní "MAIN" a druhý jako podřízený
"SUB".
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PŘEPÍNÁNÍ HLAVNÍ/POMOCNÝ (MAIN/SUB)
• Použijete-li dálkový ovladač model BRC1E, viz také příručka přiložená k dálkovému ovladači.
Pokud je dálkový ovladač připojen kabelem, změňte nastavení spínače takto:
(1) Vložte plochý šroubovák do mezery mezi horní částí a konkávní dolní částí a horní část demontujte.
(2 místa) (deska tištěného spoje PCB dálkového ovládání je připojena k horní části dálkového ovladače.)
(Viz obrázek 38)
(2) Přepněte volič hlavní/pomocný na desce tištěného spoje PCB jednoho ze dvou dálkových ovladačů do
polohy "S". (Přepínač druhého dálkového ovladače ponechte v poloze "M".) (Viz obrázek 39)
1

1

Horní část dálkového ovladače

2

Spodní část dálkového ovladače

3

Do tohoto místa zasuňte šroubovák a opatrně odstraňte horní část
dálkového ovladače.

1

Tovární nastavení

2

Pokud se výchozí nastavení nezmění, je nutné vyměnit pouze jeden
dálkový ovladač.

3

Deska tištěného spoje dálkového ovladače

2
3

Obrázek 38

1

S
M

3
2

S
M

Obrázek 39
Způsob zapojení
(3) Sejměte víko ovládací skříně (viz "9. JAK PROVÉST ZAPOJENÍ A PŘÍKLAD ZAPOJENÍ").
(4) Přidejte kabeláž mezi dálkovým ovladačem 2 (závislý) a svorkou (P1, P2) svorkovnice (X1M)
pro dálkový ovladač v ovládací skříni. (Není stanovena polarita.) (Viz obrázek 37 a tabulka 4)
POZNÁMKA
1. Všechna přenosová vedení s výjimkou vedení dálkového ovládání jsou polarizována a musí odpovídat
symbolu svorky.
2. U dálkových ovladačů skupiny jednotek vyberte dálkový ovladač odpovídající vnitřní jednotce,
jež disponuje největším počtem funkcí (viz připojený přehled).

Čeština
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10. INSTALACE MŘÍŽKY SÁNÍ
1. Mřížku sání zahákněte do prohlubně v dolním rámu jednotky v pořadí (1) → (2).
(Viz obrázek 40)

(2)
(1)

1

Mřížka sání

2

Spodní rám

(1)

(2)
1

2

1

2

Obrázek 40

2. Zarážku mřížky (čelní panel) zasuňte do prohlubně na mřížce sání a mřížku zajistěte
dole v původním místě šroubem. (Viz obrázek 41)
* Šrouby nikdy neutahujte nadměrně.

3. Zkontrolujte, zda je přípravek mřížky zvednutý, pak mřížku uzavřete. Po uzavření
mřížky ji spusťte dolů. (Viz obrázek 41)
3

4

1

Mřížka sání

2

Spodní rám

3

Šroub M4 x 12

4

Čelní panel

5

Upevnění mřížky

6

Zarážka mřížky

5
6
1
1
2

Obrázek 41
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11. NASTAVENÍ
Dokončete všechny položky v "Položky, jež je třeba zkontrolovat po dokončení prací" na straně 5.
• Zkontrolujte, zda je kabeláž vnitřní a venkovní jednotky úplně nainstalována a dokončena.
• Zkontrolujte, zda jsou uzavřeny následující součásti: víko ovládací skříně vnitřní jednotky a vnější deska a
kryt potrubí venkovní jednotky.
Nastavení se musí provést z dálkového ovladače a v souladu s podmínkami instalace.
• Nastavení lze provést změnou "Čísla režimu", "ČÍSLA PRVNÍHO KÓDU" a "ČÍSLA DRUHÉHO KÓDU".
• Pro postupy nastavení a další pokyny viz také příručka dodaná k dálkovému ovladači.
POZNÁMKA
• Nastavení "Mode No." se normálně provádí kolektivně pro skupinu. Pro individuální nastavení každé vnitřní
jednotky a provedení kontrol po nastavení uveďte číslo režimu do závorek.
• Neprovádějte jiná nastavení, než jsou uvedena v tabulce.

