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CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - H 

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

19 ob upoštevanju dolo°b:
20 vastavalt nõuetele:
21  ±  :
22 laikantis nuostat¢, pateikiam¢:
23 iev²rojot pras¤bas, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun ko¦ullar¥na uygun olarak:

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certificato <C>.
  ³  <A>     
 <B>       <C>.
08 Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
09  *    <A>   
 ¯  <B> 
 <C>.
10 Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B>
i henhold til Certifikat <C>.

07   *

06 Nota *

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

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

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07      ® :
08 de acordo com o previsto em:
09    ¯:

EN60335-2-40,

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

Shigeki Morita
Director
Ostend, 09th of December 2014

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

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTBAS-DEKLARCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BLDRS

21 ¡¢£ *   ¯  <A>   ¯
 <B>  ¤£ <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nusprsta <B>
pagal Sertifikat¥ <C>.
23 Piez¦mes *
k£ nor£d¤ts <A> un atbilstoši <B> pozit¤vajam
v²rt²jumam saska´£ ar sertifik§tu <C>.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B>
v súlade s osvedením <C>.
25 Not *
<A>’da belirtildi§i gibi ve <C> Sertifikas¨na göre
<B> taraf¥ndan olumlu olarak de§erlendirildi§i gibi.

<C>

<B>

<A>

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znªní.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z pó«niejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.
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19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 © ,   .
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direkt¤v£s un to papildin£jumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 De¬i¦tirilmi¦ halleriyle Yönetmelikler.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat elírás szerint használják:
17 speniaj wymogi nastpujcych norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem e uywane s zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu urmtorul (urmtoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiia ca acestea s fie utilizate în
conformitate cu instruciunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21            ,   ,     
 :
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su slyga, kad yra naudojami pagal m¡s¢ nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražot£ja nor£d¤jumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normat¤viem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlar¥m¥za göre kullan¥lmas¥ ko¦uluyla a¦a§¥daki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 ¨ ,    .
08 Directivas, conforme alteração em.
09 ©     .

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga *
zgodnie z dokumentacj <A>, pozytywn opini
<B> i wiadectwem <C>.
18 Not *
a¦a cum este stabilit în <A> ¦i apreciat pozitiv
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba *
kot je dolo°eno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus *
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

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

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - --  

17 m deklaruje na wasn i wyczn odpowiedzialno¶, e modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
18 r declar pe proprie rspundere c aparatele de aer condiionat la care se refer aceast declaraie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
21 b       ,     ,       :
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietais¢ modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbild¤bu apliecina, ka t£l£k uzskait¤to mode·u gaisa kondicion²t£ji, uz kuriem attiecas š¤ deklar£cija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednos¸, že tieto klimatiza°né modely, na ktoré sa vz¸ahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumlulu¬unda olmak üzere bu bildirinin ilgili oldu¬u klima modellerinin a¦a¬¥daki gibi oldu¬unu beyan eder:

CE - IZJAVA-O-USKLA ENOSTI
CE - MEGFELELSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOCI
CE - DECLARAIE-DE-CONFORMITATE

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

ARXN50MV1B7, ARXN60MV1B7, RXK50AV1B, RXK60AV1B,

RXB50CV1B, RXB60CV1B, ARXB50CV1B, ARXB60CV1B,

RXN50NV1B, RXN60NV1B, ARXN50NV1B, ARXN60NV1B,

RXN50MV1B, RXN60MV1B, ARXN50MV1B, ARXN60MV1B,

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

09 u ,    ,        ,      :
10 q erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 c prohlašuje ve své plné odpovªdnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isklju°ivo vlastitom odgovornošu da su modeli klima ureµaja na koje se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - -  
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

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

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

SLY-C V3

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - H 

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHOD
CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - --  

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

19 ob upoštevanju dolo°b:
20 vastavalt nõuetele:
21  ±  :
22 laikantis nuostat¢, pateikiam¢:
23 iev²rojot pras¤bas, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun ko¦ullar¥na uygun olarak:

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certificato <C>.
07   *   ³  <A>     
 <B>       <C>.
08 Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
09  *    <A>   
 ¯  <B> 
 <C>.
10 Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B>
i henhold til Certifikat <C>.

06 Nota *

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

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

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07      ® :
08 de acordo com o previsto em:
09    ¯:

EN60335-2-40,

Shigeki Morita
Director
Ostend, 09th of December 2014

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

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga *
zgodnie z dokumentacj <A>, pozytywn opini
<B> i wiadectwem <C>.
18 Not *
a¦a cum este stabilit în <A> ¦i apreciat pozitiv
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba *
kot je dolo°eno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus *
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

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

21 ¡¢£ *   ¯  <A>   ¯
 <B>  ¤£ <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nusprsta <B>
pagal Sertifikat¥ <C>.
23 Piez¦mes *
k£ nor£d¤ts <A> un atbilstoši <B> pozit¤vajam
v²rt²jumam saska´£ ar sertifik§tu <C>.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B>
v súlade s osvedením <C>.
25 Not *
<A>’da belirtildi§i gibi ve <C> Sertifikas¨na göre
<B> taraf¥ndan olumlu olarak de§erlendirildi§i gibi.

<C>

<B>

<A>

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znªní.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z pó«niejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.
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19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 © ,   .
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direkt¤v£s un to papildin£jumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 De¬i¦tirilmi¦ halleriyle Yönetmelikler.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat elírás szerint használják:
17 speniaj wymogi nastpujcych norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem e uywane s zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu urmtorul (urmtoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiia ca acestea s fie utilizate în
conformitate cu instruciunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21            ,   ,     
 :
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su slyga, kad yra naudojami pagal m¡s¢ nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražot£ja nor£d¤jumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normat¤viem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlar¥m¥za göre kullan¥lmas¥ ko¦uluyla a¦a§¥daki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 ¨ ,    .
08 Directivas, conforme alteração em.
09 ©     .

