MANUAL DE INSTALARE
Seria split R410A

4MXS80E3V3B2

5MXS90E3V3B2

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ∆HΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-ϹЪОТВЕТСТВИЕ

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI
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19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

07 **
08 **
09 **
10 **
11 **
12 **

11 Information * enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
12 Merk *
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
13 Huom *
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on
hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B>
v souladu s osvědčením <C>.
15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno
od strane <B> prema Certifikatu <C>.

Tetsuya Baba
Managing Director
Pilsen, 2nd of January 2015
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19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Deǧiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

DICz*** je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
DICz*** on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
DICz*** е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
DICz*** yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
DICz*** ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť DICz*** je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
DICz*** Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

21 Забележка * както е изложено в <A> и оценено положително
от <B> съгласно Сертификата <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
23 Piezīmes *
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B>
v súlade s osvedčením <C>.
25 Not *
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre
<B> tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.
DICz*** on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost DICz*** má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
DICz*** je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A DICz*** jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
DICz*** ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
DICz*** este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga *
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią
<B> i Świadectwem <C>.
18 Notă *
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba *
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus *
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

Low Voltage 2006/95/EC
Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

Η DICz*** είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
A DICz*** está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания DICz*** уполномочена составить Комплект технической документации.
DICz*** er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
DICz*** är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
DICz*** har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certificato <C>.
Σημείωση * όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από
το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
Примечание * как указано в <A> и в соответствии
с положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B>
i henhold til Certifikat <C>.

06 Nota *

DICz*** is authorised to compile the Technical Construction File.
DICz*** hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
DICz*** est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
DICz*** is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
DICz*** está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
DICz*** è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt
gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par
<B> conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
<B> overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

***DICz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

01 **
02 **
03 **
04 **
05 **
06 **

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 με τήρηση των διατάξεων των:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle
nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα
με τις οδηγίες μας:

2MXS40H3V1B2, 2AMX40G3V1B2, 2MXS50H3V1B2, 2AMX50G3V1B2, 3MXS40K3V1B2, 3MXS52E4V1B2, 3AMX52E4V1B2, 3MXS68G3V1B2, 4MXS68F3V1B2, 4MXS80E3V3B2, 5MXS90E3V3B2,

17 m deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
18 r declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
21 b декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeļu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu klima modellerinin aşaǧıdaki gibi olduǧunu beyan eder:

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
10 q erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 a declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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Seria split R410A

Cuprins

Pagina

Măsuri de protecţie............................................................................ 1

Măsuri de protecţie


Accesorii............................................................................................ 2
Precauţii pentru alegerea amplasamentului...................................... 2

Ignorarea oricăreia din AVERTIZĂRI poate duce la
consecinţe grave precum decesul sau accidentarea gravă.

Desenele de instalare a unităţii interioare/exterioare ........................ 3
Instalarea .......................................................................................... 3

Ignorarea oricăreia din PRECAUŢII poate duce în unele
cazuri la consecinţe grave.

Racordurile (orificiul de racordare) ............................................................ 3

Precauţii la instalare.......................................................................... 4
Instrucţiuni de instalare a unităţii exterioare ...................................... 4

Acest manual clasifică atenţionările în AVERTIZARE şi
PRECAUŢIE. Aveţi grijă să urmaţi atenţionările de mai jos: ele
sunt foarte importante pentru asigurarea securităţii.



Selectarea amplasamentului pentru instalarea
unităţilor interioare............................................................................. 4

Pe parcursul acestui manual se folosesc următoarele simboluri
de siguranţă.
Aveţi grijă să respectaţi aceste instrucţiuni.

Instalarea tubulaturii agentului frigorific............................................. 4
Instalarea unităţii exterioare....................................................................... 4
Metoda de instalare a tubulaturii de evacuare........................................... 4
Tubulatura agentului frigorific .................................................................... 5
Purjarea aerului şi controlul scăpărilor de gaz........................................... 5
Încărcarea agentului frigorific..................................................................... 6
Informaţii importante privind agentul frigorific utilizat................................. 6
Încărcarea de agent frigorific suplimentar.................................................. 6
Instalarea tubulaturii agentului frigorific ..................................................... 6
Mandrinarea capătului conductei............................................................... 7

Aveţi grijă să instalaţi legătura la pământ.
Nu încercaţi niciodată.


Cum se folosesc reducţiile ................................................................ 7
Operaţiunea de evacuare.................................................................. 8
Exploatare forţată ...................................................................................... 8

Cablarea............................................................................................ 8

AVERTIZARE


Instalarea trebuie efectuată de distribuitor sau de un alt
profesionist.
Instalarea necorespunzătoare poate cauza scăpări de apă,
electrocutare, sau incendiu.



Montaţi instalaţia de aer condiţionat în conformitate cu
instrucţiunile date în acest manual.
Instalarea incompletă poate cauza scăpări de apă,
electrocutare, sau incendiu.



Aveţi grijă să folosiţi piesele furnizate sau specificate pentru
instalare.
Utilizarea altor piese poate cauza slăbirea prin vibraţie a unităţii
şi poate cauza scăpări de apă, electrocutare sau incendiu.



Montaţi instalaţia de aer condiţionat pe un postament solid care
poate suporta greutatea unităţii.
Un postament necorespunzător sau o instalare incompletă pot
cauza accidentări în cazul căderii unităţii de pe postament.



Legătura la reţea trebuie efectuată în conformitate cu manualul
de instalare şi cu reglementările şi codurile practice naţionale de
cablare electrică.
Capacitatea insuficientă sau cablajul nefinalizat pot cauza
electrocutare sau incendiu.



Aveţi grijă să folosiţi un circuit electric de alimentare special
alocat. Nu folosiţi niciodată o sursă de alimentare în comun cu
un alt aparat.



Pentru cablare, folosiţi un cablu suficient de lung pentru a
acoperi întreaga distanţă fără conexiuni. Nu folosiţi cabluri
prelungitoare. Nu încărcaţi suplimentar reţeaua de alimentare,
folosiţi un circuit electric de alimentare special alocat.
Neprocedând astfel pot surveni supraîncălziri, electrocutare sau
incendiu.



Folosiţi tipurile specificate de cabluri pentru conexiunile electrice
între unităţile interioare şi exterioare.
Prindeţi strâns conductorii de interconectare astfel ca bornele lor
să nu fie supuse unor solicitări exterioare. Conexiunile sau
legăturile incomplete pot cauza supraîncălzirea bornelor sau
incendiu.