11-1 SYMBOL NASTAVENÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU
• Symbol filtru oznamující nutnost čištění vzduchového filtru se zobrazuje na displeji LCD dálkového
ovladače.
• Hodnotu DRUHÉHO ČÍSLA KÓDU nastavte podle prašnosti nebo množství nečistot v místnosti.
(Tovární nastavení je PRVNÍ ČÍSLO KÓDU na hodnotě DRUHÉHO ČÍSLA KÓDU "01" pro dlouhý čas
a PRVNÍ ČÍSLO KÓDU 0 na hodnotě DRUHÉHO ČÍSLA KÓDU "01", znečištění vzduchového filtru nízké.) (Viz tabulka 6)
Vysvětlete uživateli, že filtry se musí pravidelně čistit, aby nedošlo k jejich ucpání, a také dobu, na
kterou je indikace péče o filtry nastavena.
• Pravidelné čištění filtru lze zkrátit podle prostředí používání.
Tabulka 6
Číslo
režimu

Nastavení
Čas čištění
Znečištění
vzduchového
filtru: nízké/
vysoké

PRVNÍ
Č. KÓDU
1

Dlouhý čas

10 (20)

0

Krátký čas

DRUHÉ Č. KÓDU
01
02
04
Dlouhý čas
—
Krátký čas
Přibližně
Přibližně
—
2 500 hodin 1 250 hodin
Přibližně
Přibližně
—
200 hodin
100 hodin

jsou nastavení při expedici zařízení z výrobního závodu.

11-2 NASTAVENÍ PRŮTOKU VZDUCHU PŘI VYPNUTÉM TERMOSTATU
• Po konzultaci se zákazníkem nastavte průtok podle požadavku pro dané prostředí.

(Viz tabulka 7)
• Když se změní proudění vzduchu, vysvětlete nastavení průtoku vzduchu zákazníkovi.
Tabulka 7
Nastavení
Provoz ventilátoru při vypnutém
termostatu (chlazení/topení)
Průtok vzduchu při vypnutém
termostatu chlazení
Průtok vzduchu při vypnutém
termostatu topení

Čeština

Normální
Stop
Průtok vzduchu LL
Nastavení průtoku
vzduchu
Průtok vzduchu LL
Nastavení průtoku
vzduchu

Číslo
režimu

PRVNÍ
Č. KÓDU

11 (21)

2

12 (22)

6

12 (22)

3

DRUHÉ
Č. KÓDU
01
02
01
02
01
02
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11-3 NASTAVENÍ REŽIMU ZVÝŠENÍ PRŮTOKU (třída 71 - 100)
• Nastavený průtok vzduchu (HH, H a L) lze zvýšit v závislosti na podmínkách instalace nebo
požadavku zákazníka. V takovém případě přepněte DRUHÉ Č. KÓDU podle pokynů v tabulce 8.
Tabulka 8
Nastavení
Standardní
Mírné zvýšení
Zvýšení

Číslo režimu

PRVNÍ Č. KÓDU

13 (23)