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

FTXN25MV1B,FTXN35MV1B, FTXN50MV1B,FTXN60MV1B, ATXN25MV1B, ATXN35MV1B, ATXN50MV1B, ATXN60MV1B,
FTXN25NV1B, FTXN35NV1B, FTXN50NV1B, FTXN60NV1B, ATXN25NV1B, ATXN35NV1B, ATXN50NV1B, ATXN60NV1B
FTXK25AV1BS, FTXK35AV1BS, FTXK50AV1BS, FTXK60AV1BS, FTXK25AV1BW, FTXK35AV1BW, FTXK50AV1BW, FTXK60AV1BW,
FTXB50CV1B, FTXB60CV1B, ATXB50CV1B,ATXB60CV1B.

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

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTBAS-DEKLARCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BLDRS

17 m deklaruje na wasn i wyczn odpowiedzialno¶, e modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
18 r declar pe proprie rspundere c aparatele de aer condiionat la care se refer aceast declaraie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
21 b       ,     ,       :
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietais¢ modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbild¤bu apliecina, ka t£l£k uzskait¤to mode·u gaisa kondicion²t£ji, uz kuriem attiecas š¤ deklar£cija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednos¸, že tieto klimatiza°né modely, na ktoré sa vz¸ahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumlulu¬unda olmak üzere bu bildirinin ilgili oldu¬u klima modellerinin a¦a¬¥daki gibi oldu¬unu beyan eder:

CE - IZJAVA-O-USKLA ENOSTI
CE - MEGFELELSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOCI
CE - DECLARAIE-DE-CONFORMITATE

09 u ,    ,        ,      :
10 q erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 c prohlašuje ve své plné odpovªdnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isklju°ivo vlastitom odgovornošu da su modeli klima ureµaja na koje se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - -  
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

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

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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SCHIŢĂ ŞI DIMENSIUNI
Unitatea interioară
MARCAJUL

INDICĂ DIRECŢIA CONDUCTELOR

SPATE

Instrucţiuni originale

A
SPATE

STÂNGA

DREAPTA

C
VEDERE DE SUS

B

B

RECEPTOR DE
SEMNAL

PARTEA
DE JOS

UNITATE INTERIOARĂ
COMUTATOR PORNIT/OPRIT
TEMPERATURA CAMEREI
TERMISTOR (INTERIOR)

PARTEA DE JOS
CANAL DE
VENTILAŢIE

ŞURUBURILE FIXE (INTERIOARE) ALE
MĂŞTII FRONTALE

PLĂCUŢA DE
IDENTIFICARE

VEDERE FRONTALĂ

BLOC DE
CONEXIUNI
CU BLOC DE
ÎMPĂMÂNTARE

VEDERE LATERALĂ

Toate dimensiunile sunt în mm

	Locuri de fixare recomandate pentru placa de montaj

(7 locuri în total)

E

B

F

F

D

G

G

Prin gaura din
perete Ø 65 mm

H

Capătul conductei
de lichid
L

I

K

Capătul conductei de gaz

M

I

Poziţia furtunului
de drenaj

PLACA DE INSTALARE ATXB50/60CV1B

Toate dimensiunile sunt în mm

Model

Dimensiune

ATXB50/60CV1B

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1065

310

228

190

173

61

40

45

48

91

219

580

45
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Unitatea exterioară ARXB50/60CV1B
K

Toate dimensiunile sunt în mm

L

Q

M

N

L

N

A
O

C
G

H

I

J

P

R

S

B

E

F

D

Model

Dimensiune

ARXB50/60CV1B

Model

Dimensiune

ARXB50/60CV1B

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

855

730

328

520

179

46

93

149

101

113

603

126

164

15

O

P

Q

R

S

34

23

362

73

75
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Acest manual cuprinde procedurile de instalare, în vederea asigurării unei funcţionări standard corecte a unităţii de aer condiţionat.
Pot fi necesare reglaje speciale, în funcţie de condiţiile locale.
Înainte de a utiliza aparatul de aer condiţionat, vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual şi să-l păstraţi pentru consultări ulterioare.
Acest aparat este conceput pentru a fi folosit de utilizatori experţi sau instruiţi, din industria uşoară sau de la ferme ori pentru uzul
comercial al nespecialiştilor.
Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizat de către persoane, inclusiv copii, cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse
sau lipsite de experienţă şi cunoştinţe, exceptând cazul în care au beneficiat de supraveghere sau instruire cu privire la utilizarea
aparatului, din partea unei persoane care răspunde de siguranţa lor.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul.

