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„DAIKIN“ PATALPŲ ORO KONDICIONIERIUS

MONTAVIMO VADOVAS
„R32 SPLIT“ SERIJA

MODELIAI
FTXC20CV1B
FTXC25CV1B
FTXC35CV1B
FTXC50CV1B
FTXC60CV1B
FTXC71CV1B

„R32 Split“ serijos
montavimo vadovas

RXC20CV1B
RXC25CV1B
RXC35CV1B
RXC50CV1B
RXC60CV1B
RXC71CV1B

Lietuvių k.

LIETUVIŲ

MONTAVIMO VADOVAS
SAUGUMO PRIEMONĖS

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite
šiame vadove pateiktas atsargumo priemones.

Šis įrenginys užpildytas R32.

• Vadove aprašytoms atsargumo priemonėms priskiriamos klasės ĮSPĖJIMAS ir ATSARGIAI.
Abi nurodo svarbią informaciją apie saugumą. Būtinai laikykitės visų atsargumo priemonių be jokių išimčių.
• Pranešimų ĮSPĖJIMAS ir ATSARGIAI reikšmės.

ĮSPĖJIMAS

Tinkamai nesilaikant šių nurodymų, galima susižeisti arba žūti.

ATSARGIAI

Jei šių instrukcijų tinkamai nesilaikoma, galima sugadinti turtą arba susižeisti, o tai, atsižvelgiant į aplinkybes,
gali būti rimta.

• Šiame vadove pavaizduoti saugos ženklai turi šias reikšmes:
Būtinai laikykitės šių nurodymų.

Įranga turi būti tinkamai įžeminta.

Niekada nebandykite.

• Baigę montavimą, atlikite bandomąją operaciją, kad patikrintumėte, ar yra gedimų, ir paaiškinkite klientui, kaip naudoti oro
kondicionierių bei juo rūpintis, atsižvelgiant į naudojimo vadovą.

ĮSPĖJIMAS
• Kreipkitės į savo pardavėją arba kvalifikuotą asmenį, kad atliktų prietaiso montavimo darbus.

Nemėginkite patys sumontuoti šio prietaiso. Dėl netinkamo įžeminimo vanduo gali nutekėti, gali trenkti elektra arba kilti gaisras.

• Š is prietaisas nėra pritaikytas, kad jį naudotų asmenys, įskaitant vaikus, su mažesnėmis fizinėmis, jutiminėmis arba protinėmis galimybėmis arba
neturintys patirties ar žinių, jei jų neprižiūri ir neapmoko, kaip prietaisu naudotis, už jų saugumą atsakingas asmuo.
• Vaikus reikia prižiūrėti, kad būtų užtikrinta, jog jie nežaidžia su prietaisu.
• Sumontuokite oro kondicionierių pagal šiame vadove pateiktus nurodymus.
Dalinai sumontuotas įrenginys gali sukelti vandens nuotėkį, elektros smūgį ar gaisrą.

• Montavimo darbams būtinai naudokite tik nurodytus priedus ir detales.

Naudojant ne vadove nurodytas detales, įrenginys gali nukristi, sukelti vandens nuotėkį, elektros smūgį arba gaisrą.

• Sumontuokite oro kondicionierių ant pamato taip, kad šis atlaikytų įrenginio svorį.
Ant nepakankamai tvirto pamato sumontuotas įrenginys gali nukristi ir sužeisti.

• Elektros darbai turi būti atliekami laikantis atitinkamų vietinių ir valstybinių reikalavimų bei šiame montavimo vadove pateiktų nurodymų.

Būtinai naudokite tik šiam prietaisui skirtą elektros energijos tiekimo grandinę. Nepakankama elektros energijos tiekimo grandinės galia ir netinkama apdaila gali sukelti elektros šoką arba gaisrą.

• Būtinai naudokite šiam prietaisui skirtą elektros energijos tiekimo grandinę. Niekada nenaudokite energijos tiekimo šaltinio, prie kurio prijungtas ir kitas prietaisas.
• Naudokite tinkamo ilgio kabelį.

Nenaudokite įsriegtų laidų arba ilginimo laido, nes tai gali sukelti perkaitimą, elektros šoką ar gaisrą.

• Įsitikinkite, kad visi laidai yra pritvirtinti, yra naudojami vadove nurodyti laidai, ir kad įvadų jungtys arba laidai nėra įtempti.
Netinkamai sumontuotos jungtys arba netinkami pritvirtinti laidai gali sukelti neįprastą prietaiso perkaitimą arba gaisrą.

• M
 ontuodami elektros energijos tiekimo įrenginius ir prijungdami laidus tarp patalpoje ir lauke esančių įrenginių, prijunkite laidus taip, kad valdymo
dėžutės dangtis galėtų būti saugiai pritvirtintas.
Netinkamai atidarius valdymo dėžės dangtį, gali trenkti elektra, užsidegti arba perkaisti elektros įvadas.

• P rijungus sujungimo ir elektros energijos tiekimo laidus, būtinai sumontuokite kabelius taip, kad jie be reikalo nespaustų apsaugos nuo elektros
dangtelių ar panelių. Ant laidų uždėkite dangtelius.
Dalinai sumontavus dangtelius, gali susidaryti vandens nuotėkis, elektros smūgis arba užsidegti.

• M
 ontuodami ar perkeldami oro kondicionierių, įsitikinkite, kad šaldymo skysčio cirkuliavimo sistema būtų be oro, be to, naudokite tik nurodytą
šaldymo skystį (R32).
Oro ar kitų pašalinių medžiagų buvimas šaltnešio cirkuliavimo sistemoje sukelia neįprastą slėgio padidėjimą, dėl kurio gali būti pažeista įranga ir net susižaloti asmuo.

• Montavimo aukštis nuo grindų turi būti virš 2,3 m.
• Jei montuojant nuteka šaldymo dujos, nedelsdami išvėdinkite patalpą.
Gali susidaryti nuodingos dujos, jei šaldymo skystis turi sąlytį su ugnimi

• Patikrinkite po montavimo, ar nenuteka šaldymo dujos.

Nuodingos dujos gali susidaryti, jei šaldymo dujos nuteka į patalpą ir turi sąlytį su ugnies šaltiniu, pavyzdžiui, ventiliatoriaus šildytuvu, krosnimi arba virykle.

• Kai išsiurbiama, sustabdykite kompresorių prieš pašalindami šaldymo skysčio vamzdį.

Jei išsiurbimo metu kompresorius vis dar veikia, o sustabdymo vožtuvas yra atidarytas, pašalinus šaldymo skysčio vamzdį, oras vis tiek bus įsiurbiamas ir taip jis sukels neįprastą
slėgį šaldymo cikle, o dėl to įranga gali sugesti ir net sužeisti.

• Prieš naudodami kompresorių, kai montuosite, saugiai pritvirtinkite šaldymo skysčio vamzdį.

Jei, veikiant kompresoriui, šaldymo skysčio vamzdžiai yra neprijungti, o sustabdymo vožtuvas atidarytas, prietaisas įsiurbs orą, dėl ko šaldymo cikle bus sukeliamas neįprastas slėgis,
galintis sugadinti įrangą ir net sužaloti asmenį.

• Būtinai įžeminkite oro kondicionierių.

Negalima įžeminti įrenginio komunalinių vamzdžių, žaibolaidžio arba telefono įžeminimo laido. Netinkamas įžeminimas gali sukelti elektros šoką.

• Būtinai įmontuokite įžeminimo jungiklį. Nesumontavus įžeminimo jungiklio, padidėja elektros šoko arba gaisro tikimybė.
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ĮSPĖJIMAS
•
•
•
•

Elektros laidai negali liestis prie vandens vamzdyno arba ventiliatoriaus variklių judančių dalių.
Pasitikrinkite, ar įrenginys IŠJUNGTAS, prieš įrenginį montuodami arba atlikdami priežiūros darbus.
Atjunkite oro kondicionierių nuo maitinimo tinklo tiekimo prieš atlikdami priežiūros darbus.
NEIŠTRAUKITE maitinimo kabelio, kai maitinimas ĮJUNGTAS.
Tai gali sukelti didelius elektros išlydžius, dėl kurių kyla gaisro pavojus.

• Laikykite vidaus ir lauko įrenginius, maitinimo kabelį ir perdavimo laidus bent 1 m nuo televizorių ir radijo, kad nebūtų iškraipomas vaizdas ir nepasireikštų statiškumas.
Priklausomai nuo elektrinių bangų tipo ir šaltinio, statiškumas gali pasireikšti net ir toliau nei už 1 m.

•
•
•
•
•

Nenaudokite priemonių, kurios yra skirtos pagreitinti atitirpimo procesą (jei jos yra taikomos) arba prietaisui valyti, išskyrus gamintojo rekomenduojamas priemones.
Prietaisą reikia laikyti patalpoje, kurioje nebūtų nuolat veikiančių degimo šaltinių (tokių kaip atvira liepsna, dujiniai prietaisai arba elektriniai šildytuvai).
Nepradurkite ir nedeginkite.
Nepamirškite, kad šaldymo skysčiai gali neturėti kvapo.
Prietaisas turi būti montuojamas, eksploatuojamas ir laikomas patalpoje, kurios naudingasis patalpų plotas yra didesnis nei Xm2 (žr. skyrių „Specialios atsargumo priemonės, kurių svarbu laikytis, naudojant R32
įrenginį“).
Tuo atveju, jei prietaisas neatitinka minimalaus grindų ploto, privalu jį sumontuoti gerai vėdinamoje patalpoje.

• PASTABA: gamintojas gali pateikti kitų tinkamų pavyzdžių arba suteikti papildomos informacijos apie šaldymo skysčio kvapą.

ATSARGIAI
• Nemontuokite oro kondicionieriaus vietose, kuriose yra degiųjų dujų nuotėkio pavojus.
Jei dujos nuteka, dujų kaupimasis prie oro kondicionieriaus gali sukelti gaisrą.

