INSTRUKCJA
INSTALACJI
Instrukcja instalacji
Jednostka typu split
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Polski

SCHEMAT I WYMIARY
Jednostka wewnętrzna AHQ71/100/125CV1
Wszystkie wymiary zostały podane w mm
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INSTRUKCJA INSTALACJI
Ta instrukcja instalacji zawiera procedury instalacyjne, które zapewnią bezpieczną i prawidłową pracę klimatyzatora.
Może wystąpić konieczność wprowadzenia specjalnych regulacji w celu dostosowania do lokalnych wymagań.
Przed użyciem klimatyzatora, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję instalacji i zachować ją na wypadek korzystania z niej w przyszłości.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku przez wyszkolonych użytkowników, posiadających wiedzę z zakresu jego obsługi w sklepach, w przemyśle lekkim oraz
w gospodarstwach, jak również przez osoby nieposiadające takiej wiedzy w zastosowaniach handlowych.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby, w tym dzieci o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych, jak również osoby, które nie
posiadają doświadczenia i wiedzy chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane odnośnie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Należy pilnować dzieci, aby nie traktowały urządzenia jako zabawki.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA

Podczas instalacji, należy zwrócić uwagę na poniższe ważne zalecenia.
• Nie należy instalować urządzenia w miejscu, w którym istnieje ryzyko wycieku
palnych gazów.
Wyciekający gaz, który gromadzi się wokół urządzenia, może doprowadzić
do zapłonu.
• Należy sprawdzić, czy instalacja spustowa jest podłączona prawidłowo.
Nieprawidłowo podłączona instalacja spustowa, może być przyczyną
wycieku wody i nawilgocenia mebli.
• Nie należy przeładować urządzenia.
To urządzenie zostało wstępnie załadowane fabrycznie.
Przeładowanie spowoduje przetężenie i doprowadzi do uszkodzenia
sprężarki.
• Po zakończeniu instalacji i serwisu, należy sprawdzić, czy panel urządzenia
został zamknięty.
Niezabezpieczone panele powodują, że urządzenie pracuje w sposób
hałaśliwy.
• Ostre krawędzie oraz powierzchnie wężownicy to potencjalne miejsca, które
mogą doprowadzić do obrażeń ciała.
Unikać kontaktu z tymi miejscami.
• Przed wyłączeniem zasilania, należy ustawić przełącznik WŁĄCZENIA/
WYŁĄCZENIA zdalnego sterownika w pozycji „WYŁ.”, aby uniknąć
niepotrzebnego włączenia urządzenia. W przeciwnym wypadku, wentylatory
urządzenia włączą się automatycznie po ponownym podłączeniu zasilania,
stwarzając zagrożenie dla personelu serwisowego lub użytkownika.
• Nie należy używać żadnych urządzeń grzewczych w zbyt małej odległości
od klimatyzatora. Nadmierne ciepło może doprowadzić do stopienia lub
zniekształcenia panelu z tworzywa sztucznego.
• Nie należy montować urządzeń w wejściach lub w ich pobliżu.
• Nie należy używać żadnych urządzeń grzewczych w zbyt małej odległości od
klimatyzatora i nie należy używać klimatyzatora w pomieszczeniu, w którym
znajduje się olej mineralny, mgła olejowa lub para oleju. Nadmierne ciepło
lub reakcja chemiczna mogą doprowadzić do stopienia lub zniekształcenia
elementów plastikowych klimatyzatora.
• Jeżeli urządzenie jest używane w kuchni, należy uważać, aby mąka nie została
zassana przez urządzenie.
• To urządzenie nie nadaje się do użytku w zakładzie, w którym obecna jest
mgła olejowa pochodząca z cięcia, proszek żelaza lub występują duże wahania
napięcia.
• Nie należy montować urządzeń w obszarze gorących źródeł lub rafineriach
ropy tam, gdzie obecny jest gaz siarkowy.
• Należy upewnić się, czy kolory przewodów jednostki zewnętrznej oraz
oznaczenia zacisków są takie same jak jednostek wewnętrznych.
• WAŻNE: NIE NALEŻY MONTOWAĆ LUB UŻYWAĆ KLIMATYZATORA W PRALNI.
• Nie należy używać połączonych i skręconych przewodów dla doprowadzenia
zasilania.
• Należy unikać bezpośredniej styczności jakichkolwiek środków do czyszczenia
wężownicy z częściami z tworzywa sztucznego. Nieprzestrzeganie zalecenia
może doprowadzić do zniekształcenia części z tworzywa sztucznego w wyniku
działania reakcji chemicznej.
• W razie pytań dotyczących części zamiennych, prosimy o kontakt
z autoryzowanym dealerem.
• Wyposażenie nie jest przeznaczone do użytku w atmosferach potencjalnie
wybuchowych.