Reglajul de încăpere prioritară .......................................................... 9
Reglajul de încăpere prioritară................................................................... 9

Reglaj "night quiet" (silenţios de noapte) ........................................ 10
Funcţia de mod silenţios de noapte ......................................................... 10

Blocarea modului de RĂCIRE/ÎNCĂLZIRE <S15> ......................... 10
Proba de funcţionare şi verificarea finală ........................................ 10
Controlul erorilor de cablaj....................................................................... 10
Proba de funcţionare şi verificarea finală..................................................11
Elemente de verificat ................................................................................11

Cerinţe privind dezafectarea ............................................................11

CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE
DE INSTALARE. PĂSTRAŢI ACEST MANUAL LA
ÎNDEMÂNĂ PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.
INSTALAREA SAU CONECTAREA NECORESPUNZĂTOARE A ECHIPAMENTULUI SAU ACCESORIILOR
POATE CAUZA ELECTROCUTARE, SCURTCIRCUIT,
SCĂPĂRI, INCENDIU SAU ALTE DETERIORĂRI ALE
ECHIPAMENTULUI. ASIGURAŢI-VĂ CĂ FOLOSIŢI DOAR
ACCESORII FABRICATE DE DAIKIN, CONCEPUTE ÎN
MOD SPECIFIC UTILIZĂRII CU ECHIPAMENTUL ŞI
INSTALAŢI-LE CU UN PROFESIONIST.
DACĂ NU SUNTEŢI SIGUR DE PROCEDEELE DE
INSTALARE SAU UTILIZARE, LUAŢI ÎNTOTDEAUNA
LEGĂTURA CU DISTRIBUITORUL DVS. DAIKIN
PENTRU CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢII.
Textul în limba engleză este instrucţiunea originală. Celelalte limbi
sunt traducerile instrucţiunilor originale.
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După terminarea instalării, verificaţi unitatea pentru a depista
erorile de instalare. Daţi utilizatorului instrucţiunile adecvate
privitoare la utilizarea şi curăţarea unităţii în conformitate cu
manualul de exploatare al unităţii interioare.



După racordarea cablurilor de alimentare şi interconectare aveţi
grijă să aşezaţi cablurile astfel încât acestea să nu exercite forţe
nedorite asupra capacelor electrice sau panourilor.
Instalaţi capacele peste cabluri. Instalarea incompletă a
capacelor poate cauza supraîncălzirea bornelor, electrocutare,
sau incendiu.



Dacă în timpul instalării au avut loc scurgeri de agent
frigorific, aerisiţi încăperea.
Agentul frigorific produce un gaz toxic dacă este expus
la flacără.



După finalizarea instalării, verificaţi să nu existe scăpări
de agent frigorific.
Agentul frigorific produce un gaz toxic dacă este expus
la flacără.



Când instalaţi sau mutaţi sistemul, aveţi grijă să păstraţi circuitul
de agent frigorific liber de alte substanţe, precum aerul, în afara
agentului frigorific specificat (R410A).
Prezenţa aerului sau a altor substanţe străine în circuitul de
agent frigorific cauzează o creştere anormală a presiunii sau
spargere, generând accidente.









În timpul evacuării, opriţi compresorul înainte de a demonta
tubulatura agentului frigorific.
În cazul în care compresorul încă funcţionează şi ventilul de
închidere este deschis în timpul evacuării, la îndepărtarea
tubulaturii agentului frigorific va fi aspirat aer, cauzând presiunii
anormale în circuitul de răcire şi putând provoca deteriorări sau
chiar accidentări.
În timpul instalării, racordaţi bine tubulatura agentului frigorific
înainte de a pune în funcţiune compresorul.
În cazul în care tubulatura nu este bine racordată şi ventilul de
închidere este deschis în timpul evacuării, la funcţionarea
compresorului va fi aspirat aer, cauzând presiunii anormale în
circuitul de răcire şi putând provoca deteriorări sau chiar
accidentări.
Aveţi grijă să instalaţi legătura la pământ. Nu conectaţi
împământarea unităţii la o conductă de utilităţi, circuit
absorbant de impulsuri, sau o linie de împământare
telefonică.
Legarea incompletă la pământ poate cauza electrocutare. Un supracurent înalt de la un fulger sau de la
alte surse poate deteriora instalaţia de aer condiţionat.

Accesorii
Accesoriile furnizate cu unitatea exterioară:
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Ştuţ de evacuare (A)

1

Capsula de evacuare (B)

2

Colector de evacuare (C)

3

Bandă izolatoare (D)

1

Ansamblul de reducţie

1

Etichetă de gaz fluorurat cu efect de
seră

1

Etichetă de gaz fluorurat cu efect de
seră în mai multe limbi

1

Şuruburi pentru instalarea locală

4

Precauţii pentru alegerea amplasamentului

Aveţi grijă să instalaţi un întreruptor pentru scurgere la pământ.
Neprocedând astfel pot surveni electrocutări.

Nu montaţi instalaţia de aer condiţionat într-un loc unde
există pericolul expunerii la scăpări de gaz inflamabil.
Dacă gazul scapă şi se acumulează în jurul unităţii, el
poate lua foc.

Aveţi grijă să luaţi măsurile adecvate pentru a
împiedica pătrunderea animalelor mici în unitatea
exterioară.



Animalele mici în contact cu piesele electrice pot
cauza defecţiuni, fum sau incendiu. Instruiţi clientul să
menţină curată zona din jurul unităţii.

1

Echipamentul nu este destinat pentru utilizare într-o atmosferă
potenţial explozivă.

2

Alegeţi un loc suficient de solid pentru a suporta greutatea şi
vibraţia unităţii, unde zgomotul de exploatare nu va fi amplificat.

3

Alegeţi un loc unde aerul cald evacuat din unitate sau zgomotul
de exploatare nu vor deranja vecinii utilizatorului.

4

Evitaţi locurile de lângă dormitoare şi similare pentru ca
zgomotul de exploatare să nu creeze probleme.

PRECAUŢIE






Instalaţi tubulatura de evacuare în conformitate cu instrucţiunile
acestui manual.
O tubulatură necorespunzătoare poate cauza inundări.



Notă pentru instalarea unităţii exterioare
În zonele reci unde temperatura aerului din exterior se menţine
mai multe zile sub sau în jurul punctului de îngheţ, evacuarea
unităţii exterioare poate îngheţa. În astfel de cazuri se
recomandă instalarea unui încălzitor electric pentru a proteja
evacuarea faţă de îngheţ.

5

Trebuie să existe spaţiu suficient pentru ducerea şi aducerea
unităţii în şi de la locul de instalare.

6

Trebuie să existe spaţiu suficient pentru trecerea aerului şi fără
blocări ale prizei de aer şi orificiului de evacuare a aerului.

Strângeţi piuliţa olandeză în conformitate cu metoda specificată
cum ar fi cu o cheie dinamometrică.
Dacă piuliţa olandeză este strânsă prea tare, ea poate crăpa
după un anumit timp cauzând scăpări de agent frigorific.

7

Locul trebuie să fie lipsit de pericolul scăpării unor gaze
inflamabile din apropiere.





Nivelul intensităţii sonore este mai mic de 70dB(A).

Plasaţi unitatea astfel încât zgomotul şi aerul cald evacuat să nu
deranjeze vecinii.
8

Instalaţi unităţile, cordoanele de alimentare şi cablurile dintre
unităţi la cel puţin 3 m distanţă de aparatele de televiziune şi
radio. Astfel se previne interferenţa cu imaginea şi sonorul.
În funcţie de condiţiile de recepţie radio, interferenţa
electromagnetică se poate produce chiar dacă unităţile sunt
instalate la mai mult de 3 m distanţă.
Manual de instalare
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9

În zonele de litoral sau în alte locuri cu atmosferă saline sau cu
gaze sulfuroase, coroziunea poate scurta viaţa instalaţiei de aer
condiţionat.