• Laikydamiesi šio įrengimo vadovo nurodymų, sumontuokite nuotekų vamzdžius, kad užtikrintumėte tinkamą vandens nutekėjimą, ir izoliuokite vamzdžius, kad išvengtumėte kondensacijos.
Netinkamai sumontuoti nuotekų vamzdžiai gali sukelti vandens nuotėkį ir sugadinti jūsų turtą.

• Priveržkite platėjančiąją veržlę nurodytu metodu, pavyzdžiui, sukamuoju veržliarakčiu.

Jei platėjančioji veržlė yra per stipriai priveržta, ji gali įtrūkti po ilgo naudojimo, sukeldama šaldymo skysčio nuotėkį.

• Per daug įrenginio nepripildykite.

Šis įrenginys yra užpildytas gamykloje. Dėl per didelio kiekio susidarys per didelė srovė arba gali sugesti kompresorius.

• Užtikrinkite, kad įrenginio skydelis būtų uždaromas po priežiūros darbų arba montavimo.
Dėl neužfiksuotų skydelių įrenginys veiks triukšmingai.

• Aštrūs kraštai ir apvijų paviršiai – vietos, į kurias galima susižeisti.
Stenkitės neprisiliesti prie šių vietų.

• Norėdami išvengti elektros saugiklių „išmušimo“ ir prietaiso išsijungimo, nuotolinio pultelio ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklį prieš išjungdami elektros energijos tiekimą nustatykite į padėtį OFF (išjungta).
Jei to neatliksite, įrenginio ventiliatorius pradės automatiškai veikti, kai maitinimas įjungiamas, todėl gali kilti pavojus aptarnaujančiajam personalui arba naudotojui.

• Imkitės atitinkamų priemonių, kad maži gyvūnai nesinaudotų lauke esančiu įrenginiu kaip pastoge. Net ir nedidelis gyvūnų sąlytis su elektrinėmis dalimis gali sukelti gedimų, gali susidaryti dūmų arba gali kilti gaisras.
Informuokite klientą, kad plotas aplink įrenginį būtų švarus.

• Šaldymo skysčio cirkuliavimo grandinės temperatūra bus aukšta, todėl privalu laikyti tarpinius laidus atokiau nuo varinių vamzdžių, kurie nėra termiškai izoliuoti.
• Tik kvalifikuotas personalas gali apdoroti, užpildyti, išleisti ir utilizuoti šaldymo skystį.

ĮSPĖJIMAS

Utilizavimo reikalavimai
Oro kondicionavimo gaminys pažymėtas šiuo simboliu. Tai reiškia, kad elektros ir elektronikos gaminių nederėtų išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis.
Nebandykite patys išmontuoti sistemos: išmontuoti oro kondicionavimo sistemą, dirbti su šaltnešiu, alyva ir kitomis dalimis gali tik kvalifikuotas montuotojas pagal vietinius
ir nacionalinius įstatymus. Oro kondicionierius reikia apdoroti specializuotoje apdorojimo įstaigoje, vykdančioje pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir remonto veiklą.
Pasirūpindami, kad šis gaminys būtų tinkamai utilizuojamas, padėsite išvengti galimai neigiamų pasekmių aplinkai ir žmogaus sveikatai. Kreipkitės į montuotoją arba vietinę valdžią,
jei reikia daugiau informacijos. Reikia išimti baterijas iš nuotolinio pultelio ir atskirai išmesti pagal atitinkamus vietinius ir nacionalinius įstatymus.

SVARBU
Svarbi informacija apie naudojamą šaltnešį

Šio produkto sudėtyje yra fuorinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
Neišleiskite dujų į atmosferą.
Šaltnešio tipas: R32
675
GWP (1) vertė:
(1)
GWP = globalinio atšilimo potencialas („Global Warming Potential“)
1 Nurodoma nenusitrinančiu rašalu
 1 gamyklinis įrangai skirtas šaldymo skysčio kiekis
 2 papildomas šaldymo skysčio kiekis, užpiltas lauke
	1 + 2 visas šaldymo skysčio kiekis, nurodytas šaldymo skysčio užpildymo etiketėje,
pridedamoje prie gaminio
Užpildytą etiketę reikia pritvirtinti šalia įrenginio užpildymo angos (pvz., priežiūros
gaubto viduje).
a Gamyklinis šaldymo skysčio užpildas: žr. įrenginio vardinę lentelę
b Papildomas šaldymo skysčio užpildo kiekis
c Bendras šaldymo skysčio užpildo kiekis

Contains fluorinated greenhouse gases

R32

1 =

kg

2 =

kg

1 + 2 =

kg

GWP: 675

2

1

GWP × kg
1000

=

tCO2eq

d Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos, gautos iš bendro šaldymo
skysčio užpildo, išreikšto tonomis, atitinkančiomis CO 2
e GWP = globaliojo atšilimo potencialas („Global Warming Potential“)

ĮSPĖJIMAS

Norint Europoje nustatyti priežiūros intervalus, sistemoje yra naudojamos bendro šaldymo skysčio užpildo išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio
emisijos (išreikštos tonomis, atitinkančiomis CO2).
Laikykitės galiojančių teisės aktų.
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamo kiekio apskaičiavimo formulė:
šaldymo skysčio GPW vertė × bendras šaldymo skysčio užpildas [kg] / 1000
2 Pritvirtinkite etiketę lauko įrenginio viduje. Yra tam skirta vieta ant elektros laidų montavimo schemos etiketės.
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PRIEDAI
A Montavimo plokštė

1

B Nuotolinio valdymo pultelio laikiklis

1

C AAA sausųjų elementų baterijos

2

D Belaidis nuotolinio valdymo pultelis

1

E Fiksavimo varžtas nuotolinio pultelio

2

F Titano apatito kvapų šalinimo filtras

2

H Išleidimo kaištis

1

I Montavimo vadovas

1

J Naudojimo vadovas

1

laikikliui M3 × 16L

G Išleidimo lizdas

1

* Tik šilumos siurblių modeliams.

PASIRINKITE MONTAVIMO VIETĄ
• Prieš pasirinkdami montavimo vietą, gaukite naudotojo patvirtinimą.

Vidaus įrenginys
Vidaus įrenginys turėtų būti sumontuotas vietoje, kurioje:
• Laikomasi įrengimo apribojimų, nurodytų patalpoje esančio mazgo
montavimo brėžinyje.
• Tiek oro įsiurbimo, tiek išpūtimo įrenginiams turi niekas neužstoti
trajektorijos.
• Įrenginys negali būti laikomas tiesioginėje saulės atokaitoje.
• Įrenginys turi būti laikomas atokiau nuo šilumos šaltinių arba garų.
• Įrenginys nėra mašininės alyvos garų šaltinis (tai gali sutrumpinti
patalpų įrenginio eksploatavimo laiką).
• Šaltas oras cirkuliuoja visoje patalpoje.
• Įrenginys yra montuojamas atokiau nuo elektroninių uždegimo tipo
liuminescencinių lempų (inverterio arba greito paleidimo). Kadangi jos
gali sutrumpinti nuotolinio valdiklio valdymo diapazoną.
• Įrenginys yra bent 1 metro atstumu nuo bet kurio televizoriaus ar
radijo įrenginio (įrenginys gali trukdyti perduoti vaizdus arba garsą).
• Sumontuokite rekomenduojame aukštyje (didesniame nei 2,3 m).
• Nemontuokite įrenginių tarpduryje arba arti jų.
• Nenaudokite jokio šildymo aparato per daug arti oro kondicionavimo
įrenginio arba patalpoje, kurioje yra mineralinės alyvos, alyvos garų,
nes plastikinės dalys gali išsilydyti arba deformuotis dėl per didelio
karščio arba cheminės reakcijos.
• Kai įrenginys naudojamas virtuvėje, laikykite miltus atokiau, kad
nepatektų į įsiurbimo įrangą.
• Šis įrenginys nėra pritaikytas naudoti gamykloje, kur susidaro
pjaustymo alyvos rūkas arba yra geležies dulkių ar stipriai kinta įtampa.
• Nemontuokite įrenginių vietose, kur yra karštų srovių, arba alyvos
perdirbimo gamykloje, kur susidaro sulfido dujų.
• Užtikrinkite, kad atitinkamai lauko įrenginio laidų spalva ir gnybtų
žymėjimai sutaptų su vidaus įrenginio.
• SVARBU: NEMONTUOKITE IR NENAUDOKITE ORO KONDICIONAVIMO
ĮRENGINIO SKALBIMO PATALPOJE.
Nenaudokite sujungtų arba susuktų laidų įeinančiam maitinimui tiekti.
Įranga nėra pritaikyta naudoti galimai sprogioje aplinkoje.

Belaidis nuotolinio valdymo pultelis
• Nelaikykite nuotolinio valdiklio tiesioginiuose saulės
spinduliuose (tai kliudys priimti signalus iš patalpų įrenginio).
• Įjunkite visas liuminescencines lempas patalpoje, jei tokių
turite, ir raskite vietą, kurioje patalpų įrenginys tinkamai
priima nuotolinio valdiklio signalus (7 metrų plote).