Instalację i konserwację może przeprowadzać  tylko wykwalifikowany
personel, który posiada wiedzę w zakresie lokalnych przepisów i regulacji
oraz doświadczenie w pracy z tego rodzaju wyposażeniem.
Całe okablowanie instalacyjne należy instalować zgodnie ze stosownymi
przepisami dotyczącymi okablowania.
Należy upewnić się, że napięcie znamionowe urządzenia odpowiada
wartości napięcia podanej na tabliczce znamionowej przed rozpoczęciem
prac z okablowaniem zgodnie ze schematem okablowania.
Aby uniknąć ryzyka związanego z awarią izolacji, należy UZIEMIĆ
urządzenie.
Całe okablowanie elektryczne nie może stykać się z rurami obiegu
chłodniczego, ani z żadną z ruchomych części silników wentylatorów.
Przed rozpoczęciem instalacji i czynności serwisowych należy upewnić
się, że urządzenie zostało WYŁĄCZONE.
Przed rozpoczęciem czynności serwisowych, należy odłączyć klimatyzator
od zasilania.
NIE należy wyciągać przewodu zasilającego przy WŁĄCZONYM zasilaniu.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do porażenia
prądem oraz niebezpieczeństwa pożaru.
Aby uniknąć zniekształcenia obrazu i zakłóceń, należy zachować
minimalną odległość 1 m jednostki wewnętrznej i zewnętrznej,
przewodu zasilającego oraz okablowania nadawczego od odbiorników
telewizyjnych i radioodbiorników. {W zależności od typu i źródła fal
elektrycznych, zakłócenia mogą pojawić się nawet w odległości większej
niż 1 m}.

UWAGA

Wymagania dotyczące utylizacji
Klimatyzator posiada ten symbol. Ten symbol oznacza, że nie należy łączyć produktów elektrycznych i elektronicznych z nieposortowanymi
odpadami gospodarstwa domowego.
Nie należy podejmować próby samodzielnego demontowania systemu: demontaż układu klimatyzacji, obróbkę czynnika chłodniczego,
oleju i innych części powinien wykonywać wykwalifikowany instalator zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi.
Klimatyzatory należy oddawać  do wyspecjalizowanego punktu przeróbki/złomowania w celu ich utylizacji, recyklingu lub regeneracji.
Dbając o prawidłową utylizację tego produktu, użytkownik zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego
i zdrowia ludzi. Więcej informacji można uzyskać od instalatora lub lokalnych władz.
Należy wyjąć baterie ze zdalnego sterownika i usunąć je oddzielnie, zgodnie z odpowiednimi lokalnymi i krajowymi przepisami.
1-2

Polski

SCHEMAT INSTALACJI (AHQ71/100/125CV1)
Żaluzja na wylocie powietrza

Lampka kontrolna
odbiornika sygnału

Owinąć zaizolowaną rurę taśmą
wykończającą od dołu do góry

Krata wlotu powietrza
Filtry powietrza
(Wnętrze kraty na wlocie powietrza)

DO JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ (AHQ71/100/125CV1)
Wstępne badania na miejscu

Standardowe mocowanie

• Wahania napięcia nie mogą przekraczać ±10% wartości napięcia
znamionowego. Linie elektryczne muszą być niezależne od
transformatorów spawalniczych, które mogą doprowadzić do
wysokich wahań napięcia.
• Miejsce instalacji powinno odpowiadać okablowaniu,
orurowaniu i odprowadzaniu cieczy.

Upewnić się, że wsporniki górne są wystarczająco mocne, aby
utrzymać ciężar urządzenia. Umieścić pręty wieszaka (wspornik do
montażu na ścianie dla jednostki przypodłogowej) i sprawdzić, czy
zostały wyrównane z urządzeniem w sposób wskazany na rysunku
A. Sprawdzić również, czy wieszaki są przymocowane i podstawa
klimakonwektora jest wypoziomowana w obydwu kierunkach,
z uwzględnieniem nachylenia dla odprowadzenia wody w sposób
przedstawiony na rysunku B.
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10,0 mm lub więcej