10

Întrucât din unitatea exterioară rezultă scurgeri, nu plasaţi în sub
unitate nimic ce trebuie ferit de umezeală.



Dacă amplasamentul nu are un drenaj corespunzător, plasaţi
unitatea pe un soclu orizontal (sau un piedestal din material
plastic). Instalaţi unitatea exterioară în poziţie orizontală.
Neprocedând astfel se pot produce scăpări sau acumulări de
apă.



De asemenea, izolaţi racordul de pe unitatea exterioară.

Unităţile nu pot fi instalate suspendate de tavan sau
una peste alta.

NOTĂ

PRECAUŢIE
Când exploataţi instalaţia de aer condiţionat la temperaturi
joase ale mediului exterior, asiguraţi-vă că urmaţi
instrucţiunile de mai jos.








Pentru a preveni expunerea la vânt, instalaţi unitatea
exterioară cu faţa sa de aspiraţie orientată spre
perete.
Nu instalaţi niciodată unitatea exterioară într-un loc
unde partea de aspiraţie ar putea fi expusă direct
vântului.
Pentru a preveni expunerea la vânt, instalaţi o placă
deflectoare pe partea de degajare a aerului din
unitatea exterioară.
În zonele cu ninsori intense, alegeţi un loc de instalare
unde zăpada să nu poată afecta unitatea.
Construiţi o învelitoare mare.

1

Bandă izolatoare

2

Material de fixare

3

Conductă de izolaţie

4

Capacul pentru întreţinere

1

2

3

4
Utilizaţi bandă sau material de izolaţie pe toate racordurile
pentru a preveni pătrunderea aerului între tubulatura de cupru şi
conducta de izolaţie. Aveţi grijă să procedaţi astfel dacă unitatea
exterioară este instalată conform celor prezentate în figură.

Instalarea


Instalaţi unitatea în poziţie orizontală.



Unitatea poate fi instalată direct pe o verandă din beton sau întrun loc solid dacă drenajul este bun.



Dacă vibraţia poate fi transmisă clădirii, folosiţi un cauciuc
antivibraţie (procurare la faţa locului).

Construiţi un piedestal.
Instalaţi unitatea suficient de sus faţă
de sol pentru a preveni acoperirea cu
zăpadă.

Desenele de instalare a unităţii interioare/
exterioare (A se vedea figura 1)
Pentru instalarea unităţilor interioare, consultaţi manualul de instalare
furnizat cu unităţile. Diagrama prezintă o unitate interioară montată
pe perete.
PRECAUŢIE




Nu racordaţi tubulatura ramificată încastrată la
unitatea exterioară când efectuaţi doar instalarea
tubulaturii fără a racorda unitatea interioară (pentru a
adăuga o altă unitate interioară mai târziu).
Aveţi grijă să feriţi de murdării sau umezeală toate
capetele tubulaturii ramificate încastrate.
A se vedea "Instalarea tubulaturii agentului frigorific"
la pagina 6 pentru detalii.
Nu este permisă racordarea numai 1 unităţi interioare.
Aveţi grijă să racordaţi cel puţin 2 unităţi
interioare. Reţineţi că dacă se racordează o unitate
interioară integrată, trebuie racordate cel puţin
3 unităţi interioare.

1

Astupaţi cu chit orificiul de trecere a conductei.

2

Tăiaţi conducta de izolaţie termică la o lungime corespunzătoare
şi înfăşuraţi-o cu bandă, având grijă să nu rămână goluri pe
secţiunea tăieturii.

3

Înfăşuraţi conducta de izolaţie cu bandă de finisaj de jos până sus.

4

Lăsaţi 30 cm de spaţiu pentru lucrul sub nivelul tavanului.

5

25 cm de la perete. Lăsaţi spaţiu pentru întreţinerea tubulaturii şi a
părţii electrice.

6

Dacă există pericolul căderii sau răsturnării unităţii, fixaţi unitatea
cu şuruburi de fundaţie, sârmă, sau prin alte mijloace.

7

Racordul unităţii exterioare

8

Capac pentru întreţinere
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Racordurile (orificiul de racordare)
Instalaţi unitatea interioară în conformitate cu tabelul de mai jos, care
prezintă relaţia dintre clasa unităţii interioare şi orificiul
corespunzător.
Totalul claselor de unităţi interioare care pot fi racordate la această
unitate:
 Tip de pompă termică:
4MXS80 - Până la 14,5 kW
5MXS90 - Până la 15,6 kW
Orificiu
Model

A

B

C

D

E

4MXS80

15
20
25
35
42

15(1)
20(1)
25(1)
35(1)
42(1)
50
60

15(2)
20(2)
25(2)
35(2)
42(2)
50(3)
60(3)
71

15(2)
20(2)
25(2)
35(2)
42(2)
50(3)
60(3)
71

—

5MXS90

15
20
25
35
42

15
20
25
35
42

15(1)
20(1)
25(1)
35(1)
42(1)
50
60

15(2)
20(2)
25(2)
35(2)
42(2)
50(3)
60(3)
71

15(2)
20(2)
25(2)
35(2)
42(2)
50(3)
60(3)
71

(1) Utilizaţi reductoarele nr. 2 şi 4 pentru a racorda conductele.
(2) Utilizaţi reductoarele nr. 5 şi 6 pentru a racorda conductele.
(3) Utilizaţi reductoarele nr. 1 şi 3 pentru a racorda conductele.

Consultaţi "Cum se folosesc reducţiile" la pagina 7 pentru informaţii
privind numerele şi formele reducţiilor.

Precauţii la instalare


Verificaţi soliditatea şi orizontalitatea terenului de instalare astfel
ca unitatea să nu producă vibraţie sau zgomot după instalare.



Fixaţi solid unitatea cu ajutorul şuruburilor de fundaţie în
conformitate cu schiţa fundaţiei. Pregătiţi câte 4 seturi de
şuruburi de fundaţie M8 sau M10 cu piuliţe şi şaibe (procurare la
faţa locului).



Cel mai bine este să se înşurubeze şuruburile de fundaţie până
ce rămân cu 20 mm deasupra suprafeţei fundaţiei.

Selectarea amplasamentului pentru
instalarea unităţilor interioare
Lungimea maximă admisibilă a tubulaturii de agent frigorific şi
diferenţa de înălţime maximă admisibilă între unităţile exterioare şi
cele interioare, sunt prezentate mai jos.
Cu cât tubulatura agentului frigorific e mai scurtă, cu atât vor fi mai
bune performanţele. Racordaţi astfel încât tubulatură să fie cât mai
scurtă posibilă. Lungimea minimă admisibilă pe încăpere este de
3 m.
Clasa de capacitate a unităţilor exterioare

4MXS80

20

Tubulatura la fiecare unitate interioară
Lungimea totală a tubulaturii între toate unităţile

5MXS90

≤25 m
≤70 m

≤75 m

Dacă unitatea exterioară este amplasată mai sus decât unităţile
interioare (A se vedea figura 2)

Instrucţiuni de instalare a unităţii
exterioare


Când în calea admisiei sau a evacuării aerului la/de la unitatea
exterioară există un perete sau un alt obstacol, urmaţi indicaţiile
de instalare de mai jos.