0

DRUHÉ Č. KÓDU
01
02
03

12. TESTOVACÍ PROVOZ
Dokončete všechny položky v "Položky, jež je třeba zkontrolovat po dokončení prací" na
straně 5. Viz instalační návod venkovní jednotky.
Bezpečnostní upozornění před spuštěním testovacího provozu
1. Zkontrolujte, zda jsou zcela otevřené uzavírací ventily venkovní jednotky.
2. Ponechte topení klikové skříně zapnuté 6 hodin nebo déle.
3. Během testovacího provozu nezapomeňte spustit chlazení.
4. Sejměte tlumicí materiál ventilátoru. (Viz také strana 9.)
Nastavení dálkového ovladače model BRC1E by mělo být přepnuto podle pokynů v příručce dodané
k dálkovému ovladači.
Nastavení jiného dálkového ovladače by mělo být přepnuto podle následujících pokynů.
• Zkontrolujte, zda je instalace vnitřní a venkovní jednotky úplně dokončena.
• Zkontrolujte, zda jsou uzavřeny následující součásti: víko ovládací skříně vnitřní jednotky a vnější deska a
kryt potrubí venkovní jednotky.
• Po dokončení instalace potrubí chladiva, vypouštěcího potrubí a elektrické kabeláže vyčistěte vnitřek
vnitřní jednotky a čelního panelu. Dále proveďte testovací provoz v souladu s instalační příručkou dodanou
k venkovní jednotce, abyste tak jednotku ochránili. (Doporučuje se, aby byl testovací provoz proveden
v přítomnosti kvalifikovaného elektrotechnika nebo inženýra.)
• Pokud jsou interiérové práce stále nedokončeny i když je dokončen testovací provoz, vysvětlete
zákazníkovi, že klimatizační jednotka nesmí být spuštěna, dokud nebudou práce v interiéru dokončeny,
aby tak byly vnitřní jednotky chráněny. (Pokud jednotka pracuje za těchto podmínek, lak, lepidlo a další
materiály používané během prací na dokončení interiéru vnitřní jednotku znečistí. To může způsobit
rozstřikování vody nebo netěsnost.)
• Pokud dojde k poruše a jednotku nelze uvést do provozu, informujte se v "12-1 JAK DIAGNOSTIKOVAT
PROBLÉMY".
• Po skončení zkušebního provozu stiskněte tlačítko KONTROLA / TESTOVACÍ PROVOZ jednou a
přepněte tak jednotku do režimu kontroly. Zkontrolujte, zda je kód poruchy "00" (= normální). Pokud kód
ukazuje cokoliv jiného než "00", informujte se v "12-1 JAK DIAGNOSTIKOVAT PROBLÉMY".
• Stiskněte tlačítko KONTROLA / TESTOVACÍ PROVOZ a vraťte se k normálnímu režimu provozu.
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Přepínání režimu
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Obrázek 42
1

Normální provozní režim

2

Nastavení

3

Jednou

4

Jednou
(Stiskněte na 4 sekundy nebo déle)

5

* Po 10 sekundách nebo více se režim vrátí do normálního provozního režimu.

6

Zobrazení kódů poruchy

7

Testovací provozní režim

8

Zobrazení kódu typu vnitřní jednotky

9

Zobrazení kódu typu venkovní jednotky

10

Režim kontroly

12-1 JAK DIAGNOSTIKOVAT PROBLÉMY
Napájení je zapnuté. Problémy lze monitorovat na dálkovém ovladači.
Diagnostika poruch dálkového ovladače model BRC1E by měla být provedena podle pokynů v instalační
příručce dodané k dálkovému ovladači. Pro další dálkové ovladače proveďte diagnostiku poruch podle
následujícího postupu.
 Odstraňování poruch pomocí displeje dálkového ovladače.
1 S dálkovým ovladačem. (POZNÁMKA 1)
Když se provoz zastaví v důsledku poruchy, rozbliká se provozní kontrolka a displej zobrazí
a
kód poruchy. Diagnostiku lze provést pomocí seznamu kódu poruch podle zobrazeného kódu
poruchy.
Kromě toho, zobrazuje-li se při skupinovém řízení číslo jednotky, bude objasněna porucha
detekovaná danou jednotkou (pro resetováno poruchy, viz POZNÁMKA 2).
POZNÁMKA
1. Když je stisknuto tlačítko KONTROLA / TESTOVACÍ PROVOZ na dálkovém ovladači, indikace "
"
začne problikávat.
2. Když podržíte tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO stisknuto 5 sekund nebo déle během režimu kontroly,
zmizí výše uvedená indikace historie poruch. V tomto případě po dvojím probliknutí kódu poruchy se
indikace kódu změní na "00" (normální) a číslo jednotky na "0". Obsah displeje se automaticky
změní a přejde z kontrolního do normálního režimu.
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12-2 KÓD PORUCHY
• V případech, kdy zůstává kód poruchy prázdný, se indikace "
" nezobrazí. Třebaže systém
pokračuje v provozu, zkontrolujte systém a proveďte potřebné opravy.
• Podle typu vnitřní nebo venkovní jednotky se kódy poruchy mohou, ale nemusí zobrazit.
Kód poruchy
A1
A3