10,0 mm lub mniej

Rysunek B

Należy zastosować się do poniższych zaleceń:
• Urządzenie należy nachylić pod kątem przynajmniej 10 mm, w sposób przedstawiony na rysunku B.
• Spadek przewodu spustowego należy utrzymać na poziomie co najmniej 1:100.
• Pozostawić przestrzeń na wykonywanie czynności serwisowych i optymalny przepływ powietrza w sposób wskazany na rysunku C.
• Jednostkę wewnętrzną należy montować tak, aby uniknąć zwarcia na wylocie chłodzącym z powracającym ciepłym powietrzem.
• Nie należy instalować jednostki wewnętrznej w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Należy
wybrać miejsce odpowiednie dla instalacji orurowania i instalacji spustowej. Urządzenie należy instalować jak najdalej od drzwi.
Rysunek C
Nakrętka
Wspornik wieszaka
10 mm

Podkładka

Nakrętka

2300 mm lub więcej

500 mm lub więcej

Podkładka

Sufit

Jednostka wewnętrzna
250 mm lub mniej

Przewód spustowy

Narzędzia, meble i wbudowane
cechy architektoniczne nie mogą
wystawać na ponad 250 mm
Podłoga

300 mm
(min.)

1 m lub więcej

400 mm lub więcej

Typ przypodłogowy
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Wkręcanie śrub zawieszenia

Instalacja jednostek wewnętrznych

1. Wkręcić śruby zawieszenia tak, aby podtrzymywały
jednostkę wewnętrzną.
2. Przed zainstalowaniem, wyregulować odległość do sufitu.
3. Patrz wymiary podane do instalacji urządzenia.

1. Wkręcić śruby zawieszenia w łączniki wspornika
wieszaka.
2. Umieścić nakrętki i podkładkę po obu stronach
metalowych łączników.
3. Umocować za pomocą nakrętek.

Instalacja typu podstropowego
Rysunek D

300 mm lub więcej
635 mm

300 mm lub więcej

10 mm
lub
więcej

10 mm

Sufit
10 mm lub więcej

Instalacja typu przypodłogowego
Rysunek E
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INSTALACJA PODSTROPOWA (AHQ71/100/125CV1)

Instalacja - Typ podstropowy
Etap 1
Wymontować kratę wlotu powietrza, panel boczny i wspornik wieszaka z urządzenia. Patrz rysunek F.
Rysunek F

Wspornik wieszaka

Boczny panel

Krata wlotu

Etap 2
Umieścić pręt wieszaka w sposób wskazany na rysunku G i zamontować wspornik wieszaka.
Rysunek G

Etap 3
Zawiesić urządzenie i dokręcić śruby po zainstalowaniu orurowania i przewodu spustowego. Patrz rysunek H.
Na końcu zainstalować kratę wlotu i boczny panel w prawidłowym położeniu. Patrz rysunek I.
Rysunek H
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Rysunek I

Instalacja orurowania i przewodu spustowego
Rysunek J

Przewód spustowy

Procedura otwarcia kraty wlotu
1. Odkręcić śrubę przykręconą do kraty blokującej za pomocą wkrętaka.
2. Wymontować kratę blokującą zespół i odblokować kratę.
3. Należy skorzystać z rysunku K.

Otwarcie

Zamknięcie

Rysunek K

Krata blokująca zespół
Śruba (M4)
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SCHEMAT INSTALACJI (AHQ140CV1)
Owinąć zaizolowaną rurę taśmą
wykończającą od dołu do góry
Żaluzja na wylocie powietrza

Krata wylotu powietrza
Odbiornik sygnału
Lampka kontrolna

Krata wlotu powietrza
Filtry powietrza
(Wnętrze kraty na wlocie powietrza)

DO JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ (AHQ140CV1)
Wstępne badania na miejscu

• Wahania napięcia nie mogą przekraczać ±10% wartości napięcia znamionowego. Linie elektryczne muszą być niezależne
od transformatorów spawalniczych, które mogą doprowadzić do wysokich wahań napięcia.
• Miejsce instalacji powinno odpowiadać okablowaniu i instalacji spustowej.

Standardowe mocowanie

20 mm

Jednostka w poziomie

10 mm

Upewnić się, że wsporniki górne są wystarczająco mocne, aby utrzymać ciężar urządzenia. Umieścić pręty wieszaka
i sprawdzić, czy zostały wyrównane z jednostką. Sprawdzić również, czy wieszaki zostały umocowane.