Pentru oricare din modurile de instalare de mai jos, înălţimea
peretelui de pe partea de evacuare a aerului trebuie să fie de
≤1200 mm.

Dacă unitatea exterioară este amplasată diferit (de ex. mai jos
decât una sau mai multe unităţi interioare) (A se vedea figura 3)

Diferenţă de nivel: ≤15 m

Toată tubulatura de legătură trebuie instalată de un
tehnician autorizat pentru instalaţii de frig, în conformitate
cu codurile locale şi naţionale relevante.

Instalarea unităţii exterioare
>350

≤1200

>100

Diferenţă de nivel: ≤7,5 m

2

Instalarea tubulaturii agentului frigorific

Perete în dreptul unei laturi
Vedere laterală (unitate: mm)

1



La instalarea unităţii exterioare, consultaţi "Precauţii pentru
alegerea amplasamentului" la pagina 2 şi "Desenele de instalare
a unităţii interioare/exterioare" la pagina 3.



Dacă este necesară instalarea evacuării, urmaţi procedeele de
mai jos.

Metoda de instalare a tubulaturii de evacuare
Pereţi în dreptul a două laturi
Vedere de sus (unitate: mm)

>100



Pentru evacuare folosiţi dopul de evacuare.



În zone reci, nu folosiţi furtun de evacuare la unitatea exterioară.
În caz contrar, apa poate îngheţa, afectând eficienţa încălzirii.

1

A se vedea figura de mai jos pentru instalarea dopului de
scurgere.

>350
A

>50

B

B

D

>50
D
B

C

Pereţi în dreptul a trei laturi

C

C

A
B

Vedere de sus (unitate: mm)

>100
>50
>350

2

Racordaţi un furtun de vinil procurat la faţa locului (diametru
intern de 25 mm) la ştuţul de evacuare (A).
Dacă furtunul este prea lung şi atârnă în jos, fixaţi-l cu grijă
pentru a preveni îndoirile.
NOTĂ

Dacă orificiile de evacuare ale
unităţii exterioare sunt acoperite
de un soclu sau de suprafaţa
podelei, ridicaţi unitatea pentru a
asigura un spaţiu liber mai mare
de 100 mm sub unitatea
exterioară.
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Tubulatura agentului frigorific

Purjarea aerului şi controlul scăpărilor de gaz

1

Când instalarea tubulaturii este finalizată, este necesar să controlaţi
pentru depistarea scăpărilor de gaz.

Aliniaţi centrele ambelor îmbinări mandrinate şi strângeţi
piuliţele olandeze cu 3 sau 4 ture la mână. Apoi strângeţi-le
complet cu chei dinamometrice.

AVERTIZARE

Utilizaţi chei dinamometrice când strângeţi piuliţele olandeze
pentru a preveni deteriorarea acestora şi pierderile de gaz.
1

Cheie dinamometrică

2

Cheie fixă

3

Îmbinarea tubulaturii

4

Piuliţă olandeză

1

2

3

Nu lăsaţi nici o altă substanţă în afara agentului
frigorific specificat (R410A) în circuitul de răcire.



Când survin scăpări de agent frigorific gaz, aerisiţi
încăperea cât mai repede posibil.



Atât R410A cît şi alţi agenţi frigorifici, trebuie
recuperaţi întotdeauna şi niciodată nu trebuie
evacuaţi direct în mediul înconjurător.



Utilizaţi o pompă de vid exclusiv pentru R410A.
Utilizarea aceleiaşi pompe de vid pentru agenţi
frigorifici diferiţi poate cauza deteriorarea pompei de
vid sau a unităţii.

4

Piuliţă olandeză

Cuplul de strângere al piuliţei
olandeze

Ø6,4

15~17 N•m

Ø9,5

33~39 N•m

Ø12,7

50~60 N•m

Ø15,9

63~75 N•m

Cuplul de strângere a capacului de protecţie
Conducta de lichid

Conducta de gaz

26,5~32,3 N•m

48,1~59,7 N•m



Dacă la purjarea cu pompa de vid a aerului din conductele de
agent frigorific şi din unitatea interioară se consumă agent
frigorific, încărcaţi o cantitate suplimentară de agent frigorific.



Folosiţi o cheie hexagonală (4 mm) pentru a acţiona tija
ventilului de închidere.



Toate racordurile conductelor de agent frigorific trebuie strânse
cu o cheie dinamometrică la cuplul de strângere specificat.

1

Racordaţi partea bombată (cea care apasă pe supapă) a
furtunului de încărcare ce vine de la distribuitorul manometrului
la orificiul pentru întreţinerea ventilului de închidere gaz)

2

Deschideţi complet ventilul de joasă presiune (Lo) al
distribuitorului manometrului şi închideţi complet ventilul său de
înaltă presiune (Hi).

Cuplul de strângere al capacului orificiului pentru întreţinere
10,8~14,7 N•m

2



Când conectaţi piuliţa olandeză, ungeţi suprafaţa interioară a
evazării cu ulei eter sau ulei ester şi strângeţi iniţial 3 sau 4 ture
cu mâna înainte de a strânge ferm.

Ventilul de înaltă presiune nu necesită acţionare ulterioară.
3

Vidaţi. Verificaţi ca manovacuummetrul să indice –0,1 MPa
(–760 mm Hg).
Se recomandă o evacuare de cel puţin 1 oră.

4

Închideţi ventilul de joasă presiune (Lo) al distribuitorului
manometrului şi opriţi pompa de vid.
Lăsaţi în această stare timp de 4-5 minute şi verificaţi ca acul
manometrului să rămână într-o poziţie neschimbată.
Dacă acul manometrului se întoarce, aceasta poate indica
prezenţa umidităţii sau a unor scăpări la piesele de racordare.
Repetaţi treptele 2 – 4 după verificarea tuturor pieselor de
interconectare şi slăbirea uşoară şi strângerea din nou a
piuliţelor.

5

Scoateţi capacele ventilelor de închidere lichid şi de închidere
gaz.

6

Rotiţi tija ventilului de închidere lichid cu 90 grade în sens opus
acelor de ceasornic cu o cheie hexagonală pentru a deschide
ventilul.
Închideţi-l după 5 secunde şi depistaţi scăpările de gaz.
Depistaţi cu apă cu săpun scăpările de gaz la îmbinarea
mandrinată a unităţii interioare, la cea a unităţii exterioare şi la
tijele ventilelor.
După terminarea verificării ştergeţi pentru a îndepărta apa cu
săpun.