Lauko įrenginys
Lauko įrenginys turi būti montuojamas vietoje, kurioje:
• Laikomasi įrengimo apribojimų, nurodytų lauke esančio mazgo montavimo
brėžinyje.
• Vandens išleidimas nesukelia jokių gedimų arba problemų.
• Tiek oro įsiurbimo, tiek išpūtimo įrenginiams turi niekas neužstoti oro trajektorijos.
• Įrenginys yra sumontuotas kliūčių neturinčioje oro trajektorijoje, bet nėra tiesiogiai
veikiamas lietaus, stiprių vėjų ar tiesioginių saulės spindulių.
• Nėra degiųjų dujų nutekėjimo tikimybės.
• Įrenginys nėra tiesiogiai veikiamas druskos, sulfidizuotų dujų arba mašininės
alyvos garų (jie gali sutrumpinti lauko įrenginio eksploatavimo laiką).
• Eksploatavimo triukšmas arba karštas (šaltas) oro srautas nesukelia problemų
kaimynams.
• Įrenginys yra sumontuotas bent 3 metrų atstumu nuo bet kurios televizijos arba
radijo antenos.
• Kondensatas, lašantis iš uždarymo sklendės, eksploatavimo metu negali nieko
pažeisti / sugadinti.
ATSARGIAI
Kai oro kondicionierius yra eksploatuojamas žemoje lauko aplinkos
temperatūroje, būtina laikykis žemiau pateiktų nurodymų.
• Kad išvengtumėte vėjo poveikio, sumontuokite lauko įrenginį
taip, kad jo siurbiamoji pusė būtų nukreipta į sieną.
• Niekada nemontuokite lauko įrenginio vietoje, kurioje vėjas
pučia tiesiogiai siurbiamąja kryptimi.
• Siekiant išvengti vėjo poveikio, rekomenduojama ant lauko
įrenginio oro išleidimo pusės įrengti apsauginę pertvarą.
• Gausiai apsnigtuose plotuose
pasirinkite montavimo vietą, kurioje
• Pastatykite didelį tentą.
• Pastatykite pamatą.
sniegas nepaveiks įrenginio.
• Jei yra tikimybė, kad ant lauko
įrenginio kaupiasi sniegas,
pritvirtinkite apsauginį gaubtą nuo
sniego.
• Rekomenduojama didelės drėgmės
srityse arba gausiai apsnigtose srityse
Sumontuokite įrenginį pakankamai
aukštai nuo žemės, kad jo sniegas
prijungti nutekamųjų rezervuarų
neužpustytų.
šildytuvą, kad nesusidarytų ledas nuo
apatinio rėmo.
ATSARGIAI
Nemontuokite tiek vidaus, tiek lauko įrenginio, jei aukštis yra
didesnis nei 2 000 m.
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VIDAUS / LAUKO ĮRENGINIO MONTAVIMO BRĖŽINIAI
55 mm arba daugiau nuo lubų

Platėjanti jungtis turėtų būti
įrengta lauke.

Užsandarinkite
vamzdžio skylės
ertmę glaistu.

Priekinis skydelis

Atpjaukite reikiamo ilgio
terminės izoliacijos vamzdį ir
apvyniokite jį juosta taip, kad
izoliuojamo vamzdžio pjovimo
linijoje neliktų jokio tarpo.

50 mm arba daugiau nuo
sienų (iš abiejų pusių)
Oro filtrai

Varžtai (M4 x 12L)

Priežiūros dangtis

Titano apatito kvapų šalinimo filtras (2)
Titano apatito kvapų
šalinimo filtras

Priežiūros dangtelis yra nuimamas.
 Atidarymo metodas
1) Atsukite eksploatavimo
dangčio varžtus.
2) Traukite eksploatavimo
dangtį įstrižai žemyn, kaip
nurodo rodyklė.
3) Traukite žemyn.

Apvyniokite izoliavimo vamzdį
apdailos juosta nuo apačios iki viršaus.

Oro filtras

Filtro rėmas
Šaldymo skysčio vamzdis turi būti
apsaugotas nuo fizinių pažeidimų. Uždėkite
plastikinį ar jam prilygstantį dangtelį.

Auselė
Palikite po lubomis 300 mm darbui
skirtos erdvės.

Stabdymo sklendės dangtelis

500 mm

Esant įrenginio kritimo pavojui,
naudokite kojinius varžtus.

 Kaip nuimti stabdymo sklendės
dangtelį.
• Išsukite varžtą, esantį
ant stabdymo sklendės
dangtelio.
• Norėdami nuimti dangtelį,
pastumkite jį žemyn.
 Kaip pritvirtinti stabdymo
sklendės dangtelį.
• Norėdami sumontuoti
dangtelį, įstatykite viršutinę
stabdymo sklendės dangtelio
dalį į lauko įrenginį.
• Priveržkite varžtus.

nuo sieno

s

Palikite pakankamai erdvės vamzdžių ir
elektros techninės priežiūros darbams atlikti.

RXC20/25/35
Didžiausias leistinas vamzdžių ilgis

15 m

Papildomas šaldymo skystis, reikalingas šaldymo vamzdžiams, ilgesniems
kaip 7,5 m*
Dujų vamzdis
Skysčio vamzdis

30 m
3m

Mažiausias leistinas vamzdžių ilgis**
Didžiausias leistinas vamzdžių aukštis

RXC50/60/71

20 m

20 m
17 g/m

3/8 colio (9,5 mm)

1/2 colio (12,7 mm)
1/4 colio (6,4 mm)

* Būtinai įpilkite reikiamą papildomo šaldymo skysčio kiekį.
Jei to neatliksite, galite pakenkti našumui.
** Siūlomas trumpiausias vamzdžio ilgis yra 10 pėd. (3 m), kad būtų išvengta lauko įrenginio triukšmo ir vibracijos.
(Mechaninis triukšmas ir vibracija gali atsirasti nuo to, kaip įrenginys yra sumontuotas, ir nuo aplinkos, kurioje jis naudojamas.)
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PATALPŲ ĮRENGINIO MONTAVIMO GAIRĖS
MONTAVIMO PLOKŠTĖS MONTAVIMAS
• Montavimo plokštė turi būti sumontuota prie
sienos, kuri gali išlaikyti patalpų prietaiso svorį.
1) Laikinai pritvirtinkite montavimo plokštę prie
sienos, įsitikinkite, kad plokštė yra visiškai lygi, ir
ant sienos pažymėkite gręžimo taškus.
2) Montavimo plokštę pritvirtinkite prie sienos
varžtais.

Rekomenduojami montavimo plokštės tvirtinimo taškai ir matmenys
Montavimo plokštė

Montavimo plokštė turi būti
sumontuota prie sienos,
kuri gali išlaikyti patalpų
prietaiso svorį.

Montavimo plokštės fiksavimo varžtas

PATALPŲ ĮRENGINYS FTXC20/25/35/50
 Rekomenduojami montavimo plokštės
tvirtinimo taškai (iš viso 7 taškai)

Naudokite matavimo juostą, kaip
parodyta. Pridėkite matavimo
juostos galą prie 

Uždėkite lyginimo priemonę ant šių auselių.

241,6

116,5

241,6

117

Ø 65
46,4

46,4

Ø 65
49,5

170

50

770

170

49,5

Pro Ø 65 mm
sienos ertmę
Išleidimo žarnos padėtis
Vienetai: mm

Visi matmenys nurodomi mm
PATALPŲ ĮRENGINYS FTXC60/71
 Rekomenduojami montavimo plokštės
tvirtinimo taškai (iš viso 7 taškai)

Naudokite matavimo juostą, kaip
parodyta.
Pridėkite matavimo juostos galą prie 

Uždėkite lyginimo priemonę ant šių auselių.

117

251,6

251,6

126,5

Ø 65

45,4

45,4

Ø 65

49,5

170

60
990

170

65,5

Pro Ø 65 mm
sienos ertmę
Išleidimo žarnos padėtis
Vienetai: mm

Visi matmenys nurodomi mm

SKYLĖS SIENOJE GRĘŽIMAS IR Į SIENĄ MONTUOJAMO VAMZDŽIO MONTAVIMAS
•
•
1)
2)
3)
4)

Sienoms, kuriose yra įtaisyti metaliniai rėmai arba metalo plokštės, būtinai naudokite į sieną montuojamą vamzdį ir sieninį
dangtelį, skirtą padavimo skylei, kad išvengtumėte galimo perkaitimo, elektros šoko arba gaisro.
Vidus
Išorė
Siekdami išvengti vandens nuotėkio, būtinai sandarinimo medžiaga
Sienoje įmontuotas
Sandarinimas (glaistu)
užtaisykite aplink vamzdžius esančius plyšius.
vamzdis
(tiekimui lauke)
Išgręžkite 65 mm tiekimo skylę sienoje, kad ji nuožulniai žemyn leistųsi (tiekimas lauke)
į išorę.
Ø 65
Sienos ertmės gaubtas
Įstatykite sieninį vamzdį į skylę.
(tiekimas lauke)
Įstatykite sieninį dangtelį į sieninį vamzdį.
Sienoje įmontuotas
Baigę šaldymo skysčio vamzdžių, laidų ir nuotekų vamzdžių montavimą,
vamzdis (tiekimas lauke)
užtaisykite vamzdžio skylę glaistu.
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VIDAUS ĮRENGINIO MONTAVIMAS
Dešinės pusės, dešinės pusės iš galo ir dešinės pusės iš apačios vamzdžiai.
Dešinės pusės vamzdžiai
Čia nuimkite vamzdžio angos dangtį, jei
vamzdį jungsite prie dešiniojo šono.

1) Pritvirtinkite išleidimo žarną lipnia vinilo juosta prie šaldymo skysčio vamzdžių apatinės
dalies.
2) Apvyniokite šaldymo skysčio vamzdžius ir išleidimo žarną izoliacine juosta.
3) Prakiškite išleidimo žarną ir šaldymo skysčio vamzdžius pro sieninę skylę, tada įtaisykite
vidaus įrenginį ant tvirtinimo plokštės kablių, naudodami vidaus įrenginio viršuje
esančias žymes kaip orientyrą.
4) Atidarykite priekinį skydelį, tada atidarykite priežiūros dangtį.
(Žr. Montavimo patarimus.)
5) Nutieskite tarp įrenginių esančius laidus iš lauko įrenginio per tiekimo sieninę skylę ir per
patalpos įrenginio galinę pusę.
Patraukite juos per priekinę pusę. Sulenkite rišamųjų laidų galus į viršų, kad iš anksto būtų
lengviau dirbti. (Jei pirmiausia reikia pašalinti izoliaciją nuo tarp įrenginių sujungtų laidų
galų, apvyniokite laidų galus lipnia juosta.)
6) Paspauskite apatinį patalpų įrenginio rėmą abejomis rankomis, kad jį pritvirtintumėte ant
tvirtinimo plokštės kablių. Jungiamieji laidai turi neužkliūna ant patalpų įrenginio krašto.

Dešinės pusės iš galo vamzdžiai

Čia nuimkite vamzdžio angos dangtį, jei
vamzdį jungsite prie dešiniosios apačios

Dešinės
pusės iš
apačios
vamzdžiai

Sujunkite šaldymo skysčio
vamzdį ir išleidimo žarną
izoliacine juosta.