Sufit

Jednostka w poziomie

Rysunek L
Należy zastosować się do poniższych zaleceń:
• Urządzenie należy nachylić/pochylić pod kątem przynajmniej 10 mm, w sposób przedstawiony na rysunku L.
• Spadek przewodu spustowego należy utrzymać na poziomie co najmniej 1:100.
• Pozostawić przestrzeń na wykonywanie czynności serwisowych i optymalny przepływ powietrza w sposób wskazany na rysunku M.
• Jednostkę wewnętrzną należy montować tak, aby uniknąć zwarcia na wylocie chłodzącym z powracającym ciepłym powietrzem.
• Nie należy instalować jednostki wewnętrznej w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Należy
wybrać miejsce odpowiednie dla instalacji orurowania i instalacji spustowej. Urządzenie należy instalować jak najdalej od drzwi.
Nakrętka

Wspornik wieszaka
Sufit

Jednostka wewnętrzna
2300 mm lub więcej

Nakrętka

500 mm lub więcej

Podkładka

10 mm

Podkładka

250 mm lub mniej

Przewód spustowy
Narzędzia, meble i wbudowane cechy
architektoniczne nie mogą wystawać
na ponad 250 mm
Podłoga

300 mm
(min.)
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Rysunek M

Wkręcanie śrub zawieszenia

Instalacja jednostek wewnętrznych

1. Wkręcić śruby zawieszenia tak, aby podtrzymywały
jednostkę wewnętrzną.
2. Przed zainstalowaniem, wyregulować odległość do sufitu.
3. Patrz wymiary podane do instalacji urządzenia na rysunku N.

1. Wkręcić śruby zawieszenia w łączniki wspornika wieszaka.
2. Umieścić nakrętki i podkładkę po obu stronach metalowych
łączników.
3. Umocować za pomocą nakrętek.

Instalacja typu podstropowego
b
m lu

cej

wię

621

00 m

3

300

10 m

j

ięce

bw

lu
mm

mm
m

10 m

m

Górny panel jednostki

Płyta sufitowa
10 mm lub mniej

10 mm lub
mniej

145-155 mm

10 mm

Rysunek N

Krata blokująca pokrywę (Ochrona części ruchomych przed bezpośrednim dotykaniem przez użytkownika)
Kratę blokującą pokrywę należy instalować zgodnie z poniższym rysunkiem.

Krata na wlocie

Krata blokująca pokrywę

Śruba

Jeżeli konieczne jest serwisowanie jednostki, należy przestrzegać poniższych etapów:
1. Przed rozpoczęciem czynności serwisowych, należy upewnić się, że jednostka została wyłączona.
2. Za pomocą wkrętaka odkręcić śrubę na kracie blokującej pokrywy.
3. Zdjąć kratę blokującą pokrywę i otworzyć kratę wlotu w celu przeprowadzenia serwisu.
4. Po zakończeniu czynności serwisowych, zamontować kratę wlotu i przykręcić kratę blokującą pokrywę. Upewnić się,
że urządzenie zostało zainstalowane prawidłowo.
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INSTALACJA PODSTROPOWA (AHQ140CV1)

Prace przy instalacji rurowej i technika rozszerzania rur
• Nie należy używać zanieczyszczonych i uszkodzonych rur miedzianych. Jeżeli rury, parownik lub skraplacz zostały odsłonięte lub
pozostały otwarte przez okres dłuższy niż 15 sekund, należy zastosować procedurę wytwarzania podciśnienia w układzie. Nie
należy zdejmować plastikowych i gumowych zaślepek oraz miedzianych nakrętek z zaworów, osprzętu, rur i wężownic do momentu
przygotowania do podłączenia linii zasysania lub cieczy do zaworów i sprzętu.
• Jeżeli konieczne są prace lutownicze, należy sprawdzić w trakcie wykonywania prac, czy azot przepłynął przez wężownicę i złącza.
Wyeliminuje to ryzyko formowania się sadzy na ściankach wewnętrznych rur miedzianych.
• Przycinać rurę odcinek po odcinku, pogłębiając powoli ostrze noża. Nadmierna siła i głębokie cięcie mogą doprowadzić do
zniekształcenia rury i powstania zadziorów. Patrz rysunek I.
• Usunąć zadziory z przyciętych krawędzi rur za pomocą
narzędzia do ich usuwania w sposób przedstawiony na
rysunku II. Ta czynność pozwoli na uniknięcie nierówności na
powierzchniach, które mogłyby doprowadzić do wycieku gazu.
Przytrzymać rurę w górnej pozycji a narzędzie do usuwania
zadziorów w dolnej pozycji, aby uniknąć przedostania się
metalowych wiórów do rury.
• Umieścić nakrętki rozszerzające mocowane na częściach
łączących jednostki wewnętrznej i zewnętrznej w miedzianych
rurach.
• Dokładną długość rury wystającej z górnej powierzchni bloku
kształtującego określa narzędzie do rozszerzania. Patrz rysunek
III.

