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1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Kérjük, olvassa el figyelmesen a "BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK" részt a klímaberendezés üzembe helyezése 
előtt, és ügyeljen a szakszerű üzembe helyezésre.
Az üzembe helyezés után végezzen próbaüzemeltetést az esetleges hibák felderítésére, tájékoztassa a 
felhasználót a berendezés kezeléséről, és mutassa meg ehhez az üzemeltetési kézikönyvet. Hívja fel a 
felhasználó figyelmét arra is, hogy ezt a szerelési kézikönyvet az üzemeltetési kézikönyvvel együtt meg kell őrizni.
A klímaberendezés kategóriája "nem általános célú berendezés".

A FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK megjegyzések jelentősége.

FIGYELMEZTETÉS ....Ezeknek az utasításoknak a figyelmen kívül hagyása személyi sérülést 
okozhat, illetve az életet veszélyeztetheti.

TUDNIVALÓK.............Ezeknek az utasításoknak a figyelmen kívül hagyása anyagi károkat vagy – 

a körülményektől függően – akár súlyos személyi sérülést is okozhat.

FIGYELMEZTETÉS

• Az üzembe helyezést bízza egy szakemberre vagy a forgalmazóra!
Ne próbálja meg a klímaberendezést saját maga üzembe helyezni. A szakszerűtlen üzembe helyezés 
szivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.

• A klímaberendezést a jelen szerelési kézikönyv utasításai szerint kell üzembe helyezni.
A szakszerűtlen üzembe helyezés szivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.

• Csak a megadott alkatrészeket és tartozékokat szabad használni az üzembe helyezésnél.
Ha nem a megadott alkatrészeket használják, az a berendezés leesését okozhatja, illetve szivárgást, 
áramütést vagy tüzet okozhat.
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• Ha a berendezést kis helyiségbe szerelik be, gondoskodni kell arról, hogy egy esetleges szivárgás esetén 
a kiömlött hűtőközeg mennyisége ne léphesse túl a megengedett koncentrációt.
További információért forduljon a márkaképviselethez. Ha a zárt térben kiömlött mennyiség meghaladja 
a határértéket, a fellépő oxigénhiány balesetet okozhat.

• A klímaberendezést olyan helyre kell szerelni, amely elég erős az egység súlyának megtartásához.
Ha az alapzat nem elég erős, akkor a készülék leeshet, és sérülést okozhat.

• A felszerelésnél vegye figyelembe, ha a berendezést érheti erős szél, tájfun vagy földrengés.
Ellenkező esetben a helytelen felszerelés a berendezés leesése folytán balesetet okozhat.

• A berendezésnek különálló áramkört kell biztosítani, és az elektromos munkákat egy szakembernek kell 
kiviteleznie, a helyi előírásoknak és ennek a szerelési kézikönyvnek megfelelően.
Az ellátó áramkör alulméretezése vagy a szakszerűtlen elektromos kivitelezés áramütést vagy tüzet okozhat.

• Figyeljen a kábelek megfelelő szigetelésére és rögzítésére, csak a megfelelő (megadott) vezetékeket 
használja, és a végén ellenőrizze, hogy nem hat-e erő a csatlakozókra vagy a vezetékekre.
A vezetékek szakszerűtlen csatlakoztatása vagy rögzítése túlmelegedést vagy tüzet okozhat.

• A beltéri és a kültéri egységek közötti huzalozásnál és az elektromos hálózat bekötésénél a vezetékeket 
úgy kell elrendezni, hogy a vezérlődoboz fedelét biztonságosan fel lehessen erősíteni.
A vezérlődoboz fedelének tökéletlen zárása áramütést vagy tüzet okozhat, illetve a csatlakozók 
túlmelegedését eredményezheti.

• Ha üzembe helyezés közben a hűtőközeggáz szivárgását észleli, azonnal szellőztessen ki.
Ha a hűtőközeg tűzzel találkozik, mérgező gáz keletkezhet.

• Az üzembe helyezés után ellenőrizze, hogy nincs-e hűtőközeg-szivárgás.
Mérgező gáz keletkezhet, ha a hűtőközeggáz a helyiség levegőjébe kerül, majd tűzforrással érintkezik, 
például hősugárzóval, tűzhellyel vagy főzőlappal.

• Mielőtt az elektromos alkatrészekhez érne, kapcsolja ki a berendezést.
• A klímaberendezést földelni kell.

Ne földelje a berendezést gázcsövekhez, vízcsövekhez, villámhárítóhoz, és ne kösse telefonföldelésre.
A szakszerűtlen földelés áramütést vagy tüzet okozhat.
A villámlásból vagy egyéb forrásból eredő túlfeszültség a klímaberendezést károsíthatja.

• Be kell szerelni egy földzárlat-megszakítót.
Ha nincs földzárlat-megszakító, akkor áramütés vagy tűz keletkezhet.

• Vigyázzon, hogy ne kerüljön a hűtőközegcsövekből vagy máshonnan szivárgó hűtőközeg a bőrére, 
mert az fagyási sérüléseket okozhat.

TUDNIVALÓK

• Jelen szerelési kézikönyv utasításait követve szereljen fel kondenzvízcsövet, hogy a kondenzvíz-elvezetés 
megfelelő legyen, és a páralecsapódás megakadályozása érdekében szigetelje a csöveket.
A szakszerűtlen kondenzvíz-elvezetés beltéri vízszivárgást és anyagi károkat okozhat.

• A kép- és hanginterferencia megelőzése érdekében ügyeljen, hogy a beltéri és a kültéri egység, azok 
összekötő vezetékei és a tápkábel legalább 1 méter távolságra legyen a tévé- és rádiókészülékektől.
(A rádióadás jelének erősségétől függően a zavarás megszüntetéséhez 1 méter távolság kevés lehet.)

• A távirányító (vezeték nélküli készletben) átviteli távolsága lerövidülhet, ha a helyiségben elektronikus 
fénycső ég (inverter vagy gyorsgyújtó típusú).
Szerelje a beltéri egységet a lehető legtávolabb a fénycsőtől.

• Nem szabad a klímaberendezést az alábbi helyeken felszerelni:
1. Ahol tömény ásványolajpermet vagy gőz lehet (például konyhában).

A műanyag alkatrészek károsodhatnak és leeshetnek, vagy víz szivároghat.
2. Ahol korrozív gáz, például kénsavas gáz termelődik.

A rézcsövek és a forrasztások korróziója a hűtőközeg szivárgását okozhatja.
3. Ahol elektromágneses hullámokat keltő berendezések működnek.

Az elektromágneses hullámok megzavarhatják a vezérlő rendszert, a berendezés működészavarát okozva.
4. Ahol éghető gáz szivároghat, ahol szénszálak vagy gyúlékony gőz/por kerülhet a levegőbe, vagy ahol 

illékony tűzveszélyes anyagokat, például festékhígítót vagy benzint tárolnak.
Ha a berendezést ilyen feltételek között üzemeltetik, akkor tűz keletkezhet.

• A klímaberendezés nem használható robbanásveszélyes környezetben.
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2. ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT
Amikor az egységet kiemelik a kartondobozból, az emelőfüleket fogva kell emelni vigyázva, 
hogy ne hasson a berendezés más részére erő.
Üzembe helyezés előtt ellenőrizze a használandó hűtőközegtípust (R410A). (Ha nem megfelelő 
hűtőközeget használnak, a berendezés rosszul fog működni.)
• Amikor az egységet kiemelik a kartondobozból, a négy emelőfület fogva kell emelni vigyázva, 

hogy ne hasson a berendezés más részére erő, illetve ne ütődjön semmihez. Különösen figyelni kell 
a legyezőszárnyra, a hűtőközegcsövekre, a kondenzvízcsövekre és minden műanyag alkatrészre.

• Az üzembe helyezéshez szükséges kellékeket a munka befejezéséig ne hagyja őrizetlenül. A kellékeket 
nem szabad kidobni! A leszállított beltéri egységet a csomagolóanyaggal kell védeni, hogy az üzembe 
helyezésig ne karcolódjon meg.

• Találja ki a szállítás módját.
• Az üzembe helyezés helyén vegye csak ki az egységet a csomagolásból. Ha a kicsomagolás a szállítás 

közben elkerülhetetlen, puha anyagú hevederekkel és védőlemezekkel együtt mozgassa, hogy elkerülje 
a készülék sérüléseit.

• A berendezés helyének kijelölésekor használja a mellékelt papírsablont.
• A kültéri egység üzembe helyezésével kapcsolatban a kültéri egységhez mellékelt szerelési kézikönyv 

ad felvilágosítást.
• Nem szabad a berendezést olyan helyen használni, ahol a levegő sok sót tartalmaz, pl. tengerparton, 

ahol a feszültség erősen ingadozik (pl. gyárakban), illetve gépjárműveken vagy hajókon.

2-1 TARTOZÉKOK
Ellenőrizze, hogy az alábbi tartozékok mellékelve vannak-e az egységhez.

Az üzembe helyezés befejezéséig ne dobjon ki semmilyen alkatrészt, amire esetleg szükség lehet 
a szereléshez.

Név
1) Kondenz-

víztömlő
2) Fémbilincs

3) Alátét a 
függesztő-
karhoz

4) Bilincs
5) Papírsablon 

az üzembe 
helyezéshez

Mennyiség 1 db 1 db 8 db 7 db 1 db

Alak

Név
Szigetelés a 

szerelvényekre
Szigetelőlemez

10) Védő-
karima

11) Rögzítő
12) M4-es 

csavar
(Egyéb)

• Üzemeltetési 
kézikönyv

• Szerelési 
kézikönyv

• Megfelelőségi 
nyilatkozat

Mennyiség 1 mindegyikhez. 1 mindegyikhez. 1 db 2 db 2 db

Alak

6) A gázcső 
számára

7) A folyadékcső 
számára

8) Nagy

9) Kicsi
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2-2 KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK
• Ehhez a beltéri egységhez távirányítóra is szükség van (1. táblázat).
• A távirányítóknak két típusa van: vezetékes és vezeték nélküli. Válasszon ki egy távirányítót az ügyfél 

igényei alapján (1. táblázat), és helyezze üzembe egy megfelelő helyen.

1. Táblázat

MEGJEGYZÉS
• Ha az 1. táblázat tételei között nem szereplő távirányítót szeretne használni, akkor a katalógusokból 

a műszaki dokumentáció alapján kiválaszthat egy megfelelőt.