7

Deconectaţi furtunul de încărcare de la orificiul pentru întreţinere
al ventilului de închidere gaz, apoi deschideţi complet ventilele
de închidere lichid şi gaz.
Nu încercaţi să rotiţi tija ventilului dincolo de capătul cursei.

8
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Strângeţi clapetele ventilelor şi capacele orificiilor pentru
întreţinerea ventilelor de închidere lichid şi gaz cu o cheie
dinamometrică la cuplurile specificate. A se vedea "Instalarea
tubulaturii agentului frigorific" la pagina 4 pentru detalii.

Încărcarea agentului frigorific

Încărcarea de agent frigorific suplimentar

Această unitate exterioară este încărcată în fabrică.
Când efectuaţi pe unitate lucrări de întreţinere necesitând
deschiderea sistemului de agent frigorific, agentul frigorific
trebuie evacuat în conformitate cu reglementările locale.

În cazul în care este necesară reîncărcarea, consultaţi placa de
identificare a unităţii. Placa de identificare specifică tipul de agent
frigorific şi cantitatea necesară.
Precauţii la adăugarea R410A
Aveţi grijă să încărcaţi cantitatea specificată de agent frigorific în
stare lichidă în conducta de lichid.
Întrucât agentul frigorific este un amestec, adăugarea sa în stare
gazoasă poate cauza modificarea compoziţiei agentului frigorific,
împiedicând exploatarea normală.


Înainte de încărcare, verificaţi dacă butelia de agent frigorific
este echipată sau nu cu un tub de sifon.
Încărcaţi agentul frigorific
cu butelia cu capul în jos.

Încărcaţi agentul frigorific
cu butelia în poziţie
verticală.

Dacă lungimea totală a tubulaturii pentru toate încăperile depăşeşte
valoarea dată mai jos, încărcaţi suplimentar câte 20 g de agent
frigorific (R410A) pentru fiecare metru suplimentar de tubulatură.
4MXS80
5MXS90
Lungimea totală a tubulaturii pentru toate încăperile

30 m

Determinaţi greutatea de agent frigorific ce urmează fi încărcat
suplimentar şi treceţi cantitatea pe eticheta de service de pe faţa
posterioară a capacului pentru service.
PRECAUŢIE
Chiar dacă ventilul de închidere este complet închis,
agentul frigorific se poate scurge încet; nu lăsaţi piuliţa
olandeză îndepărtată un timp mai îndelungat.



Aveţi grijă să utilizaţi scule exclusiv pentru R410A pentru a
asigura rezistenţa necesară faţă de presiune şi pentru a
împiedica pătrunderea materialelor străine în sistem.

Instalarea tubulaturii agentului frigorific
Precauţii la manipularea conductelor

Informaţii importante privind agentul frigorific utilizat
Acest produs conţine gaze fluorurate cu efect de seră cuprinse în
Protocolul de la Kyoto. Nu purjaţi gazele în atmosferă.
Tipul de agent frigorific:

R410A

Valoarea GWP(1):

1975

(1)



Protejaţi capătul deschis al conductei faţă de praf şi umezeală.



Toate curburile conductelor trebuie să fie cât se poate de line.
Pentru curbarea conductelor folosiţi o maşină de îndoit.
Raza de curbură trebuie să fie de 30 - 40 mm sau mai mare.

GWP = potenţial de încălzire globală

Vă rugăm să completaţi cu cerneală neradiabilă,


 încărcătura de agent frigorific din fabrică a produsului,



 cantitatea suplimentară de agent frigorific încărcat la faţa
locului şi



+încărcătura totală de agent frigorific

pe eticheta de gaz fluorurat cu efect de seră furnizat cu produsul.

Selecţia cuprului şi a materialelor de izolaţie termică
Când folosiţi conducte şi armături comerciale din cupru, respectaţi
următoarele:


Material de izolaţie: spumă de polietilenă
Coeficient de transfer de căldură: 0,041 la 0,052 W/mK (0,035 la
0,045 kcal/mh°C)
Temperatura suprafeţei conductei de agent frigorific gaz ajunge
la max. 110°C.
Alegeţi materialele de izolaţie termică ce rezistă la această
temperatură.



Aveţi grijă să izolaţi atât tubulatura de gaz cât şi cea de lichid şi
să asiguraţi dimensiunile izolaţiei conform celor de mai jos.

Eticheta completată trebuie lipită pe interiorul produsului şi în
apropiere de orificiul de încărcare al produsului (de ex., pe interiorul
capacului pentru întreţinere).
4

1

1
2

3
6

NOTĂ

2

încărcătura de agent
frigorific din fabrică a
produsului:
a se vedea placa de
identificare a unităţii
cantitatea suplimentară
de agent frigorific
încărcat la faţa locului

Dimensiunea conductei
Diam. ext.
(mm)

3

încărcătura totală de
agent frigorific

4

Conţine gaze fluorurate
cu efect de seră cuprinse
în Protocolul de la Kyoto

12,7

5

unitate exterioară

15,9

6

butelie de agent frigorific
şi distribuitor pentru
încărcare

5

6,4
9,5

Aplicarea naţională a reglementării UE la anumite
gaze fluorurate cu efect de seră poate cere utilizarea
limbii naţionale oficiale corespunzătoare pe unitate.
Prin urmare se asigură împreună cu unitatea o etichetă
suplimentară de gaz fluorurat cu efect de seră în mai
multe limbi.
Instrucţiunile de lipire sunt ilustrate pe dosul acelei
etichete.

Izolarea conductelor

Grosimea
(mm)

Grosimea
(mm)

8-10

≥10

12-15

1,0

≥13

16-20

1

Conducta de gaz

2

Cablajul dintre unităţi

3

Conducta de lichid

4

Izolaţia conductei de lichid 7
Furtun de evacuare
6

3
4

6

Bandă de finisaj

5

7

Izolaţia conductei de gaz

5



0,8

Diam. int.
(mm)

2

1

Utilizaţi conducte separate de izolaţie termică pentru conductele
de agent frigorific gaz şi lichid.
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Cum se folosesc reducţiile

Mandrinarea capătului conductei
1

Tăiaţi capătul conductei cu un tăietor de ţevi.

2

Îndepărtaţi bavurile cu suprafaţa tăiată orientată în jos astfel
încât aşchiile să nu pătrundă în conductă.
1

Tăiaţi exact în unghi drept.

2

Îndepărtaţi bavurile.

1
3

Puneţi piuliţa olandeză pe conductă.

4

Mandrinaţi conducta.

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Ø15,9
↓
Ø12,7

Ø12,7
↓
Ø9,5

Ø15,9
↓
Ø12,7

Ø12,7
↓
Ø9,5

Ø15,9
↓
Ø9,5

Ø15,9
↓
Ø9,5

2

Garnitură (1)

Garnitură (2)

Reducţie şi garnitură

A

Utilizaţi reducţiile furnizate cu unitatea conform descrierii de mai jos.