PRECAUŢII PRIVIND SIGURANŢA

m AVERTIZARE

m ATENŢIE

La instalare vă rugăm să aveţi în vedere următoarele aspecte
importante.
• Nu instalaţi unitatea acolo unde pot apărea scurgeri de gaze
inflamabile.
Dacă gazul se scurge şi se acumulează în jurul unităţii, poate
provoca un incendiu.
• Verificaţi ca ţevile de scurgere să fie conectate corect.
Dacă ţevile de scurgere nu sunt conectate corect, apa se
poate scurge udând mobila.
• Nu supraîncărcaţi unitatea.
Această unitate este preîncărcată din fabrică.
Supraîncărcarea va produce un curent excesiv sau va
deteriora compresorul.
• Verificaţi ca panoul unităţii să fie închis, după reparare sau
instalare.
Panourile neasigurate vor face ca unitatea să funcţioneze
zgomotos.
• Muchiile ascuţite şi suprafeţele spiralate constituie locurile
potenţiale care pot crea pericole de vătămare. Evitaţi
contactul cu aceste locuri.
• Înainte de a opri alimentarea electrică, puneţi comutatorul
PORNIT/OPRIT al telecomenzii în poziţia „OPRIT“, pentru
a împiedica declanşarea unităţii din greşeală. Dacă nu se
efectuează aceasta, ventilatoarele unităţii vor începe să se
rotească automat când reporneşte alimentarea, prezentând un
pericol pentru personalul de service sau pentru utilizator.
• Nu instalaţi unităţile la uşă sau în apropierea acesteia.
• Nu puneţi în funcţiune un aparat de încălzire prea aproape
de unitatea de aer condiţionat şi nu o utilizaţi într-o încăpere
în care se află ulei mineral, vapori sau aburi de ulei, întrucât
acestea pot cauza topirea sau deformarea părţilor din plastic,
ca urmare a căldurii excesive sau a unei reacţii chimice.
• Când unitatea este folosită în bucătărie, nu lăsaţi ca făina să
fie aspirată în unitate.
• Această unitate nu este adecvată pentru fabricile în care
există ceaţă de ulei de la tăiere sau pudră de fier sau unde
tensiunea fluctuează mult.
• Nu instalaţi unităţile în zone precum instalaţii pentru izvoare
fierbinţi sau rafinării, unde există sulfuri gazoase.
• Verificaţi ca culorile cablurilor unităţii exterioare şi marcajele
blocurilor să fie aceleaşi ca cele ale unităţii interioare.
• IMPORTANT: NU INSTALAŢI ŞI NU UTILIZAŢI APARATUL DE
AER CONDIŢIONAT ÎNTR-O SPĂLĂTORIE.
• Nu folosiţi pentru alimentare cabluri îmbinate sau răsucite.
• Echipamentul nu este conceput pentru utilizarea într-o
atmosferă potenţial explozivă.

• Instalarea şi întreţinerea trebuie efectuate de persoane
calificate, care sunt familiarizate cu normativul şi reglementările
locale şi au experienţă cu acest tip de aparat.
• Toate cablajele de pe teren trebuie instalate conform
reglementărilor naţionale.
• Asiguraţi-vă că tensiunea unităţii corespunde celei de pe
plăcuţa de identificare, înainte de a începe conectarea
conform schemei.
• Unitatea trebuie ÎMPĂMÂNTATĂ pentru a preveni pericolele
posibile datorită deteriorării izolaţiei.
• Niciun cablu electric nu trebuie să atingă ţevile de răcire sau
vreo componentă mobilă a motoarelor ventilatorului.
• Verificaţi dacă unitatea a fost OPRITĂ, înainte de a instala sau
de a repara unitatea.
• Înainte de a repara unitatea de aer condiţionat, decuplaţi-o
de la reţeaua de alimentare.
• NU scoateţi din priză cablul de alimentare când alimentarea
este PORNITĂ. Aceasta poate cauza electrocutări serioase şi
pericol de incendiu.
• Plasaţi unitatea interioară şi cea exterioară, cablul de
alimentare şi cablurile de transmisie la cel puţin 1 m de
TV sau radio, pentru a împiedica distorsionarea imaginii şi
acumularea de electricitate statică. {În funcţie de tipul şi de
sursa undelor electromagnetice, descărcarea de electricitate
statică se poate auzi şi de la peste 1 m distanţă}.

NOTĂ

Cerinţe privind dezafectarea
Produsul de aer condiţionat este marcat cu acest simbol. Aceasta înseamnă că produsele electrice şi electronice nu trebuie
amestecate cu deşeurile menajere nesortate.
Nu încercaţi să demontaţi sistemul: demontarea sistemului de aer condiţionat, tratarea agentului frigorific, a uleiului şi a altor
componente trebuie efectuată de un instalator calificat, în conformitate cu legislaţia locală şi naţională relevantă.
Aparatele de aer condiţionat trebuie depuse la un centru special, în vederea reutilizării, reciclării şi recuperării. Asigurându-vă că
acest produs este dezafectat corect, contribuiţi la prevenirea consecinţelor potenţial negative pentru mediu şi pentru sănătatea
oamenilor. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi instalatorul sau autorităţile locale.
Bateriile trebuie îndepărtate din telecomandă şi dezafectate separat, conform legislaţiei locale şi naţionale relevante.
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MANUAL DE INSTALARE

IMPORTANT
Informaţii importante privind agentul de răcire folosit
Acest produs conţine gaze de seră fluorurate.
Nu eliberaţi gazele în atmosferă.
Tip de agent de răcire:
R410A
Valoare GWP (1):		
2.087,5
(1)
GWP = Potenţial de încălzire globală
Vă rugăm să completaţi cu cerneală care nu se şterge,
 1 încărcarea în fabrică cu agent de răcire,
 2 cantitatea de agent de răcire suplimentară încărcată pe teren şi
 1 + 2 încărcătura totală de agent frigorific
de pe eticheta cu încărcătura de agent frigorific furnizată împreună cu produsul.
Eticheta completată trebuie să fie lipită în apropiere de portul de încărcare cu produs (adică pe interiorul capacului de
service).
1 încărcarea din fabrică cu agent frigorific:
vezi plăcuţa de identificare a unităţii (2)
2 cantitatea de agent de răcire suplimentară încărcată pe teren
3 încărcare totală cu agent frigorific
4 conţine gaze de seră fluorurate
5 unitatea exterioară
6 butelia de agent frigorific şi galeria pentru încărcare
În cazul unor sisteme cu mai multe unităţi interioare, numai 1 etichetă trebuie lipită*, menţionând cantitatea totală de
încărcare cu agent frigorific în fabrică pentru toate unităţile interioare conectate la sistemul de agent frigorific.
Inspecţiile periodice pentru scurgerile de agent frigorific pot fi obligatorii, în funcţie de legislaţia europeană sau locală.
Pentru mai multe informaţii, contactaţi dealerul local.
* pe unitatea exterioară

(2)
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Unitatea interioară

Acoperiţi
spaţiul
din jurul
conductei
cu chit.

cel puţin 75 mm de la tavan

Tăiaţi conducta cu izolaţie termică pe
o lungime adecvată şi înfăşuraţi-o cu
bandă, asigurându-vă că nu rămâne
niciun spaţiu în linia de tăiere a
conductei cu izolaţie termică.