Montavimo plokštė

žymė

Čia užkabinkite vidaus įrenginio kablį.

Kai iš anksto
pašalinama izoliacija
nuo tarp įrenginių
esančių laido galų,
suriškite laidų galus
izoliacine juosta.

Montavimo plokštė

Laidų jungimo gidas

Vidinis įrenginio
laidas

Kairės pusės, kairės pusės iš galo ir kairės pusės iš apačios vamzdžiai.
Kaip pakeisti išleidimo kamštį ir išleidimo žarną
• Nuėmimo būdas
1) Sukite laidų atjungimo spaustuką, esantį dešinėje pusėje ant
kablio, ir nuimkite išleidimo žarną.
2) Nuimkite išleidimo kaištį kairėje pusėje ir pritvirtinkite jį dešinėje
pusėje.
3) Užmaukite išleidimo žarną ir ją priveržkite, prisukdami laidų
spaustuką prie kablio.
Pamiršus priveržti žarną, gali kilti vandens nuotėkis.

Išleidimo žarnos pritvirtinimo padėtis
Išleidimo žarna yra montuojama įrenginio gale.
Kairė pusė

Dešinė pusė
Įrenginio priekinė pusė

Priedas kairėje pusėje

Priedas dešinėje pusėje
(gamintojo numatytoji reikšmė)

Laidų spaustukas
Išleidimo žarna

Laidų spaustukas
Išleidimo žarna

Įrenginio vaizdas iš galo

1) Pritvirtinkite išleidimo žarną lipnia vinilo juosta prie šaldymo skysčio
vamzdžių apatinės dalies.
2) Būtinai prijunkite išleidimo žarną prie išleidimo angos, esančios
išleidimo kaiščio vietoje.
3) Pritvirtinkite šaldymo skysčio vamzdį išilgai vamzdžio trajektorijos
žymės, esančios ant montavimo plokštės.
4) Prakiškite išleidimo žarną ir šaldymo skysčio vamzdžius pro sieninę
skylę, tada įtaisykite vidaus įrenginį ant tvirtinimo plokštės kablių,
naudodami vidaus įrenginio viršuje esančias žymes
kaip
orientyrą.
5) Įtraukite tarp įrenginių esančius laidus.
6) Prijunkite tarp įrenginių esančius vamzdžius.

Išleidimo žarna
Užtaisykite šią skylę
glaistu arba sandarinimo
medžiaga.

Montavimo plokštė

Sutvirtinkite plastikine juosta.

Čia nuimkite vamzdžio angos dangtį,
skirtą kairės pusės vamzdžiams.
Kairės pusės vamzdžiai
Čia nuimkite vamzdžio angos
dangtį, skirtą kairės pusės iš
apačios vamzdžiams.

rpo

Nėra ta

Kairės pusės iš galo vamzdžiai
Kairės pusės iš apačios vamzdžiai

 Kaip įstatyti išleidimo kaištį
Nenaudokite montuodami tepamosios
alyvos (šaldymo skysčio mašininės alyvos). Jei
naudosite, kištuko kokybė gali pablogėti, taip
pat gali atsirasti nuotėkis.

Įstatykite šešiakampį
veržliaraktį (4 mm)

Apvyniokite izoliacinę juostelę
aplink šaldymo skysčio vamzdžio
sulenkimą. Kiekvieno apvyniojimo
metu uždenkite bent pusę juostos.
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7) Apvyniokite šaldymo skysčio vamzdžius ir išleidimo žarną
izoliacine juosta, kaip parodyta dešinėje iliustracijoje.

Montavimo
plokštė

Išleidimo žarna

Šaldymo skysčio
vamzdžiai

Į sieną įmontuojamas vamzdis.
Sekite pateiktus nurodymus

Apatinis rėmas

Kairės pusės, kairės pusės iš galo ir kairės pusės iš apačios vamzdžiai
1) Tiek įstatykite išleidimo žarną, kad ji neišsitrauktų iš išleidimo
vamzdžio.

Tiek įstatykite išleidimo
žarną, kad ji neišsitrauktų iš
išleidimo vamzdžio.

Vidinė siena

50 mm arba
storesnė

Išleidimo žarna
Vinilchlorido išleidimo
vamzdis (VP-30)

Išorinė siena

Vidaus įrenginį reikia taip sumontuoti, kad šaltas išpučiamas oras netrukdytų karštam grįžtama orui. Atsižvelkite į montavimo
tarpus, kurie nurodyti iliustracijoje. Nelaikykite vidaus įrenginio ten, kur ant jo galėtų šviesti tiesioginiai saulės spinduliai. Taip pat ta
vieta turėtų būti tinkama vamzdžiams ir drenažui, be to, ji turėtų būti toliau nuo durų arba langų.
min. 55
(Vieta, kurios
reikia darbui)

Grįžtantis oras
Oro
srautas
(viduje)

min. 50
(Vieta, kurios
reikia atliekant
priežiūrą)

min. 50
(Vieta, kurios reikia
atliekant priežiūrą)

Reikiama vieta

Visi matmenys nurodomi mm

 Kaip pritvirtinti patalpų įrenginį
Užkabinkite apatinio rėmo
laikiklius prie montavimo
plokštės.
 Kaip nuimti patalpų įrenginį.
Pastumkite aukštyn pažymėtą
sritį (priekinių grotelių apatinę
dalį), kad laikikliai atsilaisvintų.

Montavimo
plokštė
Kumštelis

Priekinės
grotelės

Apatinis rėmas
Žymė (galinis šonas)

IŠLEIDIMO VAMZDIS
•

Prijunkite išleidimo žarną, kaip toliau aprašyta.
Išleidimo žarna turi būti
nukreipta žemyn.
Gaudyklė
neleidžiama.
Nekiškite žarnos galo į
vandenį.

Kai išleidimo žarną reikia pailginti, įsigykite parduodamą
ilginamąją žarną. Termiškai izoliuokite patalpų ilginamosios
žarnos vidinę dalį.
Vidaus įrenginio
išleidimo žarna

Ø 16

•

Ilginamoji išleidimo žarna

Šilumos izoliacijos
vamzdis (tiekimui lauke)

Vandens drenažas

•
Vandens
laikymas

Vandens
pratekėjimas Vandens
pratekėjimas
Teisingai

•

Blogai

Blogai

Vandens
pratekėjimas
Blogai

Galo
įmerkimas
į vandenį
Išleisti

Nuimkite oro filtrus ir įpilkite šiek tiek vandens į nutekamąjį
rezervuarą, kad patikrintumėte, ar vanduo sklandžiai teka.

Jungdami standųjį polivinilchlorido vamzdį (vidinis skersmuo
siekia 16 mm) tiesiai prie išleidimo žarnos, kuri yra pritvirtinta
prie vidaus įrenginio kaip prie integruoto vamzdyno, naudokite
kaip jungtį tik parduodamą išleidimo lizdą (vidinis skersmuo
16 mm).
φ16

•

Išleidimo žarna
pridedama prie
vidaus įrenginio

lizdas (vidinis skersmuo polivinilo vamzdis
16 mm)
(skersmuo 16 mm)
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LAIDAI
SVARBU:

Vidaus įrenginio
gnybtų blokas

* Lentelėje pateikti duomenys naudotini tik informaciniais tikslais. Juos reiktų patikrinti ir suderinti su vietiniais /
nacionaliniais įstatymų kodeksais. Tai taip pat priklauso nuo įrangos tipo ir naudojamų laidininkų.
** Reikia sutikrinti atitinkamą įtampos diapazoną su įrenginio etiketės duomenimis.
Sujungimo
kabelis

Modelis

Lauko įrenginio
gnybtų blokas

20/25/35C 50/60/71C

Lauko (RXC)

20/25/35C 50/60/71C

1

2

2

3

3

Įtampos diapazonas**

L
N

Maitinimo tiekimo kabelis
Nuo maitinimo tinklo
turi būti atjungti visi
poliai, kad atstumas
tarp kontaktų būtų bent
3 mm.

•
•
•
•
•
•
•

Vidaus (FTXC)

1

Maitinimo
tiekimas
N / L2
L
/
L1
Pagrindinis
Saugiklis
jungiklis
/
grandinės
išjungiklis

220–240 V /~/ 50 Hz +

Maitinimo tiekimo kabelio dydis*
Laidininkų skaičius

2

mm

1,5
3

2,5
3

Sujungimo kabelių dydis*
Laidininkų skaičius

mm2

1,5
4

1,5
4

16

16

Rekomenduojami saugiklio / grandinės
A
išjungiklio duomenys**

Reikia tvirtai prijungti visus laidus.
Patikrinkite, ar joks laidas nesiliečia prie šaltnešio vamzdyno, kompresoriaus arba judančių dalių.
Jungiamąjį laidą tarp vidaus įrenginio ir lauko įrenginio reikia užfiksuoti naudojant pateiktą kabelio tvirtiklį.
Maitinimo tiekimo kabelis turi būti ekvivalentiškas H07RN-F, kuris atitinka minimalius reikalavimus.
Užtikrinkite, kad terminiai jungikliai ir laidai nebūtų išoriškai spaudžiami.
Patikrinkite, ar visi dangteliai tinkamai uždėti, kad nebūtų jokių tarpų.
Naudokite apvalų, užlenktą gnybtą, kai jungsite laidus prie maitinimo tiekimo gnybtų bloko. Laidus junkite pagal nurodymus,
esančius ant gnybtų bloko. (Žr. sujungimo schemą, pridedamą prie įrenginio).
Pritvirtinkite izoliacinę movą

Apvalus gnybtas

•
•
•
•

Elektros laidas

Veržiant gnybtų varžtus naudokite tinkamą atsuktuvą. Nepritaikytais atsuktuvais galite sugadinti varžto galvutę.
Per daug priverždami sugadinsite gnybtų varžtus.
Nejunkite laido nuo skirtingo matuoklio prie to paties gnybto.
Išdėstykite laidus tvarkingai. Pasirūpinkite, kad laidai netrukdytų kitoms dalims ir gnybtų dėžės gaubtui.
Prijunkite to paties matuoklio
laidus prie abiejų pusių.