AZ ALÁBBI DOLGOKRA KÜLÖNÖSEN FIGYELJEN AZ ÜZEMBE HELYEZÉS SORÁN, 
ÉS A MUNKA VÉGÉN EZEKET ELLENŐRIZZE.

a. A munka befejezése után ellenőrizendő tételek

Vezetékes BRC1E51A7, BRC1D528

Vezeték nélküli BRC7G63

Ellenőrizendők Mi történhet, ha nem megfelelő Ellenőrzés

Biztonságosan van a beltéri és a kültéri 
egység rögzítve?

Az egységek leeshetnek, rezonálhatnak 
vagy zajt okozhatnak.

Megtörtént a beltéri és a kültéri egységek 
üzembe helyezése?

A berendezés hibásan működhet, 
alkatrészek leéghetnek.

Megvolt a gáz-tömítettségvizsgálat? Elégtelen hűtést eredményezhet.

Szigetelve van a berendezés, ahogy kell? A kondenzvíz csöpöghet.

Akadálytalan a kondenzvíz elfolyása? A kondenzvíz csöpöghet.

Megfelel a tápfeszültség az adattáblán 
feltüntetett feszültségnek?

A berendezés hibásan működhet, 
alkatrészek leéghetnek.

A huzalozás és a csövek rendben vannak?
A berendezés hibásan működhet, 
alkatrészek leéghetnek.

Megfelelő a berendezés földelése? Ez áramütést okozhat.

A vezetékek mérete előírás szerinti?
A berendezés hibásan működhet, 
alkatrészek leéghetnek.

Nem akadályozza valami az áramlást 
a beltéri vagy a kültéri egység 
levegőbemeneténél vagy -kimeneténél?

Elégtelen hűtést eredményezhet.

Fel van jegyezve a hűtőközegcső hossza 
és a kiegészítő hűtőközegtöltet?

A rendszerben lévő hűtőközeg-
mennyiséget nem lehet nyomon követni.
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b. A rendszer átadásakor ellenőrizendő tételek
∗ Lásd még: "BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK"

c. A kezeléssel kapcsolatban az alábbiakra kell felhívni a figyelmet

2-3 MEGJEGYZÉS AZ ÜZEMBE HELYEZŐ SZERELŐNEK
Feltétlenül tájékoztassa az ügyfelet a rendszer helyes üzemeltetéséről (különös tekintettel a szűrők 
tisztítására, a különböző funkciók használatára és a hőmérséklet-beállításra) úgy, hogy közben maga 
a felhasználó végzi el a műveleteket a kézikönyv alapján.

Ellenőrizendők Ellenőrzés

Megadta (szükség szerint) a helyszíni beállításokat?

Visszatette a vezérlődoboz fedelét, a levegőszűrőt és a szívórácsot?

Megfelelően távozik a hideg levegő (meleg levegő) hűtés (fűtés) üzemmódban?

Elmagyarázta a rendszer kezelését, és megmutatta az üzemeltetési kézikönyvet 
a vevőnek?

Átadta az üzemeltetési kézikönyvet a vevőnek?

Az üzemeltetési kézikönyvben a FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK címmel jelzett részek 
nemcsak általánosságban tájékoztatnak a termék használatáról, hanem személyi sérülés vagy anyagi 
kár veszélyére is figyelmeztetnek. Éppen emiatt a kézikönyv így jelzett fejezeteit részletesen el kell 
magyarázni, hogy a felhasználó megértse, és fel is kell hívni a figyelmet a kézikönyv 
áttanulmányozásának fontosságára.
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3. A BERENDEZÉS HELYÉNEK MEGVÁLASZTÁSA
(1) Válasszon olyan helyet, amely megfelel az alábbi feltételeknek, és az ügyfél is jóváhagyja.

• Ahol a szoba legjobb légátjárása biztosított.
• Ahol semmi nem gátolja a levegő mozgását.
• Ahol a kondenzvizet megfelelően el lehet vezetni.
• Ahol a mennyezet elég erős a beltéri egység súlyának megtartásához.

(Ha nem elég erős a mennyezet, a beltéri egység a fellépő vibráció miatt a mennyezethez érhet, 
ami búgó zajt okoz.)

• Ahol az álmennyezetnek nincs észrevehető lejtése.
• Ahol nem áll fenn tűzveszélyes gázok szivárgásának veszélye.
• Ahol a munkához és a karbantartáshoz elegendő hely van.

MEGJEGYZÉS
• Ha a ∗-gal jelölt részeken van még hely, akkor további 200 mm teret biztosítva könnyebb lesz a szerelés.

• Ahol a beltéri és a kültéri egységek közötti csövek hossza a megengedett határon belül tartható. 
(Lásd a kültéri egység szerelési kézikönyvét.)

TUDNIVALÓK

• A kép- vagy hanginterferencia megelőzése érdekében ügyeljen, hogy a beltéri és a kültéri egység, azok 
összekötő vezetékei és a tápkábel legalább 1 méter távolságra legyen a tévé- és rádiókészülékektől.
(A rádióadás hullámhosszától függően a zavarás megszüntetéséhez 1 méter távolság kevés lehet.)

• A vezeték nélküli készlet használata esetén a távirányító átviteli távolsága lerövidülhet, ha a helyiségben 
elektronikus fénycső ég (inverter vagy gyorsgyújtó típusú). Szerelje a beltéri egységet a lehető legtávolabb 
a fénycsőtől.

(2) A szereléshez használjon függesztőcsavarokat. A mennyezet elég erős legyen a berendezés 
súlyának megtartásához. Ha ez nem biztos, akkor a mennyezetet meg kell erősíteni.
(A csavarillesztés helye jelölve van az üzembe helyezéshez való papírsablonon. Ez felhasználható 
a szükséges megerősítés helyének meghatározásához.)

(3) A 71-es típusú berendezést maximum 3,5 m belmagasságig szabad felszerelni, a 100-as, 125-ös és 
140-es típusú berendezést maximum 4,3 méterig.

1 Levegőfúvás

2 Szükséges szerelési tér

3 Levegőbemenet

4 Akadály

5 Padló

6 Nagy belmagasságú helyiségeknél

≥3
00

 m
m

≥2
50

0 
m

m

1

2 3

4
5

6

∗≥30 mm ∗≥30 mm
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4. ELŐKÉSZÜLETEK ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT
(1) A beltéri egység furatainak, függesztőcsavar-helyeinek, csöveinek és vezetékeinek 

elhelyezkedése.

(2) Készítse elő a lyukakat vagy furatokat a következőkhöz: függesztőcsavarok, hűtőközeg- és 
kondenzvízcsövek, kábelek.
• Jelölve vannak az üzembe helyezéshez való papírsablonon.
• Jelölje be a furatok helyét, és készítse elő a mennyezeti nyílást.

(3) Távolítsa el a beltéri egységről az alkatrészeket.
(3-1) Oldja le a szívórácsot.

• Nyomja be a szívórácson a rögzítőket (3 db) a nyilak irányába, és emelje fel a rácsot. 
(Lásd az 1. ábrát.)

• Ha fel van nyitva a szívórács, vegye le előre mozdítva, és közben nyomja össze a szívórács hátsó 
rögzítését. (Lásd a 2. ábrát.)

1. ábra 2. ábra

1 Elölnézet

2 Bal oldali csőnyílás

3 Hátulsó oldali csőnyílás (Ø100)

4 Hátsó vezetékbevezető nyílás

1 Álmennyezet nézet

2 Beltéri egység

3 Függesztőcsavar-illesztés távolsága

4 Felső kondenzvízcső-nyílás

5 Felső gázcsőnyílás

6 Felső folyadékcsőnyílás

7 Függesztőcsavar (x4)

8 Felső vezetékbevezető nyílás

9 Levegőkimenet

10 Mértékegység: mm

Modell A B C D E F G H J

71-es típus 1270 1230 533 479 425 530 553 532 415

100-as, 125-ös, 140-es 
típus

1590 1550 693 639 585 690 713 692 575

1 Rögzítők

2 Szívórács

3 Hátsó fülek

20
0

17
55

G H

J

1

2 3 4

A
B

C
D

E

F

30 87 16
3

18
9
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0
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0
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2

2

3
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5

6

7
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(3-2) Távolítsa el az oldalsó díszítőpaneleket (bal és jobb oldalon).
• Távolítsa el az oldalsó díszítőpanelek rögzítőcsavarjait (egy mindegyiknél), húzza őket előre felé 

(a nyíl irányába), és vegye le őket. (Lásd a 3. ábrát.)
• Vegye ki a tartozékokat.
• Készítsen egy kör alakú, hátra vagy felfelé néző nyílást a vezeték belépési oldalán, majd helyezze 

be a mellékelt védőkarimát (10).

3. ábra <A kör alakú nyílás kialakítása>

(3-3) Vegye le a függesztőkarokat.
• Lazítsa meg a függesztőkarok felerősítésére használatos 2 csavart (M8, mindkét oldalon 4 helyen) 

max. 10 mm-re. (Lásd a 4. és 5. ábrát.)
• Távolítsa el a hátsó oldalon a függesztőkarok rögzítőcsavarjait (M5), húzza vissza a függesztőkarokat 

(a nyíl irányába), és vegye le őket. (Lásd az 5. ábrát.)

4. ábra 5. ábra

TUDNIVALÓK

Ne távolítsa el a beltéri egységhez kívülről rögzített szalagot (áttetsző fehér).
(A víz bejutása áramütést vagy tüzet okozhat.)

(4) Szerelje fel a függesztőcsavarokat. (M8-M10 méretű függesztőcsavarokat használjon.)
• A függesztőcsavarok mennyezettől való távolságát előre állítsa be. (Lásd a 6. ábrát.)

MEGJEGYZÉS
• A meglévő mennyezeteknél használjon beütőhorgonyt, az új mennyezeteknél pedig mélyített betétet, 

kőhorgonyt vagy egyéb kereskedelmi forgalomban kapható eszközt a mennyezet megerősítésére. 
A továbblépés előtt állítsa be a mennyezettől való távolságot.

6. ábra

A fenti alkatrészek nem tartozékok.

TUDNIVALÓK

Ha túl hosszúak a függesztőcsavarok, a beltéri egység vagy a külön rendelhető tartozékok megsérülhetnek 
vagy meghibásodhatnak.