A6

AF
AH

Porucha jednotky pročišťovače
vzduchu (shromažďování prachu,
deodorizace)

AJ

Porucha nastavení výkonu

C1
C4
C5

Chyba přenosu mezi deskou tištěného
spoje (hlavní) vnitřní jednotky a deskou
tištěného spoje (pomocná)
Porucha snímače teploty potrubí
kapaliny výměníku tepla
Porucha termistoru výparníku /
kondenzátoru výměníku tepla

C9

Porucha termistoru sání vzduchu

CC

Snímač vlhkosti je v nenormálním stavu
Porucha snímače teploty podlahy /
inteligentního oka
Porucha termistoru vzduchu dálkového
ovladače
Bezpečnostní člen zareagoval
(venkovní jednotka)
Porucha desky tištěného spoje
venkovní jednotky (venkovní jednotka)
Porucha vysokého tlaku (venkovní
jednotka)
Porucha nízkého tlaku (venkovní jednotka)
Motor kompresoru zablokován porucha (venkovní jednotka)
Motor kompresoru zablokován
nadproudem (venkovní jednotka)
Zablokování motoru ventilátoru
venkovní jednotky (venkovní jednotka)
Porucha okamžitého nadproudu
ventilátoru venkovní jednotky (venkovní
jednotka)

CE
CJ
E0
E1
E3
E4
E5
E6

E7
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Popis a opatření
Porucha desky tištěného spoje vnitřní
jednotky
Neobvyklá hladina odtoku
Motor vnitřního ventilátoru přetížen,
zjištěn nadměrný proud nebo motor
zablokován
Porucha připojení desky tištěného
spoje vnitřní jednotky
Porucha systému zvlhčovače

Poznámky

Nepracuje pouze jednotka pročišťovače
vzduchu (shromažďování prachu,
deodorizace). Použito neobvyklé zastavení
v závislosti na modelu nebo stavu.
Chyba adaptéru nastavení výkonu nebo dat
výkonu, nebo odpojení adaptéru nastavení
výkonu, porucha připojení adaptéru nebo
výkon není nastaven na uchování dat
integrovaného obvodu.

Použito neobvyklé zastavení v závislosti na
modelu nebo stavu.
Použito neobvyklé zastavení v závislosti na
modelu nebo stavu.
Použito neobvyklé zastavení v závislosti na
modelu nebo stavu.

Termistor dálkového ovladače nepracuje,
ale provoz termistoru jednotky je možný.