Nejunkite to paties matuoklio
laidų prie vienos pusės.

Nejunkite skirtingų
matuoklių laidų.
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LAUKO ĮRENGINIO MONTAVIMAS
•
•

Jei lauko įrenginio įsiurbimo arba išmetimo oro srauto kelyje yra siena arba kita kliūtis, vadovaukitės tolesniais montavimo nurodymais.
Sienos aukštis išmetimo pusėje turėtų būti bent 1 200 mm arba mažesnis su bet kuria tolesne montavimo schema.
RXC20/25/35
Siena prieš vieną šoną
Daugiau nei 50

Sienos prieš du šonus

Daugiau nei 100
1200
arba
mažiau

Sienos prieš tris šonus
Daugiau nei 150

Daugiau
nei 150

Daugiau
nei 100
Daugiau
nei 50

Šoninis vaizdas

Daugiau nei 300

Daugiau
nei 50

Daugiau
nei 50
Vaizdas iš viršaus

Vaizdas iš viršaus

RXC50/60/71
Siena prieš vieną šoną
Daugiau nei 100

Sienos prieš du šonus

Daugiau nei 350
1200
arba
mažiau

Daugiau
nei 100

Sienos prieš tris šonus
Daugiau nei 100

Daugiau
nei 350

Šoninis vaizdas

Daugiau
nei 50

Daugiau
nei 50

Daugiau
nei 50

Daugiau nei 350

Vaizdas iš viršaus

Vaizdas iš viršaus

Visi matmenys nurodomi mm

DRENAŽO DARBAI
Drenažo darbai. (Tik šiluminio siurblio įrenginys)
1) Išleidimui naudokite išleidimo lizdą.
2) Jei išleidimo angą uždengia montavimo plokštė arba grindų
paviršius, padėkite papildomus kojų pagrindus bent 30 mm (1-3/16”)
aukščio po lauko įrenginio kojomis.
3) Nenaudokite išleidimo žarnos su lauko įrenginiu šaltose vietose.
(Kitaip išleidžiamas vanduo gali užšalti ir pakenkti šildymo eigai.)

Išleidimo vandens ertmė
Apatinis rėmas
Išleidimo lizdas
Žarna (galima įsigyti, vidinis skersmuo 5/8 col. (16 mm)

VAMZDŽIO GALO PLĖTIMAS
1) Nupjaukite vamzdžio galą vamzdžių pjaustytuvu.
2) Pjovikliu pašalinkite atplaišas, žarnos paviršių nukreipę žemyn, kad jos
nepatektų į vamzdį.
3) Uždėkite plėtimosi veržlę ant vamzdžio.
4) Išplėskite vamzdį.
5) Patikrinkite, ar plėtimas buvo tinkamai atliktas.
ĮSPĖJIMAS
• Netepkite mineralinės alyvos ant išplėstos dalies.
• Saugokite, kad mineralinė alyva nepatektų į sistemą, nes tai gali sumažinti įrenginių
eksploatavimo trukmę.
• Niekada nenaudokite vamzdyno, kuris buvo naudojamas ankstesnių įrengimų metu.
• Naudokite tik su įrenginiu tiekiamas dalis.
• Niekada nemontuokite džiovintuvo į šį įrenginį norėdami pailginti jo tarnavimo laiką.
• Džiovinimo medžiaga gali ištirpti ir sugadinti sistemą.
• Nepakankamas dujų tiekimas gali sukelti aušinimo dujų nuotėkį.

(Išpjauti tiksliais
kampais.)

Atplaišų šalinimas.
Išplatinimas

Tiksliai nustatykite toliau nurodytą padėtį.
A
Pjautuvas

A (mm)
Platinimo įrankis,
Vamzdžio dydis, skirtas
Įprastas platinimo įrankis
R32/R410A
mm (col.)
Movos tipas Sparnuotoji veržlė
Movos tipas (standaus
tipo) (Imperinio tipo)
6,4 (1/4”)
0-0,5
1,0-1,5
1,5-2,0
9,5 (3/8”)
0-0,5
1,0-1,5
1,5-2,0
12,7 (1/2”)
0-0,5
1,0-1,5
2,0-2,5
15,9 (5/8”)
0-0,5
1,0-1,5
2,0-2,5
19,1 (3/4”)
0-0,5
1,0-1,5
2,0-2,5

Išplatintos dalies paviršius
turi būti be defektų

Patikrinti
Vamzdžio galas turi būti tolygiai
išplatintas taip, kad būtų tiksliai apvalus.
Įsitikinkite, kad platėjanti veržlė yra priveržta.

ATSARGIAI
Pakartotinai nenaudokite jungčių, kurios jau buvo naudojamos.
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ŠALTNEŠIO VAMZDYNAS
ATSARGIAI

1) Naudokite prie pagrindinio įrenginio pritvirtintą platėjančią veržlę. (Kad išvengtumėte platėjančiosios veržlės įtrūkimų dėl naudojimo laiko.)
2) Kad išvengtumėte dujų nuotėkio, šaldymo alyvą naudokite tik vidiniam praplatėjimo paviršiui. (Naudokite aušinimo alyvą R32.)
3) Verždami platėjančias veržles, naudokite sukimo momento raktus, kad nesugadintumėte platėjančių veržlių ir nesusidarytų dujų nuotėkis.
Sulygiuokite abiejų praplatėjimų centrus ir ranka priveržkite platėjančias veržles, pasukdami 3 arba 4 kartus. Tuomet juos veržliarakčiais priveržkite iki galo.
[Naudokite alyvą]

[Priveržti]
Dinamometrinis veržliaraktis

Aušinimo alyvą naudokite tik vidiniam praplatėjimo paviršiui.
Nenaudokite aušinimo alyvos ant išorinio paviršiaus.
Platėjanti veržlė

Veržliaraktis
Vamzdžių sujungimas

Nenaudokite aušinimo alyvos ant platėjančios veržlės,
kad neužveržtumėte per dideliu sukimo momentu.

Platėjanti veržlė

Vamzdžio dydis, mm (col.)
Sukimo momentas
1. Įspėjimai dėl darbo su vamzdžiais
6,4 (1/4")
18 (13,3)
1) Apsaugokite atvirą vamzdžio galą nuo dulkių ir drėgmės.
9,5 (3/8")
42 (31,0)
2) Visi vamzdžio sulenkimai turėtų būti kuo mažesni.
12,7 (1/2")
55 (40,6)
Naudokite sulenkimui vamzdžio lankstymo įrankį.
15,9 (5/8")
65 (48,0)
19,1 (3/4")
78 (57,6)
2. Vario ir šilumos izoliacinės medžiagos pasirinkimas
Naudodami komercinius varinius vamzdžius ir jungtis, laikykitės šių nurodymų:
Siena
Būtinai uždėkite
dangtelį.
1) Izoliacinės medžiagos: polietileno putos
Šilumos perdavimo greitis: nuo 0,041 iki 0,052 W/MK (nuo 0,035 iki 0,045 kcal / (mh •˚C)
Lietus
Jei nėra praplatėjimo dangtelio,
uždenkite praplatėjimą juosta,
Šaldymo dujų vamzdžio paviršiaus temperatūra pasiekia maks. 110 ˚C
kad nepatektų nešvarumai
arba vanduo.
Pasirinkite šilumos izoliacinę medžiagą, kuri gali atlaikyti šią temperatūrą.
2) Būtinai izoliuokite tiek dujų, tiek skysčių vamzdžius ir pasirinkite izoliacijos matmenis, kaip toliau nurodyta.
Vamzdžio dydis, mm (col.) Mažiausias lenkimo spindulys
6,4 (1/4")

30 mm arba storesnė

9,5 (3/8")

30 mm arba storesnė

12,7 (1/2")

40 mm arba storesnė

15,9 (5/8")

50 mm arba storesnė

19,1 (3/4")

50 mm arba storesnė

Vamzdžių storis
0,8 mm
(C1220T-O)
1,0 mm
(C1220T-O)

Šilumos izoliacijos dydis

Šilumos izoliacijos storis

Vid. diam. 8–10 mm
Vid. diam. 12–15 mm
Vid. diam. 14–16 mm

10 mm Min.

Vid. diam. 16–20 mm
Vid. diam. 20–24 mm

Dujų vamzdis

Įrenginių jungtis
Skysčio
vamzdis

Dujų vamzdžio
izoliacija

Skysčio vamzdžio izoliacija
Išleidimo žarna

Apdailos juostelė

ĮSPĖJIMAS
NEBIRŠYKITE maksimalaus įrenginio darbinio slėgio (žr. „Maks. leistinas slėgis“ ant įrenginio vardinės lentelės).

ORO PRAPŪTIMAS IR DUJŲ NUOTĖKIO TIKRINIMAS
•

Kai vamzdynas sujungtas, būtina pašalinti orą ir patikrinti, ar nėra dujų nuotėkio.
ĮSPĖJIMAS
1)
2)
3)
4)

•
•
•

Nemaišykite į aušinimo ciklą jokios kitos medžiagos, išskyrus nurodytą šaldymo skystį (R32).
Jei šaldymo dujos nutekėjo, išvėdinkite patalpą kaip galima greičiau ir intensyviau.
Visada R32, kaip ir kitus šaldymo skysčius, reikėtų regeneruoti, nes jų niekada negalima tiesiogiai išpilti į aplinką.
Naudokite išskirtinai tik vakuuminį siurblį su R32. Naudojant tą patį vakuuminį siurblį skirtingiems šaldymo skysčiams, gali būti
pažeistas siurblys arba įrenginys.

Jei naudojate papildomą šaldymo skystį, išleiskite orą iš šaldymo skysčio vamzdžių ir patalpų
naudodami siurblį, tada įleiskite papildomą šaldymo skystį.
Pasukite šešiakampiu veržliarakčių (4 mm) stabdiklio vožtuvo strypą.
Visi šaldymo skysčio vamzdžių sujungimai turėtų būti priveržti dinamometriniu raktu pagal
nurodytą priveržimo sukimo momentą.