1 Díszítőpanel

2 Díszítőpanelt rögzítő csavar (M4)

3 Tartozékok

4 Védőkarima (10) (tartozék)

5 Kivehető rész (felfelé néző nyíláshoz)

6 Kivehető rész (hátrafelé néző nyíláshoz)

1 Beltéri egység

2 Függesztőkar

3 Függesztőkar-rögzítő csavar (M5)

4 Függesztőkar-beállító csavar (M5)

1 Álmennyezet

2 Födém anyaga

3 Kőhorgony

4 Függesztőcsavar

1

2

3 4
5

6

4

≤10 

1

2
2

4

3

25
-5

5 
m

m

1

2

3

4
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5. A BELTÉRI EGYSÉG ÜZEMBE HELYEZÉSE
A külön rendelhető tartozékokat könnyebb lehet a beltéri egység üzembe helyezése előtt felszerelni. 
Olvassa el ezért a külön rendelhető tartozékokhoz mellékelt szerelési kézikönyveket is.
Az üzembe helyezéshez és a szereléshez csak a mellékelt, illetve a dokumentációban megjelölt tartozékokat 
és alkatrészeket használja!

(1) Illessze a függesztőkarokat a függesztőcsavarokra. (Lásd a 7. ábrát.)

MEGJEGYZÉS
• A megfelelő biztosítás érdekében használja a mellékelt alátéteket, és rögzítse őket ellenanyával.

(2) Emelje meg a beltéri egység házát, helyezze be a függesztőkarok csavarjait (M8) a függesztőkarok 
bevágásába, és közben tolja be elölről az egység házát. (Lásd a 8. ábrát.)

(3) Tegye vissza a függesztőkarok eltávolított csavarjait (M5) 2 helyen, bal és jobb oldalon. Ezek a 
csavarok akadályozzák meg, hogy a beltéri egység előre- vagy hátracsússzon. (Lásd a 8. ábrát.)

(4) Húzza meg jól a függesztőkarok csavarjait (M8) 4 helyen, bal és jobb oldalon. (Lásd a 8. ábrát.)

7. ábra 8. ábra

1 Anya (nem tartozék)

2 Alátét (3) (tartozék)

3 Dupla anya (nem tartozék)

4 Függesztőkar

5 Bevágás

6 Függesztőkar-beállító csavar (M8)

7 Függesztőkar-rögzítő csavar (M8)

8 Merevítőlap (bal/jobb)
A berendezés mozgatásakor, ne fogja meg a merevítőlapokat!

4

3

2

1
4

5

6

8

7
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(5) A beltéri egység felfüggesztésekor vízmértékkel vagy vízzel telt műanyag csővel állítsa be, hogy 
a kondenzvízcsövek vízszintesen haladjanak vagy enyhén lejtsenek, hogy a kondenzvíz 
elfolyhasson. (Lásd a 9. ábrát.)

9. ábra

A.Ha a kondenzvízcsövek jobbra vagy jobbra és hátrafelé lejtenek.
Szerelje fel vízszintesen vagy lejtsen kicsit jobbra vagy hátrafelé. (1°-on belül.)

B.Ha a kondenzvízcsövek balra vagy balra és hátrafelé lejtenek.
Szerelje fel vízszintesen vagy lejtsen kicsit balra vagy hátrafelé. (1°-on belül.)

TUDNIVALÓK

Ha az egység a kondenzvízcsővel ellentétes irányba lejt, akkor vízszivárgás léphet fel.

≤1°

≤1° ≤1°

A A.B

B
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6. HŰTŐKÖZEGCSÖVEK SZERELÉSE
A kültéri egységek hűtőközegcsöveivel kapcsolatban a kültéri egységhez mellékelt üzembe 
helyezési kézikönyv ad felvilágosítást. 
A hőszigetelést a gázcsövek és a folyadékcsövek mindkét oldalán, teljesen el kell végezni. 
Ellenkező esetben vízszivárgás léphet fel. 
(Hőszivattyús rendszerek esetében a gázcsövek körülbelül 120°C-ra melegedhetnek fel, ezért megfelelően 
hőálló szigetelést kell alkalmazni.
Ha a hűtőközegcsövek környezetében a hőmérséklet és a relatív páratartalom meghaladhatja a 
30°C-ot, illetve az RH80%-ot, akkor a hűtőközegcsövek szigetelését meg kell erősíteni. (20 mm vagy 
vastagabb) Ellenkező esetben pára csapódhat le a szigetelőanyag felületén.
A csövek összeszerelése előtt ellenőrizze, hogy milyen típusú R410A hűtőközeg van a 
berendezésben. Ha a hűtőközegek típusa nem egyezik, akkor a berendezés nem fog megfelelően 
működni.

TUDNIVALÓK

• Használjon csővágót, és peremezze a használt R410A hűtőközegtípusnak megfelelően.
• Használjon éter- vagy észterolajat a hollandival csatlakozó végeken.
• Csak a berendezéshez mellékelt hollandi anyákat szabad használni. Ha másféle hollandi anyát 

használnak, az hűtőközeg-szivárgást okozhat.
• A por, nedvesség és egyéb idegen anyag csőbe kerülésének megelőzése érdekében lapítsa el 

a végét, vagy fedje be szalaggal.
• A hűtőközegcsövekben ne legyen semmi más anyag (pl. levegő), csak a megfelelő hűtőközeg. 

Ha munka közben hűtőközeg-szivárgást észlel, azonnal szellőztessen ki alaposan.

• A hűtőközegcsövek szerelése előtt szerelje fel a csomagoláshoz és szállításhoz használt rögzítést 
(merevítőlapot).

• A kültéri egység fel van töltve hűtőközeggel.
• A csöveknek a berendezéshez történő csatlakoztatásakor vagy leszerelésekor feltétlenül használjon 

nyomatékkulcsot és villáskulcsot is, ahogy a rajzon látható. (Lásd a 10. ábrát.)

10. ábra

11. ábra

• A hollandi anyás kötés méreteivel kapcsolatban lásd a 2. táblázatot.
• A hollandi anya csatlakoztatásakor kenje be a peremet (kívülről és belülről is) észter- vagy éterolajjal, 

és az első három-négy menetig csak kézzel csavarja be. (Lásd a 11. ábrát.)

TUDNIVALÓK

• (A túlhúzáskor a perem megsérülhet, és ez hűtőközeg-szivárgást okozhat.)
• A díszítőpanel csavartartóira nem szabad olajnak kerülnie. 

Az olajtól elgyengülhetnek a csavartartók.

1 Nyomatékkulcs

2 Hollandi anya

3 Csőcsatlakozó

4 Villáskulcs

1 Észterolaj vagy éterolaj

1

2

3

4
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2. Táblázat

TUDNIVALÓK

Vigyázzon, hogy ne sérüljön meg a perem!

• A helyes meghúzónyomatékokat lásd a 2. táblázatban.

Csak kényszerhelyzetben alkalmazható

A berendezés szereléséhez nyomatékkulcsot kell használni. Ha ennek ellenére mégis nyomatékkulcs nélkül 
kénytelen üzembe helyezni a rendszert, akkor az alábbiak szerint járjon el.

Ha az üzembe helyezés kész, ellenőrizze, hogy a hűtőközeggáz nem szivárog-e sehol.

Ha elkerülhetetlen, hogy csak villáskulccsal húzza meg a hollandi anyát, akkor figyeljen arra a pontra, amikor 
az ellenállás hirtelen megnövekszik (megszorul az anya). Abból az állásból húzza tovább a hollandi anyát, 
az alábbi szögértékkel: 
Ha a meghúzásra vonatkozó útmutatást nem követik (laza marad a kötés), az hűtőközeg-szivárgást 
eredményez (lassú szivárgást), illetve a berendezés hibás működését eredményezi (nem fog kellőképpen 
hűteni vagy fűteni). 

• Nagyon fontos, hogy a gázszivárgás ellenőrzése után le legyenek hőszigetelve a csőcsatlakozások. 
Tanulmányozza figyelmesen az alábbi ábrát, és használja a mellékelt, szerelvényekhez való hőszigetelő 
anyagot (6) és (7). (Mindkét végüket rögzíteni kell bilinccsel (4).) (Lásd a 12. ábrát.)

• A szigetelőlemezzel (kicsi) (9) csak a gáz oldalon kell a szerelvények szigetelését (6) betekerni.
(Lásd a 12. ábrát.)

• A szerelvényekhez való hőszigetelő anyagot (6) és (7) úgy kell feltenni, hogy felfelé nézzen.

TUDNIVALÓK

A csöveket teljes hosszukban szigetelni kell, egészen az egységen belüli csőcsatlakozásig. (A szabadon 
hagyott csöveken pára csapódhat le, vagy égési sérülést okozhat, ha hozzáérnek.)

Csőméret Meghúzónyomaték "A" peremátmérők (mm) Peremezett csővég

Ø9,5 (3/8") 32,7–39,9 Nm 12,8-13,2

Ø15,9 (5/8") 61,8–75,4 Nm 19,3-19,7

Csőméret Továbbhúzás szöge A szerszám ajánlott szárhossza

Ø9,5 (3/8") 60–90 fok Kb. 200 mm

Ø15,9 (5/8") 30–60 fok Kb. 300 mm

R0.4-0.8

A90
°±

2°

45
°±

2°
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12. ábra

<A csőcsatlakoztatás módja>
(1) Hátulsó csőkivezetésnél
• Távolítsa el a hátulsó kilökőlapot, és szerelje be a csöveket. (Lásd a 13. és 15. ábrát.)

(2) Felfelé kivezetett csövek esetében
• A csövek felfelé való kivezetéséhez a külön rendelhető "L" alakú csőleágazó készlet is szükséges.
• Távolítsa el a felső kilökőlapot, és használja a külön rendelhető "L" alakú csőleágazó készletet a csövek 

kivezetéséhez. (Lásd a 13. és 14. ábrát.)

(3) Jobb oldali csőkivezetésnél
• Távolítsa el a csomagoláshoz és szállításhoz használt rögzítést (merevítőlapot) a jobb oldalról, 

és a csavarokat tegye vissza a berendezésbe, az eredeti helyükre. (Lásd a 15. ábrát.)
A csomagoláshoz és szállításhoz használt, előzőleg eltávolított rögzítést (merevítőlapot) nem kell 
felszerelni.

• Vágjon ki egy előkészített lyukat a díszítőpanelen (a jobb oldalin) és szerelje be a csöveket. 
(Lásd a 15. ábrát.)