Panoul frontal

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

cel puţin 50 mm de la
pereţi (pe ambele părţi)
M4 x 12L

Filtru de aer

Capac de service
yy Capac de service cu
deschidere
Capacul de service este de
tipul cu deschidere/închidere.
yy Metodă de deschidere
1) Demontaţi şuruburile
capacului de service.
2) Trageţi capacul de service
pe diagonală în jos în
direcţia săgeţii.
3) Trageţi în jos.

Unitatea exterioară
500 mm de la

perete

INSTALAREA UNITĂŢII EXTERIOARE
Unitatea exterioară trebuie să fie instalată pentru a preveni
un scurtcircuit al aerului cald evacuat sau obstrucţionarea
jetului lin de aer. Respectaţi distanţele de instalare din figură.
Selectaţi spaţiul cel mai rece posibil, unde temperatura
aerului de aspiraţie nu este mai mare decât temperatura
exterioară (consultaţi domeniul de funcţionare).

A

B

C

D

300

1000

300

500

Obstacol

Distanţa minimă, mm

A

Aer evacuat

Dimensiune

H

Distanţe de instalare

Admisie aer

Obstacol

B

H/2

Notă: În cazul în care există un obstacol mai mare de 2 m sau
dacă există vreo obstrucţie în partea superioară a unităţii,
lăsaţi un spaţiu mai mare decât valoarea indicată în tabelul
de mai sus.
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Obstacol

D

Acces de service

Aer de retur

Obstacol

C

Română

SCHEMA DE INSTALARE

Eliminarea apei condensate de la unitatea
exterioară (numai unitatea cu pompă de căldură)
• La baza unităţii exterioare se află 2 orificii pentru
evacuarea apei condensate. Introduceţi un cot de
condens într-unul dintre orificii.
• Pentru a instala cotul de condens, introduceţi mai întâi o
parte a cârligului în bază (partea A), apoi trageţi de cotul
de condens în direcţia indicată de săgeată în timp ce
introduceţi cealaltă parte în bază. După instalare, verificaţi
dacă cotul de condens este bine fixat de bază.
• Dacă unitatea este instalată într-o zonă rece şi cu zăpadă,
apa condensată poate îngheţa în bază. În astfel de situaţii,
scoateţi buşonul de condens din partea inferioară a
unităţii pentru a facilita eliminarea condensului.

BUŞON

A
BAZĂ
COT DE CONDENS
COT DE CONDENS

La conectarea
conductelor şi a cablului
de conectare demontaţi
panoul lateral.

ÎMPINGERE ŞI TRAGERE
ÎN SUS

INSTALAREA UNITĂŢII INTERIOARE
Unitatea interioară trebuie să fie instalată pentru a preveni
scurtcircuitarea aerului rece evacuat cu jetul de aer de retur
cald. Respectaţi distanţele de instalare din figură. Nu montaţi
unitatea interioară în bătaia sau reflexia razelor solare. De
asemenea, această locaţie trebuie să fie adecvată pentru
tubulatură şi eliminarea condensului şi la distanţă de uşi
şi geamuri.

min. 50
(spaţiu pentru
întreţinere)

Conducte prin lateral dreapta, spate dreapta sau
dreapta jos

min. 75
(spaţiu pentru
performanţă)

Jet
de aer
(la
interior)

Conducta de agent frigorific poate fi pozată către unitate
în mai multe moduri (la stânga sau la dreapta din partea
posterioară a unităţii), prin utilizarea orificiilor predecupate
din carcasa unităţii. Îndoiţi cu atenţie conductele în poziţia
necesară pentru a le alinia cu orificiile. Pentru partea
laterală şi cea de jos, ţineţi partea inferioară a conductei şi
poziţionaţi-o în direcţia dorită (consultaţi figura). Furtunul
de evacuare a condensului poate fi prins de conducte cu
bandă adezivă.

Spaţiu necesar

min. 50
(spaţiu pentru
întreţinere)

Conducte din partea
dreaptă
Scoateţi de aici capacul
portului conductei pentru
conductele din partea dreaptă

Toate dimensiunile sunt în mm

Conducte prin
dreapta jos

Scoateţi de aici capacul portului
conductei pentru conductele din
partea dreaptă jos

Conducte prin spate
dreapta
Înfăşuraţi conducta
de agent de răcire şi
furtunul de condens
împreună folosind
bandă izolatoare.

Conducte prin lateral stânga, spate stânga sau
stânga jos
Scoateţi de aici capacul
portului conductei
pentru conductele din
partea stângă jos
Scoateţi de aici capacul portului
conductei pentru conductele din
partea stângă jos

Conducte prin
lateral stânga
Conducte prin
spate stânga

Conducte prin stânga jos
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Montarea plăcii de instalare

Prindeţi unitatea interioară de partea superioară a plăcii de
instalare (cuplaţi cele două cârlige din partea superioară
spate a unităţii interioare la marginea superioară a plăcii
de instalare). Verificaţi dacă cârligele sunt corect aşezate pe
placa de instalare, mutând-o la stânga şi la dreapta

Verificaţi dacă peretele este suficient de puternic pentru a
suporta greutatea unităţii. Altfel, peretele trebuie ranforsat
cu plăci, stâlpi sau grinzi.
Utilizaţi o nivelă la montarea orizontală şi fixaţi cu cele
7 şuruburi corespunzătoare pentru ATXB50/60CV1B.
În cazul în care conducta din spate iese în afară, faceţi o
gaură cu diametrul de 65 mm, cu un burghiu conic, uşor
mai jos pe peretele exterior (consultaţi figura).

Modalitatea de fixare a unităţii interioare

Prindeţi ghearele cadrului inferior de placa de montaj.