Sculă de mandrinat
pentru R410A

A

Racordarea unei conducte de Ø12,7 la un orificiu de racordare a
conductei de gaz pentru Ø15,9:
Sculă convenţională de mandrinat

Tip manşon

Tip manşon
("Ridgid")

Tip piuliţă fluture
("Imperial")

0~0,5 mm

1,0~1,5 mm

1,5~2,0 mm

5
Fixaţi exact în poziţia prezentată mai sus.
5

1

Verificaţi ca mandrinarea să fie corespunzătoare.
1

Suprafaţa interioară a îmbinării
mandrinate trebuie să fie fără defecte.

2

1

Capătul conductei trebuie să fie mandrinat
uniform într-un cerc perfect.

3

2
3

Asiguraţi-vă că piuliţă olandeză este
instalată.

4

3

2

1

Tubulatura dintre unităţi

2

Piuliţă olandeză (pentru Ø15,9)

3

Nr. 3

4

Nr. 1
Aveţi grijă să montaţi garnitura

5

Orificiul de racordare al unităţii exterioare

Racordarea unei conducte de Ø9,5 la un orificiu de racordare a
conductei de gaz pentru Ø15,9:

AVERTIZARE


Nu folosiţi ulei mineral la componentele mufate.



Preveniţi pătrunderea uleiului mineral în sistem deoarece aceasta ar reduce durata de viaţă a unităţilor.



Nu folosiţi niciodată tubulatură care a mai fost folosită
la instalaţii anterioare. Folosiţi numai piesele care sunt
livrate împreună cu unitatea.





Nu instalaţi niciodată un uscător la această unitate
R410A pentru a-i garanta durata de exploatare.
Materialul de uscare se poate dizolva deteriorând
sistemul.

3

2

1

Piuliţă olandeză (pentru Ø9,5)

2

Nr. 5

3

Nr. 6
Aveţi grijă să montaţi garnitura

Racordarea unei conducte de Ø9,5 la un orificiu de racordare a
conductei de gaz pentru Ø12,7:

Mandrinarea incompletă poate cauza scăpări de
agent frigorific gaz.

3
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1

Piuliţă olandeză (pentru Ø12,7)

2

Nr. 4

3

Nr. 2
Aveţi grijă să montaţi garnitura

1



Când utilizaţi reducţiile de mai sus, aveţi grijă să nu strângeţi
prea tare piuliţa, căci riscaţi să deterioraţi conducta mai mică.
(Aprox. 2/3 - 1x cuplul normal)



Aplicaţi un strat de ulei frigorific pe orificiul de racordare filetat al
unităţii exterioare unde intră piuliţa olandeză.



Utilizaţi o cheie corespunzătoare pentru a evita deteriorarea
filetului printr-o strângere exagerată a piuliţei olandeze.
Piuliţă olandeză

7

1

Cuplul de strângere al piuliţei
olandeze

Ø9,5

32,7~39,9 N•m
(333~407 kgf•cm)

Ø12,7

49,5~60,3 N•m
(505~615 kgf•cm)

Ø15,9

61,8~75,4 N•m
(630~769 kgf•cm)

Operaţiunea de evacuare

Nu cuplaţi întreruptorul de siguranţă până ce nu este finalizată
întreaga lucrare.

Pentru a proteja mediul înconjurător, aveţi grijă să evacuaţi agentul
frigorific când reamplasaţi unitatea sau vă debarasaţi de unitate.

1

Dezizolaţi capătul cablului (20 mm).

1

2

A se vedea precauţie 2.

Scoateţi clapeta ventilului de pe ventilul de închidere lichid şi
ventilul de închidere gaz.

2

Treceţi pe modul de răcire forţată.

3

După 5-10 minute, închideţi ventilul de închidere pentru lichid cu
o cheie hexagonală.

4

După 2-3 minute, închideţi ventilul de închidere pentru gaz şi
opriţi funcţionarea în mod de răcire forţată.
1

Ventil de închidere pentru gaz

2

Închis

3

Cheie hexagonală

4

Clapeta ventilului

5

Ventil de închidere pentru lichid

Conectaţi cablurile de legătură dintre unităţile interioare şi
exterioare astfel încât numerele bornelor să se potrivească.
Strângeţi bine şuruburile bornelor. Recomandăm utilizarea unei
şurubelniţe plate pentru a strânge şuruburile. (A se vedea
figura 4)
1

Întreruptor de siguranţă

2

Întreruptor pentru scurgeri la pământ

3

Reţeaua de alimentare
Aveţi grijă să folosiţi un circuit electric de alimentare special
alocat.

2
3
NOTĂ



Dacă lungimea cablului de conectare este:
≥10 m, utilizaţi cabluri de 2,5 mm2
<10 m, utilizaţi cabluri de 1,5 mm2



Aveţi grijă ca conexiunile cablajului fiecărei
unităţi interioare individuale (încăperea A,
B, ...) să se potrivească cu racordurile
tubulaturii corespunzătoare de pe ştuţurile de
răcire ale unităţii exterioare (A, B, ...).

1
4
5
4

Exploatare forţată
1

2

Rotiţi comutatorul de mod de funcţionare (SW2) la "COOL"
(răcire).

PRECAUŢIE
1.

Apăsaţi comutatorul de exploatare forţată (SW1) pentru a
începe răcirea forţată. (A se vedea figura 5)
1

Placa cu circuite imprimate pentru service

2

Comutatorul de mod de funcţionare SW2

3

Comutatorul de exploatare forţată SW1

NOTĂ

În cazul în care utilizarea cablurilor multifilare nu
poate fi evitată dintr-un motiv sau altul, aveţi grijă
să instalaţi la capete papuci rotunzi de tip sertizat.
Plasaţi papucul rotund de tip sertizat pe cablu
până la porţiunea acoperită şi fixaţi papucul cu
scula corespunzătoare.

Exploatare forţată se opreşte automat la aproximativ 15 minute după pornire.
Pentru a continua exploatarea forţată după
scurgerea celor 15 minute, apăsaţi din nou
comutatorul SW1 de exploatare forţată.

2.

Pentru a opri imediat exploatarea forţată, apăsaţi
comutatorul SW1 de exploatare forţată.

1

Cablu multifilar

2

Papuc rotund de tip sertizat

Când conectaţi cablurile de legătură la placa de
borne utilizând un cablu cu un singur conductor,
aveţi grijă să efectuaţi o buclare.

Cablarea
Întreaga cablare trebuie executată de un electrician
autorizat.
AVERTIZARE
 Nu folosiţi conductori cu derivaţii, cabluri multifilare (a
se vedea precauţie 1), cabluri prelungitoare sau
conexiuni de la un sistem în stea, deoarece acestea
pot cauza supraîncălzire, electrocutare sau incendiu.
 Nu folosiţi în interiorul produsului piese electrice
procurate local şi nu ramificaţi cablul de alimentare
pentru pompa de evacuare, etc., din regleta de
conexiuni. Procedând astfel pot surveni electrocutări
sau incendii.
 Aveţi grijă să instalaţi un întreruptor pentru scurgere la
pământ. Această unitate utilizează un invertor, ceea
ce înseamnă că trebuie utilizat un întreruptor de
scurgere la pământ capabil să suporte armonici înalte
pentru a preveni funcţionarea defectuoasă a însuşi
întreruptorului.
 Utilizaţi un întreruptor de tip separare de contact la toţi
polii, cu o separare de cel puţin 3 mm între toţi polii.
Echipament conform cu EN/IEC 61000-3-12(1)

Neexecutarea corespunzătoare a conexiunilor
poate produce căldură şi incendiu.
3

Instalarea bornei de împământare
 Utilizaţi următoarea metodă când instalaţi cabluri monofilare.