Hőszigetelés a gáz oldali csöveken Hőszigetelés a folyadék oldali csöveken

1 Szigetelőanyag a csőkötésekre (6) (tartozék) 1 Szigetelőanyag a csőkötésekre (6) (tartozék)

2 Hollandianyás kötés 2 Hollandianyás kötés

3 A feltekert szigetelőanyag vége felfelé nézzen 3 A feltekert szigetelőanyag vége felfelé nézzen

4 Csőszigetelő anyag (nem tartozék) 4 Csőszigetelő anyag (nem tartozék)

5 Bilincs (4) (tartozék) 5 Bilincs (4) (tartozék)

6 Csőszigetelő anyag (a berendezésé) 6 Csőszigetelő anyag (a berendezésé)

7 Ütközésig felhelyezni 7 Ütközésig felhelyezni

8 Berendezés 8 Berendezés

9 Kisebb szigetelőanyag (9) (tartozék)

10 Pólyálja be a csövet, a becsatlakozástól elkezdve.

1 Gázcső szigetelés (6) (tartozék)

2 Gázcső

3 Folyadékcső

4 Folyadékcső szigetelés (7) (tartozék)

5 Bilincs (4) (tartozék) (x4)

6 Alulra rögzíteni (a gáz- és a folyadékcsöveknél is)

2

1

4

3

5

6

7

8

9

10
1 2

3

7

5
6

8
4

1

2

3

4

5

6
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13. ábra 14. ábra

1 Felső lemez 1 Felül kilépő hűtőközegcsövek
"L" alakú csőleágazó készlet (külön rendelhető 
tartozékok)

2 Kivágandó rész

3 Hátulsó kilökőlap

4 Felső kilökőlap

15. ábra 16. ábra

1 Díszítőpanel (jobb), kivehető alkatrész 1 Felső kilökőlap akasztója

2 A csavarokat tegye vissza a berendezésbe 2 Termisztor vezeték

3 Csak akkor vágja ki ezt a területet, ha a 
kondenzvízcsövet a jobb oldalra szereli.

3 Legyezőmotor vezeték

4 Csomagoláshoz és szállításhoz használt rögzítés 
(merevítőlap)

5 Jobb oldalon kilépő kondenzvízcső

6 Jobb oldalon kilépő hűtőközegcsövek

7 Jobb oldalon hátul kilépő kondenzvízcső

8 Hátsó oldalon kilépő hűtőközegcsövek

* Ha a csőszereléssel végzett, lemezollóval alakítsa az eltávolított kilökőlapot a csövek alakjához, és tegye 
vissza a helyére.
Rögzítse a legyezőmotor és a termisztor vezetékeit a kilökőlap akasztója mellett elvezetve ugyanúgy, 
ahogy a kilökőlap eltávolítása előtt voltak. (Lásd a 13–17. ábrát.)

* A kilökőlap és a csövek közötti rést tömítse el kittel, megakadályozva, hogy por kerüljön a beltéri 
egységbe.
Mielőtt azonban kivezetné ugyanazon a nyíláson a csöveket és a távirányító-vezetékeket, végezze el 
az itt leírtakat: "8. ELEKTROMOS HUZALOZÁS", majd tömítse el a kilökőlap és a csövek közötti rést.

2
1

4

3

2

1

2

1

4
3 5

6

7

8

2

1 3
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• A hűtőközegcsövek forrasztását csak akkor szabad elkezdeni (3. megjegyzés), ha a hűtőközegcsövek 
már fel vannak töltve nitrogénnel (1. megjegyzés) vagy nitrogén áramlik rajtuk keresztül (2. megjegyzés). 
Ha ezzel kész, csatlakoztassa a beltéri egységet hollandianyás kötéssel. (Lásd a 17. ábrát.)

MEGJEGYZÉS
1. A nitrogénnel való feltöltéssel kapcsolatban lásd az "Épületekbe szerelt multi-split rendszerek szerelési 

kézikönyve" című kézikönyvet (forduljon a Daikin márkaképviselethez).
2. A nitrogén nyomását 0,02 MPa értékre kell állítani egy nyomáscsökkentő szeleppel, ha forrasztás közben 

a csövekbe töltik.
3. Ne használjon forrasztószert a hűtőközegcsövek forrasztásához! A forrasztáshoz használjon foszforréz 

töltőfémet (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), amihez nem kell forrasztószert használni.
(A forrasztószer rendkívül károsan befolyásolja a hűtőközegcsövek állapotát. Ha például klórtartalmú 
forrasztószert használnak, az korrodálja a csöveket, ha pedig fluortartalmú a forrasztóvíz, az a 
hűtőközeget károsítja.)

4. A beltéri egység üzembe helyezése után, a beltéri egység és az egységösszekötő csövek légzárás 
tesztjének elvégzésekor a beltéri egység szerelési kézikönyve vagy a műszaki útmutató alapján kell 
meghatározni a légzárás teszt nyomásértékeit, majd elvégezni a hűtőközegcsövek szerelését.

5. Ha a légtelenítés és a hűtőközeg-utántöltés hiánya miatt a hűtőközeg alacsony hatékonysággal működik, 
akkor előfordulhat, hogy a berendezésekben is üzemzavar keletkezik (pl. nincs hűtő- vagy fűtőhatás).
A hűtőközegcsövek szerelésével kapcsolatban lásd a beltéri egység szerelési kézikönyvét vagy 
a műszaki útmutatót.

TUDNIVALÓK

A csőcsatlakozások forrasztásához ne használjon semmilyen szert (pl. oxidációgátló szert). (Az ilyen 
szerek maradványai eltömíthetik a csöveket, és károsíthatják az alkatrészeket.)

1 Hűtőközegcső

2 Forrasztandó rész

3 Nitrogén

4 Körültekercselés

5 Kézi szelep

6 Nyomáscsökkentő szelep

1
2 4

3

6

3

5
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7. KONDENZVÍZ-ELVEZETÉS
(1) Szerelje fel a kondenzvízcsöveket.
• Ellenőrizze, hogy a kondenzvíz-elvezetés megfelelő-e.
• A kondenzvízcső több helyen is kivezethető: jobb oldalon hátul, jobb oldalon, bal oldalon hátul vagy bal 

oldalon. Jobb oldali hátsó vagy jobb oldali eseteknél lásd a 15. ábrát; bal oldali hátsó vagy bal oldali 
eseteknél lásd a 18. ábrát.

18. ábra

• Bal oldali csőkivezetésnél tegye át a beltéri egység bal oldali kondenzvízcső-kivezető lyukáról a 
gumidugaszt és a szigetelést a jobb oldali kondenzvízcső-kivezető lyukra.
A gumidugaszt tolja be egészen, nehogy szivárogjon a víz.
Ha a kondenzvíztömlő szerelésével elkészült, tegye vissza a védőhálót az eltávolítási eljárást megfordítva. 
(Lásd a 19. ábrát.)

• Ellenőrizze, hogy a csőátmérő nagyobb vagy egyenlő-e a leágazó csövekével. (Vinil-klorid csövek, 
névleges átmérő 20 mm, külső átmérő 26 mm)

• A kondenzvízcső legyen a lehető legrövidebb, és legalább 1/100-as lejtése legyen, hogy ne 
keletkezzenek benne levegőzárványok. 
(Lásd a 20. ábrát.)

19. ábra

20. ábra

TUDNIVALÓK

Ha a kondenzvízcsőben megáll a víz, akkor idővel eldugulhat a kondenzvízcső.

1 Hátulsó oldali eltávolítható alkatrész (fém lemez)

2 Bal oldalon hátul kilépő kondenzvízcső

3 A bal oldali díszítőpanel kivehető alkatrésze

4 Bal oldalon kilépő kondenzvízcső

1 A védőháló rögzítőcsavarja

2 Védőháló

1 Legalább 1/100-as lejtés

2 Függesztő alkatrészek

3 Nem szabad emelni

4 Ellenőrizze, hogy nincs-e belógás.

5 Ellenőrizze, hogy nem merül-e a vízbe.

O Helyes

X Rossz

2
1

4

3

21

1 - 1.5 m 2

3 4

5

1
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• Használja a mellékelt kondenzvíztömlőt (1) és a fémbilincset (2).
Helyezze be a kondenzvíztömlőt a kondenzvízgyűjtőbe ütközésig, és húzza meg jól a kondenzvíztömlő 
behelyezett végén lévő bilincset. (Lásd a 21. és 22. ábrát.)
(Helyezze fel a fémbilincset (2) az ábra szerint úgy, hogy a meghúzandó rész körülbelül 45 fokon belül 
maradjon.) (Vigyázzon, hogy a kondenzvízgyűjtő ne érjen hozzá a kondenzvíztömlőhöz. Ha érintkeznek 
egymással, akkor nem lehet pl. a hőcserélő karbantartását elvégezni.)

• A fémbilincs (2) végét hajlítsa meg, hogy a szigetelőlemez ne dudorodjon ki. (Lásd a 22. ábrát.)
• A szigetelés felhelyezésekor a mellékelt nagy szigetelőlemezt (8) pólyálja rá a fémbilincstől (2) kezdve 

a kondenzvíztömlőre (1), a nyíl irányában haladva. (Lásd a 21. és 22. ábrát.)

21. ábra

22. ábra

23. ábra

• A kondenzvízcsöveket a beltéri szakaszon végig le kell szigetelni.
• A beltéri egységben a kondenzvíztömlőnek nem szabad belógnia, nem lehet laza. (Lásd a 23. ábrát.)

(A laza kondenzvíztömlő miatt a szívórács eltörhet.) (A belógó kondenzvíztömlő miatt zajok 
keletkezhetnek, pl. bugyborékoló hang.)

• A cső behajlásának megelőzése érdekében 1–1,5 méterenként kell a függesztő szerelvényeket elhelyezni. 
(Lásd a 20. ábrát.)
A kondenzvízcsövek melletti réseket tömítse el kittel és szigetelőanyaggal (nem tartozék), 
megakadályozva hogy por kerüljön a beltéri egységbe.
Mielőtt azonban kivezetné ugyanazon a nyíláson a csöveket és a távirányító-vezetékeket, végezze 
el az itt leírtakat: "ELEKTROMOS HUZALOZÁS", majd tömítse el a kilökőlap és a csövek közötti 
rést.

1 Fémbilincs (2) (tartozék)

2 Kondenzvíztömlő (1) (tartozék)

3 Szigetelőlemez (8) (tartozék)

4 A páralecsapódás megelőzése érdekében ne hagyjon rést.

1 Fémbilincs (2) (tartozék)

2 Kondenzvíztömlő (1) (tartozék)

3 Szigetelőlemez (8) (tartozék)

4 Szigetelőlemez rátekerésének iránya

5 Csavarhúzó behelyezésének iránya

6 Bilincs terület

<A> Jobb oldali hátsó vagy jobb oldali

<B> Bal oldali hátsó vagy bal oldali

2

1

4

3

±45°

±45°±45°

1

2

1

2

3

6

4

1

3

55

2

<A> <B>
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(2) A csőszerelés után ellenőrizze, hogy a kondenzvíz-elvezetés tökéletes-e.
• A kondenzvíz elfolyásának ellenőrzéséhez öntsön lassan 600 ml vizet a csepptálcába a levegőkimeneten 

keresztül.