Čeština

E9
EA
F3
H3
H4
H7
H9
J1
J2
J3
J5
J6

J7
J8
J9
JA
JC
L1
L3
L4

Porucha elektronického expanzního
ventilu (venkovní jednotka)
Porucha přepínače chlazení / topení
(venkovní jednotka)
Porucha teploty výstupního potrubí
(venkovní jednotka)
Porucha vysokotlakého spínače (venkovní
jednotka)
Porucha nízkotlakého spínače
(venkovní jednotka)
Porucha signálu polohy motoru
ventilátoru venkovní jednotky (venkovní
jednotka)
Porucha systému termistoru vzduchu
venkovní jednotky (venkovní jednotka)
Porucha systému snímače tlaku
(dávka) (venkovní jednotka)
Porucha systému snímače proudu
(venkovní jednotka)
Porucha systému termistoru výstupní
trubky (venkovní jednotka)
Porucha systému termistoru trubky sání
(venkovní jednotka)
Porucha termistoru potrubí kapaliny
v rozdělovači výměníku tepla venkovní
jednotky (venkovní jednotka)
Porucha termistoru výparníku /
kondenzátoru výměníku tepla venkovní
jednotky (venkovní jednotka)
Porucha systému termistoru trubky
kapaliny (venkovní jednotka)
Porucha funkce termistoru plynového
potrubí (chlazení) (venkovní jednotka)
Porucha systému snímače tlaku
vypouštěcího potrubí (venkovní
jednotka)
Porucha systému snímače tlaku sacího
potrubí (venkovní jednotka)
Porucha systému měniče (venkovní
jednotka)
Porucha tlumivky termistoru (venkovní
jednotka)
Přehřáté žebroví vyzařující teplo
(venkovní jednotka)

L5

Nadměrný proud (venkovní jednotka)

L8

Elektrické teplo (venkovní jednotka)

L9
LC

Čeština

Prevence zastavení (venkovní
jednotka)
Porucha přenosu mezi měničem a
venkovní řídicí jednotkou (venkovní
jednotka)

Použito neobvyklé zastavení v závislosti na
modelu nebo stavu.

Použito neobvyklé zastavení v závislosti na
modelu nebo stavu.
Použito neobvyklé zastavení v závislosti na
modelu nebo stavu.

Použito neobvyklé zastavení v závislosti na
modelu nebo stavu.
Použito neobvyklé zastavení v závislosti na
modelu nebo stavu.
Použito neobvyklé zastavení v závislosti na
modelu nebo stavu.

Porucha chlazení převodníku.
Motory kompresoru a turbíny mohou
vykazovat poruchu uzemnění nebo zkrat.
Motory kompresoru a turbíny mohou být
přehřáty nebo odpojeny.
Kompresor by se mohl poškodit.
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P1
P3
P4
P6

PJ

Porucha nastavení výkonu (venkovní
jednotka)

U0

Neobvyklá teplota sacího potrubí
(venkovní jednotka)

U1

Obrácená fáze (venkovní jednotka)

U2

Porucha napájecího napětí (venkovní
jednotka)

U4
UF

Chyba přenosu signálu (mezi vnitřní a
venkovní jednotkou)

U5

U8

UA
UE
UC
UJ
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Přerušená fáze (venkovní jednotka)
Porucha systému snímače DCL
(venkovní jednotka)
Porucha termistoru žebroví
k vyzařování tepla (venkovní jednotka)
Porucha systému snímače výstupu
stejnosměrného proudu (venkovní
jednotka)

Chyba přenosu signálu (mezi vnitřní
jednotkou a dálkovým ovladačem)
Chyba přenosu mezi hlavním a
pomocným dálkovým ovladačem
(porucha pomocného dálkového
ovladače)
Chyba provozního nastavení

Použito neobvyklé zastavení v závislosti na
modelu nebo stavu.

Chyba adaptéru nastavení výkonu nebo dat
výkonu, nebo odpojení adaptéru nastavení
výkonu, porucha připojení adaptéru nebo
výkon není nastaven na uchování dat
integrovaného obvodu.
Množství chladiva může být nedostatečné.
Použito neobvyklé zastavení v závislosti na
modelu nebo stavu.
Přepojte zapojení dvou fází vodičů L1, L2 a
L3.
Přerušená fáze měniče nebo může vykazovat
poruchu kondenzátor hlavního obvodu.
Použito neobvyklé zastavení v závislosti na
modelu nebo stavu.
Chyba kabeláže mezi vnitřní a venkovní
jednotkou. Případně porucha desky tištěného
spoje vnitřní a venkovní jednotky.
Přenos mezi vnitřní jednotkou a dálkovým
ovladačem není prováděn správně.