Modalitatea de demontare a unităţii interioare
Împingeţi zona marcată (din partea inferioară a grilei
frontale) pentru a desface ghearele.

Placă de montaj
Placă de montaj

Clemă

Şurub de fixare a
plăcii de montaj

Cadru inferior

Grilă frontală

Marcaj (spate lateral)

Dimensiuni şi locuri de fixare recomandate pentru
fixarea plăcii de montaj
Fixaţi cârligul unităţii interioare aici.
 
Locuri de fixare recomandate pentru placa de

montaj (7 poziţii în total)

173

La dezizolarea în avans
a capetelor firelor de
interconectare, înfăşuraţi
capetele cu bandă
izolatoare.

61

61

190

Fire de
interconectare

40

40

310

Prin gaura
din perete
Ø 65 mm

Placă de montaj

45

91

Capătul conductei de lichid
580

45

Capătul conductei

1065 de gaz

219

48

Poziţia
furtunului
de drenaj

Ghidaj fire

Toate dimensiunile sunt în mm

Conducta pentru eliminarea apei de condens

Conducta interioară de scurgere trebuie să fie îndreptată
în jos pentru o eliminare lină. Evitaţi situaţiile care pot
determina scurgeri de apă.

Gaură cu burghiu conic
Interior
Conductă încastrată în
perete (la faţa locului)

Capac gaură în
perete (la faţa
locului)

Exterior

Eliminarea apei de condens

Acoperire

Acumulare
de apă

Ø 65
Scurgere
de apă

Conductă încastrată în
perete (la faţa locului)

Corect

Greşit

Scurgere
de apă

Greşit

Scurgere
de apă

Greşit

Capăt
imersat
în apă

Eliminare
condens

m ATENŢIE
• N
 u instalaţi unitatea la o altitudine de peste
2.000 m, nici cea interioară, nici cea exterioară.
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Montarea unităţii pe placa de instalare

CONDUCTA DE AGENT FRIGORIFIC
Lungime admisă traseu
Dacă conducta este prea lungă, capacitatea şi fiabilitatea unităţii va scădea. Pe măsură ce numărul de coturi va creşte,
rezistenţa la debitul sistemului de agent frigorific creşte, reducând astfel capacitatea de răcire. Ca rezultat, compresorul
se poate defecta. Alegeţi întotdeauna calea cea mai scurtă şi urmaţi recomandările din tabelele de mai jos:

Unitatea interioară

L

E

Unitatea exterioară

Model

ATXB50CV1B

ATXB60CV1B

Lungime min. admisă (L), m

3

Lungime max. admisă (L), m

30

Ridicare max. admisă (E), m

10

Dimensiune conductă de gaz, mm/(in)

12,70 (1/2")

Dimensiune conductă de lichid, mm/(in)

15,88 (5/8")
6,35 (1/4")

*Nu uitaţi să adăugaţi cantitatea corespunzătoare de agent frigorific. Nerespectarea acestei recomandări poate duce la o

performanţă redusă.
Observaţie:
Agentul frigorific preîncărcat în unitatea exterioară este pentru un traseu de până la 7,5 m.

Lungime echivalentă pentru diverse fitinguri (m)
Dimensiune conductă
3/8" (DEXT 9,52 mm)
1/2" (DEXT 12,7 mm)
5/8" (DEXT 15,9 mm)
3/4" (DEXT 19,1 mm)
7/8" (DEXT 22,2 mm)
1"" (DEXT 25,4 mm)
1 1/8" (DEXT 28,6 mm)
1 3/8" (DEXT 34,9 mm)

Racord în L

Cu sifon

0,18
0,20
0,25
0,35
0,40
0,45
0,50
0,60

1,3
1,5
2
2,4
3
3,4
3,7
4,4

Note:
1. Lungimea echivalentă a traseului se obţine împreună cu lungimea reală a conductei de gaz.
2. O îndoire la 90° este echivalentă cu un racord în L.

Îndoirea trebuie realizată cu grijă pentru a nu sparge conducta. Dacă este posibil, utilizaţi un dispozitiv de îndoit conducte.
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Lucrările la conducte şi tehnica de bercluire

Tăierea unei conducte
de cupru
1/4t

Figura I

• Nu utilizaţi conducte din cupru contaminate sau deteriorate. Dacă
conductele, vaporizatorul sau condensatorul au fost expuse sau
deschise timp de cel puţin 15 secunde, sistemul trebuie vidat. Nu
îndepărtaţi dopurile din plastic şi cauciuc şi piuliţele din alamă de
la robinete, racorduri, tubulaturi şi baterii decât dacă conducta
de aspiraţie sau de lichid este pregătită pentru a fi conectată la
robinete sau racorduri.
• Dacă sunt necesare lucrări de lipire tare, verificaţi dacă azotul
gazos trece prin baterie şi racorduri în timpul efectuării lucrărilor
de lipire tare. Acest lucru va elimina formarea de calamină pe
peretele interior al conductelor de cupru.
• Tăiaţi conductele în paşi, avansând uşor lama cuţitului de
conducte. O forţă suplimentară şi o tăiere adâncă va determina
o deformare mai puternică a conductei şi o bavură suplimentară.
Consultaţi Figura I.
• Îndepărtaţi bavurile de pe marginile tăiate ale conductelor cu
unealta de îndepărtare a bavurilor. Consultaţi Figura II. Ţineţi
conducta în poziţie verticală şi unealta de îndepărtare a bavurii în
poziţia inferioară pentru a preveni pătrunderea aşchiilor metalice
în interiorul conductei. Acest lucru va preveni neuniformitatea
feţelor bercluite, care ar putea determina scurgeri de gaz.
• Introduceţi racordurile olandeze montate pe piesele de racordare
de la unitatea interioară şi cea exterioară în conductele de cupru.
• Lungimea exactă a conductei care iese din suprafaţa de sus a
blocului de reducţie este determinată de unealta de bercluire.
Consultaţi Figura III.
• Fixaţi ferm conducta pe blocul de reducţie. Potriviţi centrul
blocului de reducţie cu poansonul, apoi strângeţi complet
poansonul.
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CONDUCTA DE AGENT FRIGORIFIC