24. ábra

25. ábra

Legalább 1:100 arányú lejtést kell biztosítani, 
hogy a víz ne rekedjen meg.

TUDNIVALÓK

• Vigyázni kell, hogy a kondenzvíztömlőre (1) ne hasson felesleges nyomás, ezért nem szabad meghajlítani 
vagy megcsavarni. (Vízszivárgást okozhat, ha a kondenzvíztömlőt túl nagy erőhatás éri.)

• Központi kondenzvízcső használata esetén járjon el a 25. ábra szerint.
A központi kondenzvízcső méretének a csatlakoztatandó beltéri egység méretével kell egyeznie.
(A részleteket lásd a műszaki útmutatóban.)

• Kondenzvízcső-csatlakozás:
Nem szabad a kondenzvízcsöveket ammóniaszagot árasztó szennyvízcsövekhez közvetlenül 
csatlakoztatni! Az ammónia a szennyvízcsőből a beltéri egységbe juthat a kondenzvízcsövön keresztül, 
és korrodálhatja a hőcserélőt.

• A külön rendelhető kondenzvízemelő készlet üzembe helyezésével kapcsolatban a kondenzvízemelő 
készlethez mellékelt szerelési kézikönyv ad felvilágosítást.

8. ELEKTROMOS HUZALOZÁS
• A villanyszerelést csak képesített szakembernek szabad végeznie, külön áramkört használva.
• A beltéri egységhez be kell szerelni egy földzárlat-megszakítót. (A földzárlat-megszakító beszerelése 

kötelező, a hiánya áramütést vagy tüzet okozhat.)
• A beltéri és a kültéri egység közötti vezetékeket 220–240 V-ra kell méretezni.
• Ne kapcsolja le a kültéri egység tápfeszültségét, amíg a huzalozással nem végzett!
• Fel kell szerelni egy elektromos kapcsolót, amellyel a teljes rendszert áramtalanítani lehet.
• A klímaberendezést földelni kell.
• A kültéri egységhez csatlakozó elektromos tápvezeték méretével, a hálózati megszakító és a kapcsoló 

kapacitásával, és a huzalozási utasításokkal kapcsolatban a kültéri egységhez mellékelt szerelési 
kézikönyv ad felvilágosítást.

• Ne földelje a berendezést gázcsövekhez, vízcsövekhez, villámhárítóhoz, és ne kösse telefonföldelésre.
• Gázcsövek: robbanást vagy tüzet okozhatnak gázszivárgás esetén.
• Vízcsövek: kemény PVC csövek használatakor nincs földelőhatás. 
• Telefonföldelés és villámhárító: villámláskor abnormálisan magas elektromos potenciál kerülhet 

a földelésre.
• Az elektromos huzalozással kapcsolatban lásd még a berendezéseken található huzalozási rajzokat.
• Vigyázzon, nehogy véletlenül a távirányító csatlakozóblokkjára kösse be a tápvezetékeket! Ha ez 

véletlenül bekövetkezik, az egész rendszer meghibásodhat.

1 Levegőkimenet

2 Műanyag tartály az öntéshez
Körülbelül 100 mm hosszú cső szükséges.

1 Központi kondenzvízcső

≥100 mm

2

1

≥100 mm

1
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• A távirányító huzalozásával kapcsolatban a távirányítóhoz mellékelt szerelési kézikönyv szolgál részletes 
információkkal.

• Huzalozás közben vigyázzon, hogy ne érintse meg a nyomtatott áramköri kártyát. Ha ez véletlenül 
bekövetkezik, a nyomtatott áramköri kártya meghibásodhat.

• A külső vezetékek adatai
A távirányító vezetékei nem tartozékok. A 3. táblázat tartalmazza a vezetékek paramétereit.

3. Táblázat

MEGJEGYZÉS
1. Csak szigetelt csővezetékek esetére. Használjon H07RN-F-et, ha nem tokozottak a vezetékek. 

(Szigetelés vastagsága: min. 1 mm)
2. Csoportos vezérlésű rendszernél ez a hosszúság számít a teljes hossznak.
3. A vezetékek paramétereinek megadásakor azt feltételeztük, hogy a feszültségesés 2%.

TUDNIVALÓK

• Huzalozás után a vezetékek kilépési pontjainál is gondoskodni kell a vezetékek védelméről.
• A kilökőlap (felső vagy hátulsó) és a védőcsövek közötti rést tömítse el kittel vagy tömítőanyaggal, 

megakadályozva, hogy por kerüljön az egységbe.
• Ha a kisfeszültségű vezetékek (távirányító-vezeték) és a nagyfeszültségű vezetékek (egységösszekötő 

vezetékek és földelővezeték) ugyanazon a helyen lépnek ki a berendezésből, akkor elektromos zaj (zavaró 
zaj) keletkezik. Ez a berendezések üzemzavarához és meghibásodásához vezet.

• A távirányító-vezetékeknek és az egységeket összekötő vezetékeknek legalább 50 mm-re kell lenniük 
egyéb elektromos vezetékektől. Ha ezt az előírást nem tartják be, az elektromos zaj miatt zavarok 
keletkezhetnek.

Az egységösszekötő és a távirányító-vezetékek bekötése (lásd a 26. ábrát)
(1) Fogja meg a vezérlődoboz fedelét, lazítsa meg a rögzítőcsavarokat (2 helyen), majd vegye le az 

vezérlődoboz fedelét.
(2) A kivezetőnyíláson átvezetve csatlakoztassa az egységösszekötő vezetékeket a csatlakozóblokkhoz 

(X2M: 3P), ügyelve a számok egyeztetésére (1–3), majd csatlakoztassa a földelővezetéket a 
földcsatlakozóra.
Ha ezzel kész, a mellékelt rögzítővel (11) és bilinccsel (4) fogja össze a vezetékeket, ügyelve arra, 
hogy a csatlakozásaik ne feszüljenek. (Lásd a 28. ábrát.)

(3) A kivezetőnyíláson átvezetve csatlakoztassa a távirányító-vezetékeket a kivezetésekre (P1 és P2), 
az (X1M: 4P) csatlakozóblokkra. (Polaritás nincs.) (Lásd a 27. ábrát.)
Ha ezzel kész, a mellékelt rögzítővel (11) és bilinccsel (4) fogja össze a vezetékeket, ügyelve arra, hogy a 
csatlakozásaik ne feszüljenek. (Lásd a 28. ábrát.)

FIGYELMEZTETÉS

Huzalozás közben úgy rendezze el az elektromos vezetékeket, hogy ne jöjjön le a vezérlődoboz 
fedele, a vezérlődoboz fedelének felhelyezésekor pedig vigyázzon, hogy ne szoruljon vezeték 
a fedél alá.
(A becsípett elektromos vezetékek és vezérlődoboz fedelének tökéletlen zárása áramütést vagy tüzet 
okozhat.)

Vezeték Méret (mm
2
) Hossz

Egységösszekötő vezetékek
H05VV-U4G

(1. és 2. MEGJEGYZÉS)
2,5 –

Távirányító-vezeték
PVC szigetelésű vezeték vagy 

kábel (2 eres)
0,75 - 1,25

Max. 500 m
(2. MEGJEGYZÉS)
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26. ábra

A beltéri–kültéri csatlakoztatás módja

27. ábra

1 Vezérlődoboz 9 Kilökőlapnyílás

2 Nyomtatott áramköri kártya 10 Kondenzvíztömlő

3 Távirányító-csatlakozóblokk (2P) 11 Távirányító-vezeték (kisfeszültségű)

4 Tápfeszültség csatlakozóblokk (3P) 12 Egységösszekötő vezetékek (nagyfeszültségű)/
földelővezeték

5 28. ábra 13 Védőkarima (10) (tartozék)

6 Kittel vagy tömítőanyaggal szigetelni (nem tartozék) 14 Az elektromos huzalozási rajz lemeze (belül)

7 Kábel-/csőkivezető nyílás 15 A vezérlődoboz fedelének rögzítőcsavarja (2 db)

8 Hűtőközegcső 16 A vezérlődoboz fedele

1 Kültéri egység

2 Beltéri egység

3 Csatlakozóblokk

4 Földcsatlakozó

5 Egységösszekötő vezetékek

A beltéri–kültéri vezetékeket csatlakoztassa a helyes számú 
kivezetésekhez.

TUDNIVALÓK

Forraszfedésre nincs szükség.

1 Távirányító-vezetékek (nincs polaritás)

TUDNIVALÓK

• Az egységösszekötő vezetékeket (nagyfeszültségű) semmilyen körülmények között 
nem szabad ide csatlakoztatni!

• Forraszfedésre nincs szükség.

≥50 mm

2

1

3

4 5
7

6

8

9

11

12

13

16

14

15 15

10

1 2 3
≥R10

≥R10

2
1
2

3

1

3

5

4

1 2

3 3

≥R10 1
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28. ábra

(1) A rögzítőt úgy tegye fel, hogy a vezetékek belépési oldala felé nézzen.
(2) A bilinccsel rögzítse a vezetékeket úgy, hogy a vezetékeken keresztül ne hasson külső erő a 

csatlakozóblokkra.
(3) Fogja össze bilinccsel az egységösszekötő vezetékeket és a földelővezetéket a csatlakozóblokk felőli 

oldalon, ezzel szorosan odaerősítve őket a rögzítőbilincshez.

Vegye figyelembe az alábbi, a csatlakozóblokkra való bekötésekre vonatkozó megjegyzéseket.

A csatlakozók csavarjainak meghúzónyomatéka
• A csatlakozók csavarjainak meghúzásához használjon megfelelő csavarhúzót. Ha túl kis fejű csavarhúzót 

használ, akkor a csavar feje megsérülhet, és a csavart nem lehet kellően meghúzni.
• Ha a csatlakozó csavarjait túl erősen húzza meg, akkor a csavarok megsérülhetnek.
• Az alábbi táblázatban láthatók a csatlakozócsavarok meghúzónyomatékai.

Biztonsági előírások a tápvezetékekkel kapcsolatban
Használjon karika alakú csatlakozót a tápfeszültség csatlakozóblokkjára kötéshez. 
Ha valami miatt ez nem lehetséges, figyeljen az alábbi előírásokra. 
(Lásd a 29. ábrát.)