Chyba nastavení systému (vícenásobný typ
se současným zapínáním/vypínáním).

Chyba přenosu (mezi vnitřní jednotkou
a centrálním dálkovým ovladačem)
Chyba nastavení adresy dálkového
ovladače
Chyba přenosu pomocného zařízení

Použito neobvyklé zastavení v závislosti na
modelu nebo stavu.
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VAROVANÍ
• Po dokončení testovacího provozu viz také "2 Položky, jež je třeba zkontrolovat při dodávce zákazníkovi"
na straně 5 a zkontrolujte, zda jsou všechny položky prověřeny.
• Pokud práce v interiéru zákazníka nejsou po dokončení provozního testu ještě dokončeny, sdělte
zákazníkovi, že nesmí klimatizační jednotku spouštět.
Látky generované barvami nebo lepidly použitými při práci na interiérech mohou znečistit produkt, pokud
by jednotka byla uvedena do provozu.
Testovací provoz dodavateli
Při dodávce produktu zákazníkovi po dokončení testovacího provozu zkontrolujte, zda jsou nasazeny
víko ovládací skříně, vzduchový filtr a mřížka sání. Kromě toho vysvětlete zákazníkovi stavy (ZAPNUTO/
VYPNUTO) napájecího jističe.

13. SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ
(Viz obrázek 43
1

(POZNÁMKA 7)

2

K VENKOVNÍ JEDNOTCE

3

(POZNÁMKA 3)

4

SVORKA PRO DISPLEJ
PROVOZU

5

PROVOZ VENTILÁTORU

6

PROVOZ KOMPRESORU

7

ADAPTÉR KABELÁŽE
(VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)

8

OVLÁDACÍ SKŘÍŇ

9

KABELOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ
(VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)

10

(POZNÁMKA 5)

11

PŘENOSOVÉ VEDENÍ
CENTRÁLNÍHO DÁLKOVÉHO
OVLADAČE

12

(POZNÁMKA 4)
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Obrázek 43
Vnitřní jednotka
A1P
Deska tištěného spoje
C105
Kondenzátor
HAP
Problikávající kontrolka (monitorování
provozu, zelená)
M1F
Motor (vnitřní ventilátor)
M1S
Motor (otočná klapka)
R1T
Termistor (vzduch)
R2T•R3T Termistor (spirála)
DS1
Přepínač DIP na desce tištěných spojů (nouzový)
V1R
Diodový můstek
X1M
Svorkovnice (dálkový ovladač)
X2M
Svorkovnice (přenosové vedení)
Z1F
Šumový filtr
PS
Spínaný napájecí zdroj
RC
Obvod přijímače signálu
TC
Obvod přenosu signálu

Dálkový ovladač s vedením
R1T
Termistor (vzduch)
Konektor pro volitelné díly
X33A
X35A
X35A

Konektor (adaptér kabeláže)
Konektor (adaptér skupinového řízení)
Konektor (adaptér skupinového řízení)

Karta pro zapojení
F1U•F2U Pojistka (B, 5 A, 250 V)
KCR
Magnetické relé
KFR
Magnetické relé
KHR
Magnetické relé

POZNÁMKY
1.

: svorkovnice

: konektor

: zkratovací konektor

2.
: provozní kabeláž
3. Podrobnosti naleznete ve schématu elektrického zapojení venkovní jednotky.
4. Jestliže se používá centrální dálkový ovladač, připojte ho k jednotce v souladu s přiloženým instalačním
návodem.
5. V případě přepnutí mezi hlavním/podřízeným obvodem, viz také instalační příručka dodaná s dálkovým
ovladačem.
6. BLK: černá RED: červená BLU: modrá WHT: bílá PNK: růžová YLW: žlutá GRY: šedá GRN: zelená
ORG: oranžová BRN: hnědá
7. Zobrazuje jen v případě potrubí s ochranou. Nepoužívá-li se ochrana, použijte H07RN-F.
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