Rysunek I
Przycinanie rury miedzianej
1/4t

Rysunek II

Usunąć zadziory

• Przymocować rurę stanowczo do bloku do kształtowania.
Dopasować środki formy do rozszerzania i przebijaka
rozszerzającego i dokręcić do końca przebijak.

Podłączenie rur do jednostek

• Na końcu dokręcić nakrętkę rozszerzającą za pomocą klucza
dynamometrycznego do momentu kliknięcia.

Rysunek III
Rura miedziana

D

Blok do kształtowania

A

• Wyrównać środek rur i dokręcić ręcznie nakrętkę rozszerzającą.
Patrz rysunek IV.

• W czasie dokręcenia nakrętki rozszerzającej za pomocą
klucza dynamometrycznego, należy sprawdzić, czy kierunek
dokręcania jest zgodny ze strzałką na kluczu.
• Połączenie przewodu czynnika chłodzącego posiada izolację
poliuretanową zamkniętego ogniwa.
Rozmiar rury
(mm/cal)

Moment dokręcania
(Nm/stopa-funt)

6,35 (1/4")
9,52 (3/8")
12,70 (1/2")
15,88 (5/8")
19,05 (3/4")

18 (13,3")
42 (31,0")
55 (40,6")
65 (48,0")
78 (57,6")

Śr. rury, D
Cal
mm
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"

6,35
9,52
12,70
15,88
19,05

Rysunek IV

Złącze rozszerzające

Rura jednostki wew.

Rura rozszerzająca

Nakrętka rozszerzająca

A (mm)
Imperialny (typ
Sztywny
nakrętki skrzydełkowej) (typ sprzęgła)
1,3
1,6
1,9
2,2
2,5

0,7
1,0
1,3
1,7
2,0

Klucz płaski
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Klucz dynamometryczny

Wszystkie przewody należy podłączyć w prawidłowy sposób.
Należy upewnić się, że żaden z przewodów nie styka się z rurami czynnika chłodniczego, sprężarką i częściami ruchomymi.
Przewód łączący jednostkę wewnętrzną z zewnętrzną należy zamocować za pomocą dostarczonego zakotwienia do przewodów.
Przewód zasilający musi być typu H07RN-F. Jest to wymóg minimalny.
Należy upewnić się, że ciśnienie zewnętrzne nie działa na złącza zacisków i przewody.
Należy upewnić się, że wszystkie pokrywy są prawidłowo przymocowane, aby uniknąć szczelin.
Do podłączenia przewodów łączących do zespołu listew zaciskowych należy użyć zacisku typu owijanego. Podłączyć przewody
zgodnie z oznaczeniem na zespole listew zaciskowych. (Patrz schemat okablowania dołączony do jednostki).
Przymocować tulejkę izolacyjną

Przewód elektryczny

Zacisk okrągły owijany

•
•
•
•

Dokręcić śruby zaciskowe za pomocą odpowiedniego wkrętaka. Nieprawidłowe wkrętaki mogą uszkodzić łeb śruby.
Przekręcenie może doprowadzić do uszkodzenia śruby zaciskowej.
Nie należy łączyć przewodów o różnej grubości do tego samego zacisku.
Przewody należy prowadzić w sposób uporządkowany. Należy uważać, aby przewody nie ograniczały innych części i pokrywy
skrzynki zaciskowej.
Podłączyć tej samej grubości
przewody po obu stronach.

Nie podłączać przewodów o tej
samej grubości z jednej strony.