Sudėtinio slėgio
matuoklis
Matuoklių kolektorius
Žemo slėgio
vožtuvas

Slėgio matuoklis

Aukšto
slėgio
vožtuvas

Vožtuvų Skysčio sustabdymo
dangteliai vožtuvas

Užpildymo žarnos

Dujų sustabdymo
vožtuvas
Vakuuminio siurblio aptarnavimo anga
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1) Prijunkite užpildymo žarnos (ateinančios iš matuoklių kolektoriaus) projekcijos pusę prie dujų sustabdymo vožtuvo aptarnavimo angos.
2) Iki galo atidarykite matuoklių kolektoriaus žemo slėgio vožtuvą (Lo) ir iki galo uždarykite aukšto slėgio vožtuvą (Hi).
(Nereikia vėliau atlikti jokių veiksmų su aukšto slėgio vožtuvu.)
3) Atlikite vakuuminį pumpavimą ir įsitikinkite, kad sudėtinio slėgio matuoklio rodmenys – 0,1 MPa (-760 mmHg)*1.
4) Uždarykite matuoklių kolektoriaus žemo slėgio vožtuvą (Lo) ir sustabdykite vakuuminį siurblį. (Palikite šioje padėtyje kelias minutes, kad įsitikintumėte, jog
sudėtinio slėgio matuoklio rodyklė nepasisuko atgal.)* 2.
5) Nuimkite dangtelius nuo skysčio sustabdymo vožtuvo ir dujų sustabdymo vožtuvo.
6) Pasukite skysčio sustabdymo vožtuvo strypą 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę šešiakampiu veržliarakčiu tam, kad atidarytumėte vožtuvą.
Uždarykite jį po 5 sekundžių ir patikrinkite, ar nėra dujų nuotėkio. Patikrinkite naudodami muiluotą vandenį, ar nėra dujų nutekėjimo iš vidaus įrenginio
išplatėjime ir lauko įrenginio išplatėjime bei vožtuvų strypuose. Kai patikrinsite, nuvalykite visą muiluotą vandenį.
7) Atjunkite užpildymo žarną nuo dujų sustabdymo vožtuvo aptarnavimo angos, vėliau iki galo atidarykite skysčio ir dujų ribotuvų vožtuvus.
(Nebandykite pasukti vožtuvo strypo toliau nei jo stabdikliai.)
8) Priveržkite vožtuvų dangtelius ir aptarnavimo angos dangtelius, skirtus skysčio ir dujų stabdymo vožtuvams, dinamometriniu raktu, taikydami nurodytą sukimo momentą.
*

1. Vamzdžių ilgis pagal vakuuminio siurblio veikimo laiką
Vamzdžių ilgis
Veikimo laikas

*

Iki 15 metrų
Ne mažiau kaip 10 min.

Daugiau nei 15 metrų
Ne mažiau kaip 15 min.

2. Jei sudėtinio slėgio matuoklio rodyklė atsislenka atgal, šaldymo skystyje gali būti vandens arba gali būti atsilaisvinusi vamzdžio jungtis.
Patikrinkite visas vamzdžių jungtis ir, jei reikia, priveržkite veržles, po to pakartokite veiksmus nuo 2) iki 4).

IŠSIURBIMAS
Tam, kad apsaugotumėte aplinką, būtinai išsiurbkite skystį iš įrenginio, kai perkelsite arba išmontuosite įrenginį.
1) Nuimkite vožtuvo dangtelius nuo skysčio sustabdymo vožtuvo ir dujų sustabdymo vožtuvo.
2) Priverstinai atvėsinkite.
3) Po penkių ir ne ilgiau kaip dešimties minučių uždarykite skysčio sustabdymo vožtuvą šešiakampiu veržliarakčiu. Skysčio sustabdymo
4) Po dviejų ir ne ilgiau kaip trijų minučių uždarykite dujų sustabdymo vožtuvą ir sustabdykite priverstinį vėsinimą. vožtuvas
Dujų sustabdymo
Priverstinis vėsinimas
vožtuvas
 Vidinio įrenginio ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklio naudojimas
Aptarnavimo
anga
Bent 5 sekundes laikykite nuspaustą vidinio įrenginio ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklį. (Operacija prasidės.)
• Priverstinis aušinimas automatiškai sustos po maždaug 15 minučių.
Norėdami sustabdyti veikimą, paspauskite vidinio bloko ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklį.

Šešiakampis
raktas
Uždaryti

Vožtuvo dangtis

ATSARGIAI

Uždarę skysčio sustabdymo vožtuvą, uždarykite dujų sustabdymo vožtuvą per 3 minutes, tada sustabdykite priverstinį aušinimą.
Kad išsiurbtumėte
PAVOJUS: SPROGIMO PAVOJUS
Išleidimas – aušinimo skysčio nuotėkis. Jei norite išsiurbti skystį iš sistemos, bet šaldymo skysčio grandinėje esama nuotėkio:
• NENAUDOKITE įrenginio automatinio išsiurbimo funkcijos, kuria galite išleisti visą šaldymo skystį iš sistemos į lauko įrenginį. Galimi
padariniai: savaiminis kompresoriaus degimas ir sprogimas, orui patekus į darbinį kompresorių.
• Naudokite atskirą regeneravimo sistemą taip, kad įrenginio kompresorius NEVEIKTŲ.
ĮSPĖJIMAS
Kai išsiurbiama, sustabdykite kompresorių prieš pašalindami šaldymo skysčio vamzdį. Jei kompresorius vis dar veikia ir sustabdymo
vožtuvas yra atidarytas, išsiurbiant skystį, oras bus įleidžiamas į sistemą. Gali atsirasti kompresoriaus gedimas arba sistemos
pažeidimas dėl netinkamo šaldymo skysčio ciklo slėgio.
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LAIDAI
ĮSPĖJIMAS
•
•
•
•
•
•
•

Nenaudokite įsriegtų laidų, ilginimo laidų arba žvaigždinės jungties, nes tai gali sukelti perkaitimą, elektros šoką arba gaisrą.
Nenaudokite įrenginiui vietoje įsigytų elektros detalių. (Nejunkite išleidimo siurblio į maitinimo tiekimo atšaką ir t. t. nuo gnybtų bloko.)
Tai gali sukelti elektros šoką arba gaisrą.
Būtinai sumontuokite įžeminimo grandinės jungiklį. (Galintį veikti su aukštesne harmonika.)
(Šis įrenginys naudoja keitiklį. Dėl to, siekiant išvengti įžeminimo grandinės jungiklio veikimo sutrikimo, turi būti naudojamas įžeminimo
nuotėkio grandinės jungiklis, galintis valdyti aukštesnę harmoniką.)
Naudokite visų polių atjungimo tipo grandinės jungiklį su mažiausiai 3 mm (1/8 colio) tarp kontakto taškų tarpų.
Kai jungiate laidus, elkitės atsargiai ir netraukite jų, imdami už izoliacinio sluoksnio.
Nejunkite maitinimo laido prie vidaus įrenginio. Tai gali sukelti elektros šoką arba gaisrą.
Nejunkite grandinės jungiklio, kol neužbaigėte darbo iki galo.
1) Pašalinkite izoliaciją nuo laido (20 mm).
2) Prijunkite tarp vidaus ir lauko įrenginių laidus taip, kad gnybtų numeriai atitiktų. Tvirtai priveržkite gnybtų varžtus. Rekomenduojama
varžtus priveržti plokščiu atsuktuvu.
Varžtai yra sutvirtinti su gnybtų bloku.
Tvirtai pritvirtinkite laidus
gnybtų varžtais.
Laidas tarp įrenginių 4 šerdžių
60245 IEC 57 H07RN-F

Vidaus
įrenginys

1 2 3

1
2
3

Tvirtai pritvirtinkite
laidus gnybtų
varžtais.

L N

Maitinimo laidas 3
šerdžių 60245 IEC 57
H07RN-F
Grandinės Įžeminimo nuotėkio Maitinimo šaltinis
jungiklis grandinės jungiklis 50 Hz, 220–240 V
RXC20/25/35*

16A

Įžeminimas RXC50/60/71*

16A

Maitinimo tiekimo
gnybtų blokas
1

2

L
N

3

Sudėkite laidus taip, kad
techninės priežiūros dangtis
ir uždarymo vožtuvo dangtis
tvirtai užsidengtų.

SPECIALIOSIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, KAI DIRBAMA SU R32 ĮRENGINIU
R32 papildymas, kg
7,5 m, vamzdynui

Mažiausias grindų plotas, Xm2
(pagal 7,5 m vamzdyną)

R32 papildymas, kg maks.
leidžiamam vamzdžių ilgiui*

Mažiausias grindų plotas, Xm2 (remiantis
maks. leidžiamu vamzdžio ilgiu*)

FTXC20C - RXC20C

0,55

0,29

0,76

0,55

FTXC25C - RXC25C

0,55

0,29

0,76

0,55

FTXC35C - RXC35C

0,75

0,54

0,96

0,88

FTXC50C - RXC50C

1,00

0,95

1,38

1,82

FTXC60C - RXC60C

1,10

1,15

1,48

2,10

FTXC71C - RXC71C

1,15

1,26

1,53

2,24

Modeliai

Apskaičiavimas pagrįstas montavimo aukščiu 1,8 m
* Maks. leidžiamas ilgis (L), m:*

FTXC20/25/35C - RXC20/25/35C : 20
FTXC50/60/71C - RXC50/60/71C : 30

• V amzdžio įrengimas turi būti kuo mažesnis, o vamzdžio konstrukcija turi būti apsaugota nuo fizinių pažeidimų ir negali būti įrengta
nevėdinamoje patalpoje.
• Daugkartinio naudojimo mechaninės jungtys ir platėjančios jungtys turi būti prieinamos techninės priežiūros tikslais.
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ĮSPĖJIMAS
Užtikrinkite prieš įrengimą, kad įsižiebimo rizika būtų kuo mažesnė ir kad būtų išvengta darbo uždaroje erdvėje.
Tinkamai išvėdinkite, atidarydami langus arba duris.