• Ne csatlakoztasson eltérő keresztmetszetű vezetékeket ugyanarra a tápcsatlakozóra. 
(A gyenge érintkezés túlmelegedést okozhat.) (Lásd a 30. ábrát.)

• Ha kettő azonos keresztmetszetű vezetéket köt be, az 30. ábra szerint csatlakoztassa őket.
• A huzalozáskor figyeljen, hogy csak az előírt típusú vezetékeket használja, a csatlakozások tökéletesek 

legyenek, rögzítse úgy a vezetékeket, hogy külső erők ne hassanak a csatlakozókra.

29. ábra

1 Távirányító-vezeték

2 Rögzítő (11) (tartozék), M4-es csavar (12) (tartozék)

3 Egységösszekötő vezetékek

4 Bilincs (4) (tartozék)

Csatlakozó Méret Meghúzónyomaték

Távirányító-csatlakozóblokk (2P) M3,5 0,79 - 0,97 N•m

Tápfeszültség csatlakozóblokk (3P) M4 1,18 - 1,44 N•m

Földcsatlakozó M4 1,18 - 1,44 N•m

1 Szigetelő védőcső

2 Karika alakú csatlakozó

3 Elektromos vezeték

2

1

3

4

4

2

1

3
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30. ábra

Biztonsági előírások a földelővezetékekkel kapcsolatban
• A földelővezetéket úgy helyezze el, hogy a serleg alakú alátét kivágott részén bújjon át. 

(Ha a földelővezeték és a csatlakozóblokk érintkezése nem tökéletes, az csökkenti a földelőhatást.)
• Sodrott vezeték használata esetén forraszfedésre nincs szükség.

9. HUZALOZÁSI PÉLDA

TUDNIVALÓK

Be kell szerelni egy földzárlat-megszakítót a kültéri egységhez.
A földzárlat-megszakító beszerelése kötelező, a hiánya áramütést vagy tüzet okozhat.

A kültéri egység huzalozásával kapcsolatban a kültéri egységhez mellékelt szerelési kézikönyv ad 
felvilágosítást.
Válassza ki a rendszer típusát.
• Páros rendszer: 1 távirányító 1 beltéri egységet vezérel. (normál rendszer) (lásd a 31. ábrát)
• Csoportos vezérlés: 1 távirányító max. 16 beltéri egységet vezérel. (Minden beltéri egység a távirányító 

szerint működik.) (lásd a 32. ábrát)
• 2 távirányítós vezérlés: 2 távirányító 1 beltéri egységet vezérel. (Lásd a 34. ábrát.)

31. ábra
Páros rendszer

A normál huzalozású berendezés részletei

* Lásd még a műszaki dokumentációban a beltéri egységek csatlakoztatása esetén 
a vezetékekre vonatkozó paramétereket.

Kössön be két egyforma 
keresztmetszetű vezetéket két 
oldalra. (HELYES)

Az azonos keresztmetszetű 
vezetékeket ne egy oldalra kösse 
be. (ROSSZ)

Ne kössön be eltérő 
keresztmetszetű vezetékeket! 
(ROSSZ)

Helyes Rossz Rossz

1 Karika alakú csatlakozó

2 Serleg alakú alátét

3 Mélyedés

Beltéri egység

Földelővezeték (vörösréz)
A beltéri és a kültéri egységek közötti vezetékek

Min. méret Hossz

2 mm
2
 (Ø16 mm) vagy 
nagyobb

2 mm
2
 (Ø16 mm) 50 mm vagy kisebb

1 Tápfeszültség

2 Főkapcsoló

3 Biztosíték

4 Kültéri egység

5 Beltéri egység

6 Távirányító (külön rendelhető tartozékok)

2
1

3

1 2 3

P1 P2

1 2 3

P1 P2

2

1

3

4

5

6
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<Kábelhasználati korlátozások>
Ne használjon kábeleket az egységösszekötő vezetékek és a tápvezetékek kialakításához!
Példa: VCTF (nem engedélyezett), VV kábel (engedélyezett)

TUDNIVALÓK

• Az a beltéri egység legyen a fő egység, amely képes a jellemző beltéri hőmérséklet érzékelésére.
Az a beltéri egység állítható be fő egységként, amelyhez csatlakozik távirányító.

• A (P1 P2) távirányító-kivezetéshez nem szükséges átmenő huzalozás. (Ne csatlakoztassa közös 
megszakítóra.)

32. ábra
Csoportos vezérlés

9-1 Csoportos vezérlésnél
• Ha egy egység egységpárban van, vagy egy szimultán multi rendszer fő egységeként üzemel, akkor 

szimultán indítással/leállítással (csoportos vezérlés) lehet vezérelni a távirányítóval max. 16 egységet.
• Ebben az esetben a csoport minden beltéri egység a csoportos vezérlést biztosító távirányító szerint működik.
• Olyan távirányító-típust kell választani, amely lehetőleg a csoportban előforduló összes funkciót 

(pl. legyezés) vezérelni tudja.

33. ábra

Huzalozás módja
(1) Távolítsa el a vezérlődoboz fedelét. (Lásd a 26. ábrát.)
(2) Kösse be a távirányító csatlakozóblokkját (P1 P2) a vezérlődobozban. (Polaritás nincs.)

(Lásd a 32. ábrát és a 3. táblázatot.)

1 Tápfeszültség

2 Főkapcsoló

3 Biztosíték

4 1. kültéri egység

5 1. beltéri egység

6 Távirányító (külön rendelhető tartozékok)

7 2. kültéri egység

8 2. beltéri egység

9 16. kültéri egység

10 16. beltéri egység

1 1. kültéri egység 5 2. beltéri egység (segéd)

2 2. kültéri egység 6 2. beltéri egység (fő)

3 16. kültéri egység 7 16. beltéri egység

4 1. beltéri egység 8 Csoportos vezérlést ellátó távirányító

P1 P2

1 2 3 1 2 3 1 2 3

P1 P2 P1 P2 P1 P2

1 2 3 1 2 3 1 2 3

2

1

3

4

5

6

2

1

3

7

8

2

1

3

9

10

8

31 2

4 5 6 7
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34. ábra
2 távirányítós vezérlés

9-2 2 távirányítós vezérlés (1 beltéri egység vezérlése 2 távirányítóval)
• Ha 2 távirányítót használ, az egyiket "MAIN"-re, a másikat pedig "SUB"-ra kell állítani.

MAIN/SUB VÁLTÁS
• A BRC1E51A7 távirányító beállításait a távirányítóhoz kapott kézikönyv szerint kell megadni.

A BRC1D528 távirányító beállításait az alábbiak szerint kell megadni.
(1) Helyezzen egy lapos végű csavarhúzót a távirányító alsó és felső fele közötti bemélyedésbe, és a 2 jelölt 

helyen pattintsa le a felső részt. (A távirányító PCB-panele a felső feléhez van erősítve.) (Lásd a 
35. ábrát.)

(2) Állítsa a main/sub váltó kapcsolót az egyik távirányító PCB-panelén "S" állásba. (A másik távirányító 
kapcsolóját hagyja "M" állásban.) (Lásd a 36. ábrát.)

Huzalozás módja
(3) Távolítsa el a vezérlődoboz fedelét. (Lásd a 26. ábrát.)
(4) Kösse be a 2. távirányítót a távirányító-csatlakozóblokkra (P1, P2) a vezérlődobozban. 

(Polaritás nincs.) (Lásd a 34. ábrát és a 3. táblázatot.)

1 Tápfeszültség

2 Főkapcsoló

3 Biztosíték

4 Kültéri egység

5 Beltéri egység

6 1. távirányító (külön rendelhető tartozékok)

7 2. távirányító (külön rendelhető tartozékok)

35. ábra 36. ábra

1 A távirányító felső része 1 Gyári beállítás

2 A távirányító alsó része 2 Csak egy távirányítót kell átállítani, ha a gyári beállítások 
megmaradnak.

3 Helyezze be ide a csavarhúzót, és óvatosan pattintsa 
le a távirányító felső részét.

3 Távirányító PCB

P1 P2 P1 P2

1 2 3

P1 P2

1 2 3

2

1

3

4

5

6 7

2

1

3

S

M
S

S
M

2

1

3
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10. A SZÍVÓRÁCS ÉS A DÍSZÍTŐPANEL FELSZERELÉSE
• Ha a huzalozás kész, tegye vissza a díszítő oldalpanelt ahhoz hasonlóan, ahogy a szívórácsot eltávolította, 

csak fordított lépéssorrendben.
• A szívórács felszerelésekor a szívórács zsinórját az alábbi ábra szerint a beltéri egység kampóján kell 

tartani.

TUDNIVALÓK

A szívórács becsukásakor a zsinór becsípődhet. A szívórács zárása előtt ellenőrizze, hogy nem lóg-e ki 
a szívórács szélénél a zsinór.

11. HELYSZÍNI BEÁLLÍTÁSOK
(1) Ellenőrizze, hogy a beltéri és a kültéri egységen a vezérlődoboz fedele a helyén van-e.

(2) Ha a berendezés tápfeszültség alatt van, adja meg a távirányítóval a rendszerhez megfelelő 
helyszíni beállításokat.

• A vezetékes távirányító részleteivel kapcsolatban lásd a távirányítóhoz kapott szerelési kézikönyv 
"Helyszíni beállítások" fejezetét.

• A vezeték nélküli távirányító címét be kell állítani.
Lásd a vezeték nélküli távirányítóhoz mellékelt szerelési kézikönyvben.

(3) A beállítás a "Mód szám", az "ELSŐ KÓDSZÁM" és a "MÁSODIK KÓDSZÁM" módosításával 
történik.

• A beállítás a berendezések egy csoportjára érvényes. Ha a beltéri egységek egyéni beállítását és a beállítás 
utáni ellenőrzéseket választja, akkor adja meg zárójelbe téve a mód számot.

(4) Csak a táblázatban megadott beállításokkal dolgozzon!

11-1 A belmagasság beállítása (max. 100-as típus)
• A 71-es vagy a 100-as berendezéstípus üzembe helyezésekor a MÁSODIK KÓDSZÁMOT a 4. táblázat 

szerint, a belmagasságnak megfelelően kell megadni.
(A MÁSODIK KÓDSZÁM gyári beállítása "01", vagyis normál.)

4. Táblázat

MEGJEGYZÉS
• Csak a táblázatban megadott beállításokkal dolgozzon!