32
AA'
A

A'

3

1
1
1

Cablu cu un singur conductor

2

Şurub

3

Şaibă plată

(1) Standard tehnic european/internaţional ce stabileşte limitele pentru
curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la sistemele publice
de tensiune joasă cu curent de intrare >16 A şi ≤75 A pe fază.
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 Utilizaţi următoarea metodă când folosiţi papuci rotunzi de tip
sertizat.

32

1 2 3
B
B

Reglajul de încăpere prioritară
Reglajul de încăpere prioritară necesită o programare iniţială în
timpul instalării. Explicaţi clientului reglajul de încăpere prioritară,
după descrierea de mai jos şi convingeţi-vă dacă clientul doreşte să
utilizeze reglajul de încăpere prioritară.
Instalarea sa în camerele de oaspeţi şi în cele de zi este convenabilă.

1

Reglajul de încăpere prioritară
Papuc rotund de tip sertizat

2

Şurub

3

Şaibă plată

Trageţi cablurile conectate, având grijă să nu se deconecteze.
Fixaţi apoi cablurile în poziţie în clemele pentru cabluri.,
demontând mai întâi şuruburile (A), poziţionaţi cablurile şi apoi
fixaţi clemele pentru cabluri din nou cu şuruburile demontate şi
cele 4 şuruburi furnizate (B). Fixaţi strâns şi aveţi grijă ca
bornele să nu fie supuse unor solicitări externe. (A se vedea
figura 6)

NOTĂ

1

Aşezaţi cablurile astfel încât să nu provoace ridicarea
capacului pentru întreţinere sau ale altor componente.

2

Folosiţi tipurile specificate de cablu şi conectaţi-le strâns.

3

Aveţi să fixaţi conductorul de la reţeaua de alimentare în
această locaţie.

4

Clema cablului

5

Fixaţi strâns cablajul aşa cum este prezentat în figura 6.

Această instalaţie de aer condiţionat trebuie legată la
pământ.

Unitatea interioară pentru care este aplicat reglajul de încăpere
prioritară va avea prioritate în următoarele cazuri.

Prioritatea modului de funcţionare
Modul de funcţionare a unităţii interioare stabilite pentru reglajul de
încăpere prioritară are prioritate faţă de modul de funcţionare a altor
unităţi interioare. Aceasta înseamnă că în cazul în care modul de
funcţionare a celorlalte unităţi interioare este diferit de modul de
funcţionare cerut pentru încăperea stabilită ca încăpere prioritară,
aceste unităţi interioare vor trece în modul de aşteptare.

Prioritatea în timpul funcţionării "Powerful"
Dacă unitatea interioară stabilită pentru încăperea prioritară
funcţionează în modul "Powerful", distribuirea capacităţii spre alte
unităţi interioare va fi redusă. Aceasta înseamnă că încăperea a cărei
unitate interioară este stabilită pentru încăpere prioritară va fi răcită
sau încălzită mult mai repede decât alte încăperi.

S102
S52

4

1

S2

A BCD E

A
1
2
3

1

ON

SERVICE MONITOR

Pentru legarea la pământ, urmaţi standardele locale
aplicabil pentru instalaţiile electrice.

4
5

1

Comutatorul de reglaj de încăpere
prioritară SW4

Prioritate pentru funcţionare silenţioasă pentru unitatea
interioară sau exterioară
În urma apăsării butonului de mod silenţios de pe telecomanda
unităţii interioare stabilită pentru încăperea prioritară, unitatea
exterioară va funcţiona silenţios. În acest caz nu trebuie să fixaţi toate
unităţile interioare pentru funcţionarea silenţioasă a unităţii
exterioare. Exploatarea unităţilor în regim de funcţionare silenţioasă
a unităţilor exterioare reduce totuşi capacitatea de răcire/încălzire.

Procedeul de reglaj

ON

A BCD E

Mutaţi comutatorul la ON pentru comutatorul care corespunde
tubulaturii racordate la unitatea interioară ce urmează a fi reglată. (În
figura de mai jos, este încăperea A.)

Odată ce reglajele au fost finalizate, resetaţi alimentarea.
Aveţi grijă să stabiliţi numai 1 încăpere ca încăpere
prioritară.
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Reglaj "night quiet" (silenţios de noapte)

Proba de funcţionare şi verificarea finală

Reglajul silenţios de noapte necesită o programare iniţială în timpul
instalării. Explicaţi clientului modul silenţios de noapte, după
descrierea de mai jos şi convingeţi-vă dacă clientul doreşte să
utilizeze modul silenţios de noapte.



Înainte de a începe proba de funcţionare, măsuraţi tensiunea la
partea primară a întreruptorului de siguranţă. Verificaţi dacă este
230 V.



Verificaţi ca toate ventilele de închidere de lichid şi gaz să fie
complet deschise.

Funcţia de mod silenţios de noapte



Verificaţi ca întreaga tubulatură şi tot cablajul să corespundă.
Controlul erorilor de cablaj poate fi folosit convenabil pentru
cablajul subteran şi alte cablaje care nu pot fi verificate direct.

Funcţia de mod silenţios de noapte reduce zgomotul de funcţionare
al unităţii exterioare în timpul nopţii. Această funcţie este utilă dacă
clientul este preocupat de efectele zgomotului de funcţionare asupra
vecinilor.

Reţineţi că în timpul primei perioade de funcţionare a
unităţii, consumul de putere poate fi mai mare decât
cea specificată pe plăcuţa de identificare a unităţii.
Acest fenomen se datorează compresorului care are
nevoie de o perioadă de funcţionare de 50 de ore
înainte de a ajunge la o funcţionare lină şi un consum
stabil de energie.

NOTĂ

Exploatarea unităţilor în modul "night quiet" reduce totuşi capacitatea
de răcire/încălzire.

Procedeul de reglaj
Scoateţi călăreţul comutator SW5.

Controlul erorilor de cablaj

S2

1
2
3

Acest produs este capabil să corecteze automat erorile de
cablaj.



Apăsaţi comutatorul de control al erorilor de cablaj SW3 de pe
placa cu circuite imprimate pentru service a unităţii exterioare.
Aproximativ 15–20 minute după apăsarea comutatorului, erorile
din cablajul conexiunilor vor fi corectate. Totuşi, comutatorul
controlului erorilor de cablaj nu va funcţiona în primele 3 minute
după cuplarea întreruptorului de siguranţă, sau în funcţie de
condiţiile atmosferice exterioare (A se vedea Nota 2 la
pagina 11).