• Kai platėjančios jungtys pakartotinai naudojamos patalpose, išlyginamoji dalis turi būti iš naujo pagaminta.
• Nemontuokite oro kondicionieriaus toje vietoje, kurioje kyla pavojus nuolat veikti prie atviros liepsnos (pavyzdžiui, naudojami
elektriniai šildytuvai).
• Bet kuris asmuo, dirbantis su šaldymo grandine arba ardantis šaldymo grandinę privalo būti įgaliotas akredituotos vertinimo
institucijos pažyma, kuria remiantis, pagal pripažintą vertinimo specifikaciją, leidžiama saugiai dirbti su šaldymo medžiagomis.
• Patikrinkite, ar yra šaldymo skysčio
Reiki patikrinti tam tikrą sritį atitinkamu šaldymo skysčio detektoriumi prieš atliekant darbą ir jo metu, kad technikas žinotų apie
potencialiai degią atmosferą. Būtina užtikrinti, kad naudojama nuotėkio aptikimo įranga būtų tinkama naudoti su degiaisiais
šaldymo skysčiais, t. y. nekibirkščiuotų, būtų tinkamai užsandarinta arba bendrai saugi.
• Ar yra gesintuvas
Jei vėsinimo įrenginiuose arba su jais besiliečiančiose dalyse reikia atlikti kokius nors su šiluma susijusius darbus, būtina turėti
po ranka tinkamą gaisro gesinimo įrangą. Laikykite šalia užpildymo zonos miltelinį arba CO2 gesintuvą.
• Nėra uždegimo šaltinių
Visi galimi uždegimo šaltiniai, įskaitant rūkymą, turėtų būti pakankamai tolimu atstumu nuo įrengimo, taisymo, pašalinimo ir
utilizavimo vietos, kurioje degus šaldymo skystis gali būti išleistas į aplinkinę erdvę. Būtina iškabinti ženklus„Rūkyti draudžiama“.
• Įrenginiams taikomi šie patikrinimai:
– Įrangos ženklinimas yra matomas ir įskaitomas. Neįskaitomi ženklai ir ženklinimai turi būti pataisyti.
– Šaldymo vamzdis arba dalys įrengiamos tokioje padėtyje, kurioje jų neturėtų veikti jokia medžiaga, galinti sukelti šaldymo
skysčio turinčių dalių irimą, nebent dalys pagamintos iš medžiagų, kurios yra natūraliai atsparios irimui arba tinkamai
apsaugotos nuo korozijos.
• Pradiniai saugos patikrinimai sudaro:
– Ar kondensatoriai išsikrovę, o tai turi būti daroma saugiai, siekiant išvengti kibirkščiavimo.
– Negali būti jokių elektros dalių su įtampa arba atvirų laidų, užpildant, regeneruojant arba prapučiant sistemą.
• Remontuokite taip, kad dalys taptų visiškai saugios
Nenaudokite grandinėje nuolatinės indukcinės arba kondensatorinės apkrovos, neįsitikinę, kad ji neviršys leistinos įtampos
ir srovės, leidžiamos naudojamai įrangai.
Keiskite dalis tik gamintojo nurodytomis dalimis.
• Nuotėkio aptikimo metodai
Įsitikinkite, kad detektorius nėra potencialus įsižiebimo šaltinis (pavyzdžiui, halogenidų degiklis) ir yra tinkamas naudoti šaldymo
skysčiui. Nuotėkio aptikimo įrangą sudaro šaldymo skysčio LFL procentinę dalį (su R32, LFL – 13 %) ir yra kalibruojama pagal
naudojamą šaldymo skystį, o atitinkama dujų procentinė dalis (ne daugiau kaip 25 %) yra patvirtinama.
Nuotėkio aptikimo skysčiai gali būti naudojami su dauguma šaldymo skysčių, bet reikia vengti naudoti ploviklius, kuriuose
yra chloro, nes jis gali reaguoti su šaldymo skysčiu ir paskatinti vario vamzdyno oksidavimąsi. Jei įtariamas nuotėkis, visos
atviros liepsnos turi būti pašalintos (užgesintos). Jei nustatomas šaldymo skysčio nuotėkis, dėl kurio būtina lituoti kietuoju
lydmetaliu, visas šaldymo skystis turi būti regeneruojamas iš sistemos arba izoliuojamas (uždarant vožtuvus) toje sistemos
dalyje, kuri yra nutolusi nuo nuotėkio. Azotas be deguonies (OFN) turi būti leidžiamas į sistemą tiek prieš litavimo kietuoju
lydmetaliu, tiek jo metu.
• Išleidimas ir pašalinimas
Dirbant su šaldymo skysčio grandine, siekiant suremontuoti ar kitais tikslais, būtina laikytis įprastų procedūrų. Nepaisant to,
svarbu laikytis geriausios praktikos, nes gali kilti gaisras. Būtina laikytis šios procedūros:
• Pašalinkite šaldymo skystį.
• Prapūskite grandinę inertinėmis dujomis.
• Pašalinkite.
• Dar kartą prapūsti inertinėmis dujomis.
• Atidaryti grandinę, ją pjaudami arba lituodami.
Šaldymo skystis turi būti regeneruojamas į tinkamus regeneravimo cilindrus. Tam, kad įrenginys taptų saugus, sistema turi būti
praskalauta OFN. Šį procesą gali tekti kartoti kelis kartus.
Šiam tikslui nenaudojamas suspaustas oras arba deguonis. Galima praskalauti OFN, kai sistemoje pašalinamas vakuumas ir
toliau užpildoma, kol pasiekiamas darbinis spaudimas, po kurio vėliau būtina išvėdinti iki atmosferos lygio ir galiausiai sudaryti
vakuumą.
13

LIETUVIŲ

Šis procesas kartojamas tol, kol sistemoje nebelieka šaldymo skysčio. Kai naudojamas galutinis OFN kiekis, sistema turi būti
išvėdinta iki atmosferos slėgio tam, kad būtų galima atlikti darbą. Ši operacija yra būtina, kai lituojamos vamzdžių konstrukcijos.
Užtikrinkite, kad vakuuminio siurblio išleidimo anga nebūtų arti jokių įsižiebimo šaltinių ir būtų tinkamai vėdinama.
• Ženklinimas
Šis įrenginys turi būti ženklinamas „šaldymo skystis išleistas ir eksploatacija užbaigta“. Etiketėje turi būti nurodyta data ir ji turi
būti pasirašyta. Įsitikinkite, kad ant įrangos yra etiketės, kuriose nurodoma, kad įrangoje yra degių šaldymo skysčių.
• Užpildymo procedūros
Be įprastų užpildymo procedūrų, turi būti laikomasi šių reikalavimų.
– Būkite atidūs, kad naudodami užpildymo įrangą neužterštumėte skirtingų šaldymo skysčių. Žarnos arba linijos turi būti
kuo trumpesnės, kad jose būtų kuo mažesnis šaldymo skysčio kiekis.
– Cilindrai turi būti laikomi vertikaliai.
– Prieš sistemos užpildymą šaldymo skysčiu įsitikinkite, kad ji yra įžeminta.
– Kai užpildysite, pažymėkite sistemą (jei ji dar nepažymėta).
– Būtina imtis visų atsargumo priemonių, kad šaldymo sistema nebūtų perpildyta.
Prieš užpildant sistemą, jos slėgis tikrinamas naudojant OFN. Sistemą po užpildymo procedūros ir prieš eksploatacijos pradžią
reikia patikrinti dėl nuotėkio. Tolesnis nuotėkio bandymas atliekamas prieš išvežant iš teritorijos.
Eksploatacijos nutraukimas
Būtina, kad technikas prieš šią procedūrą būtų visiškai susipažinęs su įranga ir visomis jos detalėmis. Rekomenduojama gera
praktika, kad visi šaldymo skysčiai būtų saugiai regeneruojami. Turi būti paimtas alyvos ir aušinimo medžiagos mėginys prieš
atliekant užduotį tuo atveju, jei prieš pakartotiną regeneruoto šaldymo skysčio naudojimą reikės atlikti jo tyrimą. Labai svarbu,
kad elektros energija būtų prieinama prieš užduoties pradžią.
a) Susipažinkite su įranga ir jos veikimu.
b) Izoliuokite sistemą elektra.
c) Įsitikinkite prieš bandydami atlikti procedūrą, kad:
• Jei būtina, yra prieinama mechaninio krovimo įranga darbui su šaldymo skysčio cilindrais.
• Yra visos asmens apsaugos priemonės ir jos naudojamos teisingai.
• Regeneravimo procesą visuomet prižiūri kompetentingas asmuo.
• Regeneravimo įranga ir cilindrai atitinka deramus standartus.
d) Jei įmanoma, išsiurbkite šaldymo skystį iš sistemos.
e) Jei vakuumo sukurti neįmanoma, pastatykite kolektorių taip, kad būtų galima išleisti šaldymo skystį iš skirtingų sistemos dalių.
f) Įsitikinkite prieš pradėdami regeneravimą, kad cilindras yra ant svarstyklių.
g) Paleiskite regeneravimo įrenginį ir dirbkite vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis.
h) Neperpildykite cilindrų. (Pripildykite ne daugiau kaip 80 % skysčio taros).
i) Net ir laikinai neviršykite maksimalaus darbinio cilindro slėgio.
j) Tinkamai pripildžius cilindrus ir užbaigus procesą, cilindrai ir įranga būti greitai pašalinta iš vietos, o visi įrangos izoliaciniai
vožtuvai būtų uždaryti.
k) Regeneruotas šaldalas negali būti įleidžiamas į kitą regeneravimo sistemą, išskyrus valymo arba tikrinimo atvejais.
Regeneravimas
Šalinant šaldymo skystį iš sistemos arba atliekant techninę priežiūrą, skirtą eksploatavimo nutraukimui ar aptarnavimui,
rekomenduojama laikytis gerosios praktikos ir saugiai pašalinti visus šaldymo skysčius. Užtikrinkite perkeldami šaldymo skystį
į cilindrus, kad būtų naudojami tik tinkami šaldymo medžiagos regeneravimo cilindrai. Įsitikinkite, kad bendros sistemos
užpildymui turite tinkamą cilindrų skaičių. Visi naudojami cilindrai yra skirti regeneruotam šaldymo skysčiui ir turi būti tam
paženklinti (t. y. specialūs šaldymo skysčio regeneravimo cilindrai). Cilindrai turi turėti slėgio ribotuvo vožtuvą ir gerai veikiančius
uždarymo vožtuvus. Tušti regeneravimo cilindrai turi būti išnešami ir, jei įmanoma, ataušinti prieš regeneravimą.
Regeneravimo įranga turi būti geros būklės, turi būti instrukcijos turimai įrangai ir turi būti tinkama degiųjų šaldymo skysčių
regeneravimui. Be to, turi būti prieinamos geros būklės kalibruotos svarstyklės. Žarnos privalo turėti nuo nuotėkio saugančias
atjungimo movas ir jos turi būti geros būklės. Patikrinkite prieš naudodami regeneravimo mašiną, ar ji tinkamai veikia, tinkamai
prižiūrėta ir ar visos su ja sujungtos elektrinės dalys yra užsandarintos, kad būtų išvengta gaisro, kai išleidžiamas šaldymo skystis.
Jei abejojate, kreipkitės į gamintoją.
Regeneruotas šaldymo skystis turi būti grąžintas šaldymo skysčio tiekėjui tinkamame regeneravimo cilindre kartu su užpildytu
atliekų perdavimo pareiškimu. Nemaišykite šaldymo skysčių regeneravimo įrenginiuose, ypač cilindruose.
Jei reikia pašalinti kompresorius arba kompresoriaus alyvas, įsitikinkite, kad jos buvo išleistos iki tinkamo lygio, kad būtų
užtikrinta, jog tepimo priemonėje nebūtų degių aušinimo skysčių. Šalinimo darbai turi būti atlikti prieš grąžinant kompresorių
tiekėjams. Šiam procesui pagreitinti taikomas tik kompresoriaus korpuso elektrinis šildymas. Iš sistemos išleista alyva turi būti
saugiai laikoma.
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PALEIDIMAS
1. KONTROLINIS SĄRAŠAS PRIEŠ EKSPLOATACIJĄ