11-2 Kiegészítő tartozékok beállításai
• A kiegészítő tartozékok beállításait lásd a tartozékhoz mellékelt dokumentációban.

1 Furat

2 Zsinór

3 Kampó

4 Beltéri egység

5 Szívórács

6 Kereszt alakú bemetszés

Belmagasság (m)
Mód szám ELSŐ KÓDSZÁM

MÁSODIK 
KÓDSZÁM71-es típus Típus: 100

Normál 2,7 m alatt 3,8 m alatt
13 (23) 0

01

Nagy belmag. 2,7–3,5 3,8–4,3 02

2

2

1
1 3

3

6

5

4
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11-3 A levegőszűrő jelének beállítása
• A távirányítók folyadékkristályos kijelzőjén jelzés jelenik meg, ha a levegőszűrők tisztítása esedékessé 

vált.
• Változtassa meg a MÁSODIK KÓDSZÁMOT az 5. táblázat szerint, a szobában lévő por/füst 

mennyiségének megfelelően.
(A MÁSODIK KÓDSZÁM gyári beállítása "01” = enyhe levegőszűrő-szennyezés.)

5. Táblázat

MEGJEGYZÉS
1. A "Mód sz." alapértelmezés szerint csoportos beállítást ad meg. Ha a beltéri egységek egyéni beállítását 

és a beállítás utáni ellenőrzéseket választja, akkor adja meg zárójelbe téve a mód számot.
2. Csak a táblázatban megadott beállításokkal dolgozzon!

• Hívja fel a felhasználó figyelmét a szűrő rendszeres tisztításának szükségességére, és ismertesse vele a 
tisztítás előírt gyakoriságát. Csak rendszeres tisztítással lehet megelőzni az eltömődést, hiába látták el a 
berendezést hosszú élettartamú szűrővel.

11-4 A levegőfúvás sebessége, ha a hőszabályozás ki van kapcsolva
• A felhasználóval történt egyeztetés után, a használati feltételeknek megfelelően állítsa be az értékeket.

(Gyári beállítás szerint a hűtési hőszabályozás kikapcsolt állapotában érvényes levegőfúvási sebesség 
hozzárendelése a MÁSODIK KÓDSZÁM "02", és "01" a többi sebességé.)

6. Táblázat

MEGJEGYZÉS
1. A "Mód sz." alapértelmezés szerint csoportos beállítást ad meg. Ha a beltéri egységek egyéni beállítását 

és a beállítás utáni ellenőrzéseket választja, akkor adja meg zárójelbe téve a mód számot.
2. Csak a táblázatban megadott beállításokkal dolgozzon!

Beállítás
A szűrőcsere jelzés 

megjelenésének időköze 
(hosszú élettartamú)

Mód szám
ELSŐ 

KÓDSZÁM
MÁSODIK 
KÓDSZÁM

Enyhe szűrőszennyezés Kb. 2500 óra
10 (20) 0

01

Erős szűrőszennyezés Kb. 1250 óra 02

Beállítás Mód szám ELSŐ KÓDSZÁM
MÁSODIK 
KÓDSZÁM

A hőszabályozás 
kikapcsolt állapotában 
(hűtés/fűtés) a ventilátor 
leáll

Normál

11 (21) 2

01

Állj 02

A levegőfúvás sebessége, 
ha a hűtési hőszabályozás 
ki van kapcsolva

LL levegőfúvási 
sebesség

12 (22) 6
01

Beállított levegőfúvási 
sebesség

02

A levegőfúvás sebessége, 
ha a fűtési hőszabályozás 
ki van kapcsolva

LL levegőfúvási 
sebesség

12 (22) 3
01

Beállított levegőfúvási 
sebesség

02
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12. PRÓBAÜZEM
• A BRC1E51A7 távirányító beállításait a távirányítóhoz kapott kézikönyv szerint kell megadni.

A BRC1D528 távirányító beállításait az alábbiak szerint kell megadni.
• Ellenőrizze, hogy a beltéri egység és a kültéri egység közötti huzalozás készen van-e.
• Ellenőrizze, hogy a következők zárva vannak-e: a beltéri és a kültéri egységek vezérlődobozának fedele, 

és a kültéri egység csőcsatlakozás-fedele.
• A hűtőközegcsövek és a kondenzvízcsövek szerelése, majd a huzalozás elvégzése után tisztítsa meg a 

beltéri egység belsejét, a díszítőpanelt és a szívórácsot. Ezután a berendezés védelme érdekében 
végezze el a próbaüzemeltetést a kültéri egységhez mellékelt szerelési kézikönyv utasításai szerint. 
(Ajánlatos, hogy a próbaüzemeltetés alatt jelen legyen egy villamossági szakember is.)

• A próbaüzem során ellenőrizze, hogy jó-e a levegőfúvási sebesség és a levegőfúvási irány.
• Ha a próbaüzemeltetés végére sem készülnek el a belső utómunkák, akkor tájékoztassa a felhasználót arról, 

hogy a belső utómunkák befejezéséig el kell halasztani a gyakorlati használatba vételt. Ez a beltéri egység 
védelme érdekében szükséges. (Ha ennek ellenére üzemeltetik a berendezést, akkor a belső utómunkák során 
használt anyagok, így a festék, a ragasztó stb. beszennyezik a beltéri egységet. Ez vízfolyást vagy szivárgást 
okozhat.)

• Ha üzemzavar keletkezik, és a berendezés nem működik, lásd: "12-2. Szereléssel kapcsolatos 
tudnivalók".

• A próbaüzem után nyomja meg a VIZSGÁLAT/PRÓBAÜZEM gombot, hogy az egység vizsgálat módba 
kapcsoljon, és nézze meg, hogy a "00" kódot jelzi-e ki hibakódként. (=normál).

12-1 Próbaüzem
1. Nyissa ki a gázelzárószelepet.
2. Nyissa ki a folyadékelzáró szelepet.
3. Helyezze áram alá a forgattyúházfűtést 6 órára. (Nem szükséges, ha az egység csak hűtő típusú.)
4. Kapcsolja a rendszert a távirányítóval hűtés üzemre, és indítsa el a Ki/be gomb megnyomásával ( ).
5. Nyomja meg a VIZSGÁLAT/PRÓBAÜZEM gombot 4-szer ( ) (vezeték nélküli távirányítónál 2-szer), és 

üzemeltesse próbaüzem üzemmódban 3 percen át.
6. Nyomja meg a levegőfúvás irányának beállítógombját ( ), hogy meggyőződjön az egység 

működéséről.
7. Nyomja meg a VIZSGÁLAT/PRÓBAÜZEM gombot ( ), és váltson normál üzemre.
8. Ellenőrizze, hogy az egység az üzemeltetési kézikönyvnek megfelelően működik-e.

FIGYELMEZTETÉS
1. Ha a berendezés működése nem megfelelő, lásd a következő fejezetet: "12-2. Szereléssel kapcsolatos 

tudnivalók".
2. A próbaüzem után nyomja meg a VIZSGÁLAT/PRÓBAÜZEM gombot, hogy az egység vizsgálat módba 

kapcsoljon, és nézze meg, hogy a "00" kódot jelzi-e ki hibakódként. (=normál)
Ha a kód nem "00", lásd: "12-2. Szereléssel kapcsolatos tudnivalók".

MEGJEGYZÉS
• Ha valamilyen üzemzavar miatt leáll a működés, az alábbi táblázat segít a hibakód értelmezésében.

TEST

TEST
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12-2 Szereléssel kapcsolatos tudnivalók
Kapcsolja be a berendezést. A hibajelzések a távirányító kijelzőjén jelennek meg.
• Ha a klímaberendezés az üzembe helyezés után nem jól működik,

az alábbi táblázat szerinti üzemzavarok fordulhatnak elő.

∗ A "88" jelzés bekapcsolás után legfeljebb 90 másodpercig látható, ha minden rendben van. 
Ha 90 másodperc után sem tűnik el, az hibát jelez.
 Hibaelhárítás a távirányító folyadékkristályos kijelzőjének jelzése alapján
1. Vezetékes távirányító esetében (1. MEGJEGYZÉS)

Ha valamilyen probléma miatt leáll a működés, a működésjelző lámpa villog, és a " " jelzés és egy 
hibakód jelenik meg a folyadékkristályos kijelzőn. Ilyenkor a táblázatból ki kell keresni a hibakódhoz 
tartozó leírást. Csoportos vezérlés esetén a problémás egység száma is megjelenik, tehát azonosítani 
lehet. (2. MEGJEGYZÉS)

2. Vezeték nélküli távirányító esetében
(Lásd a vezeték nélküli távirányítóhoz mellékelt üzemeltetési kézikönyvet.)
Ha a működés valamilyen probléma miatt áll le, akkor a beltéri egységen a kijelző villog. Ilyenkor 
a táblázatból ki kell keresni a hibakódhoz tartozó leírást. A hibakódot az alábbiak szerint lehet 
megállapítani. (2. MEGJEGYZÉS)

(1) Nyomja meg a VIZSGÁLAT/PRÓBAÜZEM gombot, " " jelenik meg, és a "0" villog.
(2) Nyomja meg az IDŐPROGRAMOZÁS gombot, és olvassa le a probléma miatt leállt egység számát.

Hangjelzések száma 3 rövid hangjelzés .......Az összes alábbi lépést el kell végezni 
1 rövid hangjelzés .......Hajtsa végre: (3) és (6)
1 hosszú hangjelzés....Nem probléma

(3) Nyomja meg az ÜZEMMÓDVÁLASZTÁS gombot, és a hibakód felső száma villogni kezd.
(4) Ha az IDŐPROGRAMOZÁS gombot nyomva tartja, 2 rövid hangjelzés hallható, és megjelenik a felső 

kód.
(5) Nyomja meg az ÜZEMMÓDVÁLASZTÁS gombot, és a hibakód alsó száma kezd villogni.
(6) Ha az IDŐPROGRAMOZÁS gombot nyomva tartja, egy hosszú hangjelzés hallható, és megjelenik 

az alsó kód.
• A hosszú hangjelzés a hibakódot jelzi.

MEGJEGYZÉS
1. Vezetékes távirányító esetében Nyomja meg a VIZSGÁLAT/PRÓBAÜZEM gombot a távirányítón, 

és a " " jelzés villogni kezd.
2. Tartsa lenyomva a BE/KI gombot legalább 5 másodpercig vizsgálat módban, és a fent említett hibakijelzés 

eltűnik (először kétszer megjelenik a hibakód, majd a "00", normál jelzés látható).
A kijelzőn látható, hogy a berendezés vizsgálat módból normál üzemmódra váltott.