A BCD E

A



ON

SERVICE MONITOR

S52

S102

4
5

1

Comutatorul de reglaj silenţios de noapte
SW5

1
S102
S2

Instalaţi călăreţul comutator scos conform descrierii de
mai jos. Acest comutator va fi necesar mai târziu
pentru a dezactiva acest reglaj.

1

Călăreţ comutator

2

După îndepărtare

1

2

Blocarea modului de RĂCIRE/ÎNCĂLZIRE
<S15> (A se vedea figura 7 şi detaliul A de la acest paragraf)
Utilizaţi conectorul S15 pentru a seta unitatea numai pentru răcire
sau numai pentru încălzire.
1

Reglaj numai pentru căldură (H): scurtcircuitaţi picioruşele 1 şi 3
ale conectorului S15.

2

Reglaj numai pentru răcire (C): scurtcircuitaţi picioruşele 3 şi 5
ale conectorului S15.

1

A

2

S15

A BCD E

A
1
2
3

ON

SERVICE MONITOR

NOTĂ

S52

Odată ce reglajele au fost finalizate, resetaţi alimentarea.

1

4
5

1

Comutatorul controlului erorilor de cablaj
SW3

LED-urile monitorului de întreţinere indică dacă corecţia este sau nu
posibilă, aşa cum este prezentat în tabel de mai jos. Pentru detalii
privitoare la modul de citire a afişajului cu LED-uri, consultaţi
manualul de întreţinere.
Dacă autocorectarea nu este posibilă, verificaţi cablajul şi tubulatura
unităţii interioare în modul uzual.
LED

Situaţie

1

2

3

4

5

Mesaj

Toate clipesc

Corecţia automată este imposibilă

Clipesc succesiv

Corecţia automată este finalizată

Unul sau mai multe
din LED-urile 1 - 5 sunt
cuplate

Oprire anormală
(A se vedea nota 4 la pagina 11)

1 3 5
Următoarele specificaţii se aplică la carcasa şi picioruşele
conectorului (produse JST):
Carcasa

VHR-5N

Borna

SVH-21T-1,1

Reţineţi că conexiunile de şuntare sunt disponibile ca piese de
schimb. Verificaţi lista de piese de schimb dedicate.
NOTĂ

Exploatarea forţată rămâne disponibilă, indiferent de
reglajul de mod care a fost blocat.
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Elemente de verificat

Exemple de corecţie a erorilor de cablaj

Verificaţi

Sunt unităţile interioare este
instalate solid?

Cădere, vibraţie, zgomot.

A

A



A fost efectuat un control pentru
depistarea scăpărilor de gaz?

Nici răcire, nici încălzire.

B

B



Scăpări de apă.

C

C

A fost efectuată o izolare termică
completă (conducte de gaz,
conducte de lichid, porţiuni
interioare ale prelungirii furtunului
de evacuare)?

D

D



Este evacuarea sigură?

Scăpări de apă.



Sunt sigure conexiunile cablului
de legare la pământ?

Pericol în cazul legării
defectuoase la pământ.



Sunt cablurile electrice conectate
corect?

Nici răcire, nici încălzire.



Este cablajul în conformitate cu
specificaţiile?

Funcţionare defectuoasă, ardere.



Sunt admisiile/evacuările unităţilor
interioare şi exterioare libere de
orice blocări?
Sunt deschise ventilele de
închidere?

Nici răcire, nici încălzire.



Se potrivesc marcajele
(încăperea A, încăperea B) de pe
cablajul şi tubulatura fiecărei
unităţi interioare?

Nici răcire, nici încălzire.



Este reglajul de încăpere
prioritară fixat pentru 2 sau mai
multe încăperi?

Reglajul de încăpere prioritară nu
va funcţiona.

E

E

Racordul tubulaturii între unitatea exterioară şi unitatea
interioară (de la ştuţul A, B, ... de pe unitatea exterioară spre
unitatea interioară A, B, ...)
Conectarea cablajului de la placa de borne a unităţii
exterioare la unităţile interioare.

În cazul în care controlul erorilor de cablaj nu a fost întrerupt,
secvenţa luminării LED-urilor după corecţia automată a cablajului în
acest exemplu este 2→1→3→4→5.
NOTĂ

Simptom



1

2

Pentru 2 încăperi nu se luminează LED-urile 3, 4
şi 5 iar pentru 3 încăperi nu se luminează LEDurile 4 şi 5. Pentru 4 încăperi nu se luminează
LED-ul 5.
Dacă temperatura aerului din exterior este de
≤5°C, funcţia de control al erorilor de cablaj nu va
acţiona.

3

După finalizarea operaţiunii de control al erorilor
de cablaj, LED-urile vor continua să funcţioneze
până la începerea funcţionării obişnuite. Acesta
este un fenomen normal.
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Urmaţi procedeele după cum sunt specificate pe
eticheta de service de pe faţa posterioară a
capacului pentru service.

ATENŢIE


Puneţi clientul să exploateze practic unitatea, în timp
se studiază manualul inclus la unitatea interioară.
Instruiţi clientul cum să exploateze corect unitatea (în
special curăţarea filtrelor de aer, procedeele de
exploatare şi reglarea temperaturii).



Chiar când instalaţia de aer condiţionat nu
funcţionează, ea consumă o anumită cantitate de
energie. Dacă clientul nu va folosi unitatea curând
după instalare, decuplaţi întreruptorul pentru a evita
risipa de electricitate.

Proba de funcţionare şi verificarea finală


Pentru a testa răcirea, reglaţi pentru cea mai joasă temperatură.
Pentru a testa încălzirea, reglaţi pentru cea mai înaltă temperatură. (În funcţie de temperatura din încăpere, pot fi posibile
numai încălzirea sau numai răcirea (dar nu ambele).



După ce unitatea a fost oprită, ea nu va reporni (pentru încălzire
sau răcire) timp de circa 3 minute.



În timpul probei de funcţionare, verificaţi în primul rând funcţionarea individuală a fiecărei unităţi. Apoi verificaţi şi funcţionarea
simultană a tuturor unităţile interioare.
Verificaţi atât încălzirea cât şi răcirea.



După exploatarea unităţii timp de circa 20 de minute, măsuraţi
temperaturile la admisia şi evacuarea unităţii interioare. Dacă
valorile măsurate sunt de-asupra valorilor prezentate în tabelul
de mai jos, înseamnă că sunt normale.

Diferenţa de temperatură dintre
admisie şi evacuare

Răcire

Încălzire

±8°C

±20°C



În timpul funcţionării în mod de răcire, pe ventilul de închidere
gaz sau pe alte piese se poate forma gheaţă. Acesta este un
fenomen normal.



Exploataţi unităţile interioare în conformitate cu manualul de
exploatare inclus. Verificaţi ca ele să funcţioneze normal.

Manual de instalare
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Cerinţe privind dezafectarea
Dezmembrarea unităţii, tratarea agentului frigorific, a uleiului şi a
oricăror alte componente trebuie executate conform legislaţiei locale
şi naţionale relevante.
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