Conductă
de cupru
Figura II

Îndepărtaţi bavura

Figura III
Bloc de reducţie

Ø tub, D
Inch
mm
1/4"
1/2"
5/8"

6,35
12,70
15,88

D
A

Conductă de cupru

A (mm)
Imperial
Rigid
(tip piuliţă-fluture) (tip cu cuplare)
1,30
0,70
1,90
1,30
2,20
1,70

Racordarea conductei la unităţi
Figura IV

• Aliniaţi centrul conductei şi strângeţi suficient racordul olandez
cu degetele. Consultaţi Figura IV.
• La final, strângeţi racordul olandez cu o cheie dinamometrică
până când cheia face un clic.
• La strângerea racordului olandez cu cheia dinamometrică,
verificaţi dacă direcţia de strângere este aceeaşi cu săgeata
indicată pe cheie.
• Racordurile conductei de agent frigorific sunt izolate cu poliuretan
cu celule închise.

Niplu

Ţeavă bercluită

Conductă interioară

Racord olandez

Dimensiune conductă, mm (in) Cuplu de strângere, Nm/(ft-lb)
6,35 (1/4")

18 (13,3)

12,70 (1/2")

55 (40,6)

15,88 (5/8")

65 (48,0)

Cheie
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Cheie dinamometrică

CONECTAREA FIRELOR ELECTRICE
IMPORTANT:

* Cifrele prezentate în tabel au un scop orientativ. Acestea trebuie verificate şi selectate pentru a fi în
conformitate cu normele locale/naţionale. De asemenea, acestea depind de tipul de instalaţie şi de
conductorii utilizaţi.
** Domeniul de tensiune corespunzător trebuie verificat împreună cu eticheta cu date de pe unitate.

Regletă de conexiuni
Cablu de
unitate interioară interconectare
1

1

2

2

SIG

SIG

Interval de tensiune**

220-240 V/~/50 Hz +

Dimensiune cablu de alimentare*
Număr de conductori

mm

2

2,5
3

mm2

L

Dimensiune cablu de interconectare*
Număr de conductori

2,5
4

N

Valoarea nominală recomandată pentru siguranţe/întrerupător A

20

Cablu de alimentare

m

ATXB50/60CV1B
ARXB50/60CV1B

Model

Regletă de conexiuni
unitate exterioară

N/L2
L/L1
Siguranţă/ Comutator
întrerupător principal
Trebuie să existe o deconectare completă a polilor
de la reţeaua de alimentare electrică, cu o separare
de contact de cel puţin 3 mm.

Alimentare
electrică

* Dacă lungimea cablului este mai mare de 2 m, utilizaţi
un cablu de o dimensiune mai mare.

Regleta de borne
pentru alimentare
electrică
Direcţionaţi firele astfel
încât capacul de service
şi capacul robinetului
de închidere să se
fixeze bine.
Utilizaţi cabluri de tipul specificat
şi conectaţi-le în siguranţă.

Fixaţi ferm opritorul cablului, astfel încât terminaţiile
cablurilor să nu fie supuse unor tensiuni externe.

• Toate firele trebuie conectate ferm.
• Asiguraţi-vă că niciun fir nu atinge conductele de agent frigorific, compresorul sau orice piese mobile.
• Firul de conectare dintre unitatea interioară şi cea exterioară trebuie prins folosind elementele de prindere a cablurilor
furnizate.
• Cablul de alimentare trebuie să fie un cablu echivalent cu H07RN-F, care reprezintă cerinţa minimă.
• Nu trebuie să existe o presiune externă aplicată pe conectorii bornelor şi pe fire.
• Verificaţi dacă toate capacele sunt bine fixate, pentru a evita orice interstiţiu.
• Utilizaţi borne de tip inel pentru conectarea firelor la regleta de borne pentru alimentarea electrică. Conectaţi firele
potrivindu-le cu indicaţia de pe regleta de borne. (Consultaţi schema electrică ataşată de unitate.)
Montaţi manşonul de izolare

Fir electric

Bornă de tip inel

• Utilizaţi o şurubelniţă adecvată pentru a strânge şuruburile bornelor. Şurubelniţele neadecvate pot deteriora capul
şurubului.
• Strângerea excesivă poate deteriora şurubul bornei.
• Nu conectaţi fire de dimensiuni diferite la aceeaşi bornă.
• Păstraţi firele în ordine. Ele nu trebuie să obstrucţioneze alte piese sau capacul cutiei de borne.
Conectaţi firele de aceeaşi
dimensiune pe ambele părţi.

Nu conectaţi fire de aceeaşi
dimensiune pe o singură parte.
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Nu conectaţi fire de
dimensiuni diferite.

R410A este un nou agent frigorific HFC, care nu dăunează stratului de
ozon. Presiunea de lucru al acestui nou agent frigorific este cu 1,6 ori
mai mare decât cea a agentului frigorific tradiţional (R22), prin urmare,
instalarea/servisarea corespunzătoare este critică.
• Nu utilizaţi niciodată un agent frigorific, altul decât R410A, în
aparatele de aer condiţionat concepute pentru a funcţiona cu
R410A.
• Uleiul POE sau PVE este utilizat ca lubrifiant pentru compresorul cu
R410A, care este diferit de uleiul mineral utilizat pentru compresorul
cu R22. În timpul instalării sau al servisării, trebuie luate măsuri
suplimentare pentru a nu expune sistemul cu R410A la aer umed
pentru un interval de timp prea lung. Uleiul rezidual POE sau PVE
din conductă şi din componente poate absorbi umezeala din aer.
• Pentru a preveni încărcarea eronată, diametrul portului de service
de la ventilul cu mufă este diferit de cel pentru R22.