Távirányítón a jelzés Hiba

Nincs jelzés

• Hiba az áramellátásban vagy fázisszakadás
• A kültéri és a beltéri egység közötti huzalozás hibás
• Beltéri PCB-panel hiba
• A távirányító jelátviteli huzalozása hibás
• A távirányító hibás
• Biztosítékhiba

88*
• Beltéri PCB-panel hiba
• A kültéri és a beltéri egység közötti huzalozás hibás

88 villog • A kültéri és a beltéri egység közötti huzalozás hibás
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12-3 Hibakód
• Ha hibakód nem jelenik meg, a " " jelzés sem látható. Bár a rendszer tovább működik, a rendszer meg 

kell vizsgálni, és el kell végezni a szükséges javítást.
• A beltéri és a kültéri egység típusától függően egyes hibakódok nem jelennek meg.

Kód Üzemzavar/Megjegyzések
A1 Beltéri egység PCB-panel hiba
A3 Abnormális kondenzvízszint
A6 Beltéri ventilátormotor túlterhelés, túláram vagy blokkolva van
A7 Terelőlap mozgatómotor hiba
AF Párásító hibás

AH
Hibás levegőtisztító
Csak a levegőtisztító nem működik.

AJ
Nem megfelelő típus
A teljesítményadatok programozása hibás. Vagy nincs semmi az adattároló IC-be 
programozva.

C4 A hőcserélő hőmérsékletének szenzora (R2T) hibás
C5 A hőcserélő hőmérsékletének szenzora (R3T) hibás
C9 A bemenő levegő hőmérsékletének szenzora hibás
CC Páratartalom-érzékelő rendszer hiba

CJ
A távirányító szenzora hibás
A távirányító termisztora nem működik, de a rendszertermosztáttal a berendezés 
még működőképes.

E0 Biztonsági berendezés aktiválódott (kültéri egység)
E1 Kültéri egység PCB-panel hiba
E3 Hiba a nagynyomású oldalon (kültéri egység)
E4 Hiba a kisnyomású oldalon (kültéri egység)
E5 Kompresszormotor hiba

E7
Kültéri ventilátormotor hiba
Kültéri ventilátor pillanatnyi túláram hiba

E9 Hibás elektronikus szabályozószelep (kültéri egység)
F3 A kilépő cső hőmérséklete abnormális (kültéri egység)
H3 A túlnyomás-kapcsoló hibás (kültéri egység)
H7 Kültéri motor helyzetjel-hiba
H9 A kültéri levegő termisztor hibás (kültéri egység)
J1 Hibás a nyomásérzékelő rendszer (kültéri egység)
J2 Hibás az áramérzékelő rendszer (kültéri egység)
J3 A kilépő cső termisztor hibás (kültéri egység)
J5 A szívócső termisztor hibás (kültéri egység)
J6 A hőcserélő termisztora hibás (kültéri egység)
J7 A hőcserélő (2) termisztora hibás (kültéri egység)
J8 A folyadékcső-termisztor hibás (fűtés) (kültéri)
J9 A gázcső-termisztor hibás (hűtés) (kültéri)
JA A kilépő cső nyomásérzékelő rendszere hibás (kültéri egység)
JC A belépő cső nyomásérzékelő rendszere hibás (kültéri egység)
L1 Hibás az INV rendszer (kültéri egység)
L3 Az önindukciós tekercs termisztor hibás (kültéri egység)

L4
Túlmelegedett hűtőborda (kültéri)
Inverter-hűtési hiba

L5
Pillanatnyi túláram (kültéri)
Lehet, hogy hibás a földelés vagy rövidzárlatos a kompresszor motorja.
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MEGJEGYZÉS
• Ha a próbaüzemnek vége, lásd: 5. oldal, "A rendszer átadásakor ellenőrizendő tételek".

TUDNIVALÓK

Ha a próbaüzemeltetés végére sem készülnek el a belső utómunkák, akkor tájékoztassa a 
felhasználót arról, hogy a belső utómunkák befejezéséig el kell halasztani a gyakorlati használatba 
vételt. Ez a berendezés védelme érdekében szükséges.
Ha ennek ellenére üzemeltetik a berendezést, akkor a belső utómunkák során használt anyagok, 
így a festék, a ragasztó stb. beszennyezik a berendezést. Ez vízfolyást vagy szivárgást okozhat.

Biztonsági előírások a próbaüzemre vonatkozóan

Ha a próbaüzemnek vége, akkor a rendszer átadása előtt ellenőrizze, hogy a vezérlődobozok fedelei a 
helyükön vannak-e. Tájékoztassa a felhasználót a hálózati megszakító állásáról (tápfeszültség be/ki).

L8
Termosztát (kültéri)
Lehet, hogy túláramot kapott a kompresszor vagy vezetékszakadás van a 
kompresszormotorban.

L9
Leállásmegelőzés (kültéri)
Lehet, hogy a kompresszor blokkolva van.

LC Átviteli zavar van a kültéri vezérlőegységek inverterei között (kültéri)
P1 Fázisszakadás vagy alacsony tápfeszültség (kültéri)
P3 Hibás a PCB-panel hőmérséklet-érzékelője (kültéri)
P4 Hibás a hűtőborda hőmérséklet-érzékelője (kültéri)

PJ
Nem megfelelő típus (kültéri egység)
A teljesítményadatok programozása hibás. Vagy nincs semmi az adattároló IC-be 
programozva.

U0 A szívócső hőmérséklete abnormális vagy kevés a hűtőközeg

U1
Fordított fázis.
A három tápvezetékből (L1, L2, L3) cserélje fel bármelyik kettőt.

U2
Hibás tápfeszültség
Beleértve a hibát 52C-on.

U4
UF

Jelátviteli hiba (beltéri egység – kültéri egység)
Hibás a beltéri és a kültéri egységek közötti huzalozás vagy hibás a beltéri vagy a 
kültéri egység PCB-panele.
Ha az UF jelzés látható, akkor a beltéri és a kültéri egységek közötti huzalozás 
hibás. Ilyen esetben azonnal kapcsolja le a tápfeszültséget, és javítsa ki a 
huzalozást. (A kültéri egység kompresszora és ventilátora a távirányítótól 
függetlenül is működésbe léphet.)

U5
Jelátviteli hiba (beltéri egység – kültéri egység)
A beltéri egység és a távirányító között a jelátvitel nem megfelelő.

U8
A fő és a segéd távirányító közötti átvitel nem jó. 
(Hiba a segéd távirányítóban.)

UA

Multi rendszer esetében hibás beállítás
A multi rendszer választókapcsolója rossz állásban van. (Lásd az SS2 kapcsolót a 
fő egység PCB-panelén.)
A beltéri egység és a kültéri egység kombinációja nem megengedett

UC Távirányító címbeállítási hiba
UE Jelátviteli hiba (beltéri egység – központi távirányító)
UJ Kiegészítő berendezés jelátviteli hiba
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13. HUZALOZÁSI RAJZ
Lásd a 37. ábrát.

MEGJEGYZÉSEK

1. : csatlakozósáv   : csatlakozó   : helyszíni huzalozás
2. Az ábrán látható kültéri egység csak vázlatos ábrázolásnak tekintendő. A részleteket lásd a kültéri 

egységen feltüntetett huzalozási rajzon.
3. Központi távirányító használata esetén csatlakoztassa az egységhez a mellékelt szerelési kézikönyv 

szerint.
4. Az X15A és az X25A akkor van csatlakoztatva, ha kondenzvízemelő készlet használatos.
5. Main/sub (fő/al) váltás esetén

Lásd a távirányítóhoz mellékelt szerelési kézikönyvet.
6. BLK: fekete  RED: piros  BLU: kék  WHT: fehér  PNK: rózsaszín  YLW: sárga  GRY: szürke  GRN: zöld  

ORG: narancssárga  BRN: barna
7. Csak szigetelt csővezetékek esetére. Használjon H07RN-F-et, ha nem tokozottak a vezetékek.

1
A KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ 
(2. MEGJEGYZÉS)

2 (7. MEGJEGYZÉS)

3 BELTÉRI EGYSÉG 4 (4. MEGJEGYZÉS)

5
JELÁTVITELI VEZETÉKEK 
KÖZPONTI TÁVIRÁNYÍTÓ

6 (3. MEGJEGYZÉS)

7
VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ 
(KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉK)

8 (5. MEGJEGYZÉS)

9
VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVIRÁNYÍTÓ 
(VEVŐ/KIJELZŐ EGYSÉG)
(KÜLÖN RENDELHETŐ ALKATRÉSZ)

10 VEZÉRLŐDOBOZ

Beltéri egység Vezeték nélküli távirányító (vevő/kijelző egység)
A1P Nyomtatott áramköri kártya A2P Nyomtatott áramköri kártya
C105 Kondenzátor (M1F) A3P Nyomtatott áramköri kártya
F1U Biztosíték (T, 3,15 A, 250 V) BS1 Nyomógomb (be/ki)
HAP Világító dióda (üzemjelzés: zöld) H1P Világító dióda (be – piros)
KPR Elektromágneses relé (M1P) H2P Világító dióda (időszabályzó – zöld)
M1F Motor (beltéri ventilátor) H3P Világító dióda (szűrőjelzés – piros)
M1S Motor (legyező szárny) H4P Világító dióda (jégmentesítés – narancssárga)
R1T Termisztor (levegő) H5P Világító dióda (betét tisztítása esedékes – piros)
R2T•R3T Termisztor (hőcserélő) H6P Világító dióda (szellőztetés tisztítás – zöld)
SS1 Választókapcsoló (vész-) SS1 Választókapcsoló (fő/al-)
V1R Diódahíd SS2 Választókapcsoló (vezeték nélküli 

címbeállítás)X1M Csatlakozóblokk
X2M Csatlakozóblokk
Z1F Zajszűrő Csatlakozó külön rendelhető alkatrészeknek
Z1C Ferritmag (zajszűrő) X15A Csatlakozó (folyadékszint-kapcsoló)
PS Tápfeszültség áramkör X24A Csatlakozó (vezeték nélküli távirányító)
RC Jelvevő áramkör X25A Csatlakozó (kondenzvízszivattyú)
TC Jelátvivő áramkör X33A Csatlakozó (adapter a kábelekhez)

X35A Csatlakozó (csoportos vezérlés adapter)
Vezetékes távirányító
R1T Termisztor (levegő)
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37. ábra
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