Nie podłączać przewodów
o różnych grubościach.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JAKIE NALEŻY PODJĄĆ PODCZAS OBSŁUGI JEDNOSTKI Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R410A
R410A top nowy czynnik chłodniczy HFC, który nie powoduje uszkodzenia
warstwy ozonowej. Ciśnienie robocze nowego czynnika chłodniczego jest
1,6-krotnie wyższe niż konwencjonalnego czynnika (R22), dlatego prawidłowy
montaż i serwisowanie są tak istotne.
• Nigdy nie należy używać innego czynnika chłodniczego niż R410A
w klimatyzatorach, które zostały zaprojektowane do użytku z czynnikiem
R410A.
• Olej POE lub PVE jest stosowany jako smar w sprężarce na czynnik
chłodniczy R410A. Różni się on od oleju mineralnego stosowanego
w sprężarkach na czynnik R22. W trakcie montażu i serwisowania, należy
podjąć dodatkowy środek ostrożności i nie wystawiać układu R410A zbyt
długo na działanie wilgotnego powietrza. Pozostałości oleju POE lub PVE
w orurowaniu i podzespołach mogą pochłaniać wilgoć z powietrza.
• Aby zapobiec nieprawidłowemu ładowaniu, średnica portu serwisowego na
zaworze rozszerzającym jest inna niż w przypadku układu na czynnik R22.

• Należy używać narzędzi i materiałów przeznaczonych specjalnie do
układów na czynnik chłodniczy R410A. Te narzędzia to: zawór rozdzielający,
przewód do ładowania, manometr, wykrywacz wycieku gazu, narzędzia
rozszerzające, klucz dynamometryczny, pompa próżniowa i cylinder
chłodniczy.
• Ponieważ klimatyzator R410A jest narażony na wyższe ciśnienie niż
jednostki R22, ważne jest prawidłowe dobranie rur miedzianych. Nigdy
nie należy używać rur miedzianych cieńszych niż 0,8 mm nawet, jeśli są
one dostępne na rynku.
• W razie pojawienia się wycieku czynnika chłodniczego w trakcie montażu/
serwisu, należy zapewnić prawidłową wentylację. Jeżeli czynnik chłodniczy
zetknie się z ogniem, istnieje ryzyko powstania trującego gazu.
• Podczas montażu i serwisu klimatyzatora, nie należy pozwolić, aby
powietrze lub wilgoć pozostały w obiegu chłodzącym.

WYTWARZANIE PODCIŚNIENIA I ŁADOWANIE
Wytwarzanie podciśnienia jest konieczne w celu usunięcia całej wilgoci i powietrza z układu.

Wytwarzanie podciśnienia w rurach i jednostce
wewnętrznej

Uwaga
• Jeżeli igła przyrządu nie przesunęła się na -760mmHg, należy
sprawdzić, czy nie ma wycieku gazu (za pomocą wykrywacza)
przy połączeniu rozszerzającym jednostki wewnętrznej
i zewnętrznej. Usunąć wyciek przed przejściem do kolejnego
etapu.
• Z amknąć zawór przyrządu ładującego i wyłączyć pompę
próżniową.

Jednostkę wewnętrzną oraz rury obiegu czynnika chłodniczego
należy odpowietrzać, ponieważ powietrze zawierające wilgoć
i które znajduje się w obiegu czynnika może doprowadzić do
awarii sprężarki.
• Zdjąć nasadki z zaworu i portu serwisowego.
• Podłączyć środek przyrządu ładującego do pompy próżniowej.
• Podłączyć przyrząd ładujący do portu serwisowego zaworu
3-drogowego.
• Włączyć pompę próżniową. Pozostawić ją włączoną przez okres
około 30 minut. Czas odpowietrzania różni się w zależności od
pojemności pompy próżniowej. Sprawdzić, czy igła przyrządu
ładującego przesunęła się w kierunku -760 mm Hg.
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Polski

•
•
•
•
•
•
•

NOTATKI

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

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

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>.

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 koşullarna 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>.

Shigeki Morita
Director
Ostend, 17 of May 2013

13 **
14 **
15 **
16 **
17 **
18 **

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

19 **
20 **
21 **
22 **
23 **
24 **
25 **
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<B>
<C>

OYLR&D-062-EMC
INTERTEK SEMKO AB(NB0413)

<A>

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.

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yap Dosyasn 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> Sertifikasna göre
<B> tarafndan olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

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, talimatlarmza göre kullanlmas koşuluyla aşağdaki 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.

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>.

Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

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

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 aşaǧdaki gibi olduǧunu beyan eder:

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

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

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

07 Σημείωση *

06 Nota *

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:

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

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:

AHQ71CV1, AHQ100CV1, AHQ125CV1, AHQ140CV1

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

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:
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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:
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•• W przypadku wszelkich sprzeczności w interpretacji pomiędzy niniejszym dokumentem a jego tłumaczeniem na dowolny inny język,
decydujące znaczenie będzie miała wersja w języku angielskim.
•• Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach i projekcie urządzeń przedstawionych w tej instrukcji
w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.
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