• Utilizaţi unelte şi materiale exclusive pentru lucrul cu agentul
frigorific R410A. Uneltele exclusive pentru R410A sunt ventilul
galeriei, furtunul de încărcare, manometrul, detectorul de scurgeri
de gaz, uneltele de bercluire, cheia dinamometrică, pompa de vid
şi butelia de agent frigorific.
• Având în vedere faptul că un aparat de aer condiţionat cu R410A
lucrează la o presiune mai mare decât unităţile cu R22, alegerea
corectă a conductelor de cupru este critică. Nu utilizaţi niciodată
conducte mai subţiri de 0,8 mm, chiar dacă acestea sunt disponibile
pe piaţă.
• Dacă există scurgeri de gaz frigorific în timpul instalării/servisării,
ventilaţi complet. Dacă gazul frigorific întră în contact cu focul, se
poate produce un gaz otrăvitor.
• La instalarea sau demontarea unui aparat de aer condiţionat,
nu permiteţi aerului sau umezelii să pătrundă în ciclul agentului
frigorific.

VIDARE ŞI ÎNCĂRCARE
Vidarea este necesară pentru a elimina toată umezeala şi tot aerul din sistem.

Vidarea conductelor şi a unităţii interioare

Cu excepţia unităţii exterioare care este preîncărcată
cu agent frigorific, unitatea interioară şi conductele de
racordare la agentul frigorific trebuie aerisite, deoarece
aerul umed care rămâne în ciclul agentului frigorific poate
determina defecţiunea compresorului.
• Scoateţi capacele de la portul ventilului şi de la portul
de service.
• Conectaţi centrul manometrului de încărcare la pompa
de vid.
• Conectaţi manometrul de încărcare la portul de service
al robinetului cu 3 căi.
• Porniţi pompa de vid. Evacuaţi timp de circa 30 minute.
Timpul de evacuare depinde de capacitatea pompei de
vid. Confirmaţi că acul manometrului de încărcare a ajuns
la -760 mmHg.
Atenţie
• Dacă acul manometrului nu ajunge la -760 mmHg,
verificaţi pentru o scurgere la niplul de la unitatea
interioară sau exterioară şi reparaţi scurgerea înainte de
a trece la pasul următor.
• Închideţi ventilul manometrului de încărcare şi opriţi
pompa de vid.
• La unitatea exterioară, deschideţi robinetul de aspiraţie
(cu 3 căi) şi robinetul de lichid (cu 2 căi) (la stânga) cu o
cheie de 4 mm pentru şurubul hexagonal.

Operaţia de încărcare

Racord
olandez

Cheie imbus

Port de service

Robinet cu 3 căi, unitate exterioară

MANOMETRU PRESIUNE SCĂZUTĂ
-760 mmHg
MÂNER LO
FURTUN DE ÎNCĂRCARE

ROBINET
DE LICHID
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MANOMETRU PRESIUNE RIDICATĂ
GALERIE MANOMETRU
MÂNER HI (MEREU ÎNCHIS)
FURTUN DE ÎNCĂRCARE
ADAPTOR POMPĂ
DE VID PENTRU
PREVENIREA FLUXULUI
INVERS
SUPAPĂ UNISENS

ROBINET DE GAZ
(CU 3 CĂI)
CONFIGURAREA AERISIRII
PRIN ÎNCĂRCARE

MANOMETRU PRESIUNE SCĂZUTĂ

Această operaţie trebuie realizată cu o butelie de gaz şi
un cântar precis. Cantitatea suplimentară este introdusă
în unitatea exterioară utilizând robinetul de aspiraţie de la
portul de service.
• Scoateţi capacul portului de service.
• Conectaţi partea cu presiune scăzută a manometrului de
încărcare în centrul portului de service pentru aspiraţie
al buteliei şi închideţi partea de presiune ridicată a
manometrului. Purjaţi aerul din furtunul de service.
• Porniţi unitatea de aer condiţionat.
• Deschideţi butelia de gaz şi ventilul de încărcare de
presiune scăzută.
• În momentul în care cantitatea necesară de agent
frigorific este pompată în unitate, închideţi partea de
presiune scăzută şi ventilul buteliei de gaz.
• Deconectaţi furtunul de service de la portul de service.
Puneţi la loc capacul portului de service.

Conductă agent frigorific

-760 mmHg

MANOMETRU PRESIUNE RIDICATĂ
GALERIE MANOMETRU

MÂNER LO

MÂNER HI (MEREU ÎNCHIS)

FURTUN DE ÎNCĂRCARE

FURTUN DE ÎNCĂRCARE
SUPAPĂ UNISENS

ROBINET
DE LICHID
ROBINET DE GAZ
(CU 3 CĂI)
CONFIGURAREA AERISIRII
PRIN ÎNCĂRCARE
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MĂSURI DE PRECAUŢIE SPECIALE PRIVIND LUCRUL LA O UNITATE CU R410A

ÎNCĂRCARE SUPLIMENTARĂ
Agentul frigorific este preîncărcat în unitatea exterioară. Dacă traseul este mai mic de 7,5 m, o cantitate suplimentară nu
este necesară după vidare. Dacă traseul este mai mare de 7,5 m, utilizaţi valoarea de încărcare suplimentară indicată în tabel.