NEDIRBKITE su sistema prieš tai neatlikę šių patikrinimų:
Vidinis įrenginys yra tinkamai sumontuotas.
Lauko įrenginys yra tinkamai sumontuotas.
Sistema yra tinkamai įžeminta ir įžeminimo gnybtai yra pritvirtinti.
Saugikliai arba vietoje įrengti apsaugos įtaisai yra sumontuoti pagal šį dokumentą ir jų NEBUVO siekiama ignoruoti.
Maitinimo įtampa atitinka įtampą įrenginio identifikavimo etiketėje.
Jungiklių dėžėje NĖRA nepritvirtintų jungčių arba pažeistų elektrinių komponentų.
Vidaus ir lauko įrenginių viduje NĖRA pažeistų komponentų arba suspaustų vamzdžių .
NĖRA šaldymo medžiagos nuotėkio.
Šaldymo medžiagos vamzdžiai (dujų ir skysčio) yra termiškai izoliuoti.
Sumontuotas tinkamo dydžio vamzdis, be to, vamzdžiai yra tinkamai izoliuoti.
Lauko įrenginyje esantys sustabdymo vožtuvai (dujų ir skysčio) yra visiškai atidaryti.
Tarp lauko įrenginio ir patalpų įrenginio buvo sujungti lauko laidai pagal šį dokumentą ir taikomus teisės aktus.
Drenažas
Įsitikinkite, kad drenažo vanduo teka netrukdomai.
Galimos pasekmės: gali lašėti kondensato vanduo.
Vidinis įrenginys gauna naudotojo sąsajos signalus.
Kabelio sujungimui naudojami nurodyti laidai.

2. KONTROLINIS SĄRAŠAS PER PALEIDIMĄ
Norėdami pašalinti orą.
Norėdami atlikti bandomąjį paleidimą.

INDIKACINĖS LEMPUTĖS
IR signalų imtuvas
Kai perduodamas infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo
operacinis signalas, vidaus įrenginio signalų imtuvas reaguos,
kaip toliau nurodyta, kad patvirtintų signalo perdavimo gavimą.
ĮJUNGTA – IŠJUNGTA

1 ilgas pyptelėjimas

IŠJUNGTA – ĮJUNGTA
2 trumpas
Išsiurbimas / vėsinimo sistema įjungta pyptelėjimas
Kiti

LED INDIKACINĖS LEMPUTĖS

1 trumpas pyptelėjimas

Šilumos siurblio įrenginys
Lentelėje nurodytos LED indikatorių švieselės, kai oro
kondicionavimo įrenginys veikia įprastomis darbinėmis ir
gedimo sąlygomis. LED indikatorių švieselės įtaisytos oro
kondicionavimo įrenginio šone.
Šiluminių siurblių įrenginiuose įmontuotas automatinio režimo
jutiklis, todėl bus garantuojama patraukli patalpos temperatūra
automatiškai įjungiant arba vėsinimo, arba šildymo režimą
pagal tokią temperatūrą, kurią nustatė naudotojas.

Šilumos siurblio įrenginio LED indikacinės lemputės

IR IMTUVAS
ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO EKRANAS
LAIKMATIS
ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO JUNGIKLIS
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LED indikatoriaus lemputės: šilumos siurblio įrenginio įprastas darbas ir gedimų aplinkybės
Operacija
Žalia

Vėsinimo režimas

Raudona

Šildymo režimas

Žalia

Automatinis režimas vėsinant

Raudona

Automatinis režimas šildant

Žalia

Ventiliatoriaus režimas įjungtas

Žalia

Sausinimo režimas įjungtas

Pritemdyta žalia / pritemdyta raudona

Miego režimas įjungtas

Oranžinė

Laikmatis įjungtas

Raudona

Atitirpdymo operacija

Žalia

Įrenginio klaida
Mirksi

ĮJUNGTA

DARBINIS DIAPAZONAS
Šiluminio siurblio modelis
Modelis: FTXC 20/25/35

RXC 20/25/35
ŠILDYMAS

50
46
43
40

LAUKO TEMP. (˚C WB)

LAUKO TEMP. (˚C DB)

VĖSINIMAS

30
20
10

20
18
10

0

-10
-15

0

14 15

19 20

VIDAUS TEMP. (˚C WB)

DB: sausoji lempa

FTXC 50/60/71
50
46
43
40

15

20

25 27 32

WB: šlapioji lempa

RXC 50/60/71
VĖSINIMAS

ŠILDYMAS
20
18

30
20
10
0
-10
-20
10

10

VIDAUS TEMP. (˚C DB)

LAUKO TEMP. (˚C WB)

LAUKO TEMP. (˚C DB)

Modelis:

-20

23 25

10

0

-10
-15

14 15

19 20

23 25

VIDAUS TEMP. (˚C WB)

DB: sausoji lempa

-20

10

15

20

25 27 30

VIDAUS TEMP. (˚C DB)
WB: šlapioji lempa
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TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
ĮSPĖJIMAS
Techninę priežiūrą PRIVALO atlikti įgaliotasis
montuotojas arba techninės priežiūros atstovas.
Rekomenduojame atlikti techninę priežiūrą bent
kartą per metus. Visgi dėl galiojančių teisės aktų gali
prireikti trumpesnių techninės priežiūros intervalų.
1. Apžvalga: techninė priežiūra ir aptarnavimas
Šiame skyriuje pateikiama informacija:
• Kasmetinė lauko įrenginio priežiūra
2. Techninės priežiūros saugos priemonės
PAVOJUS: PAVOJUS DĖL ELEKTROS ŠOKO

PAVOJUS: NUDEGIMO PAVOJUS
ĮSPĖJIMAS Pavojus dėl elektrostatinės iškrovos
Palieskite metalinę įrenginio dalį prieš atlikdami
techninės priežiūros arba aptarnavimo darbus
tam, kad būtų pašalinta statinė elektra ir
apsaugota PCB plokštė.

ĮSPĖJIMAS
 Prieš atlikdami techninės priežiūros ar
remonto darbus, VISADA išjunkite maitinimo
skydelio srovės jungiklį, išimkite saugiklius
arba atidarykite įrenginio apsaugos įtaisus.
 NELIESKITE dalių su įtampa 10 minučių po to,
kai elektros tiekimas buvo išjungtas, nes kyla
pavojus dėl didelės įtampos.
 Atkreipkite dėmesį, kad kai kurios elektros
komponentų dėžės dalys yra karštos.
 NELIESKITE laidžiosios dalies.
 NESKALAUKITE įrenginio. Tai gali sukelti
elektros šoką arba gaisrą.

3. Kasmetinės lauko įrenginių priežiūros kontrolinis
sąrašas
Patikrinkite bent kartą per metus:
• Lauko įrenginio šilumokaitis.
Lauko įrenginio šilumokaitis gali užsiblokuoti dėl dulkių,
purvo, lapų ir t. t. Rekomenduojama kas metus valyti
šilumokaitį. Dėl užblokuoto šilumokaičio slėgis gali per
daug nukristi arba pakilti, todėl našumas pablogėja.

UTILIZAVIMAS
ĮSPĖJIMAS
NEBANDYKITE patys išmontuoti sistemos: sistemos išmontavimas, šaldymo skysčio apdorojimas, alyva ir
kitos dalys TURI atitikti galiojančius teisės aktus. Įrenginiai TURI būti apdoroti specializuotoje apdorojimo
įstaigoje pakartotiniam naudojimui, perdirbimui arba regeneravimui.
• Jei atsiras prieštaravimų tarp šio vadovo interpretacijos ir jo vertimo į bet kokią kalbą, pirmenybė bus teikiama vadovui
anglų k.
• Gamintojas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo ir bet kuriuo metu keisti bet čia nurodytas bet kokias specifikacijas ir
dizainą.
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