Cantitatea suplimentară de agent frigorific [g]/1 m de lungime conform tabelului
Interior
Exterior
Cantitate suplimentară [g/m]

ATXB50CV1B
ARXB50CV1B
20

ATXB60CV1B
ARXB60CV1B
20

Exemplu:
Pentru ATXB50CV1B şi ARXB50CV1B cu un traseu de 12 m, traseul suplimentar este de 4,5 m. Astfel,
Cantitatea suplimentară = 4,5 [m] x 20 [g/m]
= 90,0 [g]

LĂMPILE INDICATOARE
RECEPTOR DE SEMNAL IR
Atunci când semnalul de funcţionare de la o telecomandă cu
infraroşu este transmis, receptorul de semnal de la unitatea
interioară va răspunde conform modelului de mai jos pentru
a confirma acceptarea transmisiei semnalului.
De la pornit la oprit

1 bip lung

De la oprit la pornit
Oprire pompă/activare răcire forţată

2 bip scurt

Altele

1 bip scurt

Receptor IR

Unitate răcire/unitate pompă de căldură
Tabelul prezintă lămpile indicatoare cu LED de la unitatea
de aer condiţionat în condiţii normale de funcţionare şi în
condiţii de eroare.
Lămpile indicatoare cu LED sunt amplasate în partea laterală
a unităţii de aer condiţionat.
Unităţile cu pompă de căldură sunt echipate cu un senzor
pentru modul auto, care va furniza o temperatură rezonabilă
a camerei prin comutarea automată în modul răcire sau
încălzire, în funcţie de temperatura setată de utilizator.

Lămpile indicatoare cu LED pentru unitatea de
răcire/unitatea cu pompă de căldură
Receptor IR
Răcire/Încălzire
Temporizator
Aşteptare
ON/OFF

Buton ON/OFF
(Pornit/Oprit)

Lămpile indicatoare cu LED: Funcţionare normală şi condiţii de eroare pentru unitatea de
răcire/pompă de căldură
RĂCIRE/ÎNCĂLZIRE
(VERDE/ROŞU)

Funcţionare

VERDE

Mod răcire

ROŞU

Mod încălzire

ROŞU

Mod automat în încălzire

VERDE

Mod automat în răcire
Temporizator activat
Mod de somn activat

VERDE

Mod ventilator activat

VERDE

Mod uscare activat

ROŞU

Degivrare

VERDE

Eroare la unitate

Activat

Clipitor
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Mod uscare

• Atunci când umiditatea aerului este mare, unitatea poate
funcţiona în modul uscare. Apăsaţi pe butonul <MODE>
(Mod) şi selectaţi <DRY> (Uscat).
• Dacă temperatura camerei este cu 2 °C/3,6 °F mai ridicată
decât cea setată, atunci aerul condiţionat va funcţiona
în modul de răcire până când ajunge la diferenţa de
2 °C/3,6 °F faţă de temperatura setată, înainte de a trece
la modul uscare.
• Dacă temperatura camerei se situează în intervalul unei
diferenţe de 2 °C/3,6 °F faţă de cea setată, atunci va
funcţiona direct în modul uscare.
• Unitatea va funcţiona la turaţie LOW (Redusă) în modul
uscare.

Modul încălzire (numai pentru unitatea cu pompă
de căldură)
• Când unitatea este pornită la rece sau pe ciclul de
dezgheţare, ventilatorul interior va începe să funcţioneze
numai după ce bateria va atinge temperatura dorită.
• Când este atinsă temperatura setată, ventilatorul interior
va funcţiona până când bateria nu mai poate furniza
căldură suplimentară.

Controlul debitului de aer
• Pentru o circulaţie mai eficientă a aerului, puteţi regla
manual la stânga sau la dreapta grila de refulare a aerului.
• În timpul funcţionării în modurile răcire şi uscare, nu
îndreptaţi prea mult timp în jos fanta de refulare a aerului.
Dacă funcţionarea continuă astfel, pe fantă poate apărea
condens, producându-se picurarea.

• Capacitatea nominală de răcire este asigurată la turaţia MARE
a ventilatorului.
• Capacitatea de răcire este mai scăzută atunci când unitatea
funcţionează la o turaţie MEDIUM (Medie) sau LOW (Redusă)
a ventilatorului.

Note privind clapetele şi unghiul fantelor
• Când este selectat „butonul SWING“ (Baleiere), unghiul
de baleiere a clapetelor depinde de modul de funcţionare.
(Consultaţi figura.)

ATENŢIE
• Întotdeauna utilizaţi o telecomandă pentru a regla unghiul
clapetelor. Dacă încercaţi să le deplasaţi forţat cu mâna în
timp ce baleiează, mecanismul se poate strica.
• Fiţi atent atunci când reglaţi fantele. În interiorul orificiului
de evacuare a aerului se roteşte un ventilator la turaţie mare.

Protecţia la supraîncălzire (numai pentru unitatea cu
pompă de căldură)
• În cazul în care temperatura internă şi/sau externă este prea
ridicată sau dacă filtrul este murdar şi înfundat, agentul
frigorific poate fi supraîncălzit. Compresorul se decuplează
atunci când temperatura condensului ajunge la 62 °C/143,6 °F.

Prevenirea îngheţului
• Când filtrul de aer este murdar, temperatura de evaporare
scade, producând în cele din urmă îngheţul.
• Dacă temperatura de evaporare ajunge la -1 °C/33,8 °F, atunci
unitatea se opreşte.

DOMENIU DE FUNCŢIONARE
Model: ATXB50/60CV1B
ARXB50/60CV1B
RĂCIRE

ÎNCĂLZIRE

20
18

TEMP. EXTERIOARĂ (˚CWB)

TEMP. EXTERIOARĂ (˚CDB)

50
46
43
40
30

20
10
0

-10

10

0

-10
-15
-20

-20

10
10

14 15

19 20

23

15

20

25

25

TEMP. INTERIOARĂ (˚CWB)

TEMP. INTERIOARĂ (˚CDB)

DB: termometru uscat
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WB: termometru umed

27

30
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FUNCŢIONAREA UNITĂŢII DE AER CONDIŢIONAT
Turaţia ventilatorului şi capacitatea nominală de răcire

FILTRU DE AER
1. Deschideţi panoul frontal.

4. Curăţaţi sau înlocuiţi filtrul.

• Ţineţi panoul în cele două caneluri din unitatea
principală (2 caneluri în partea din dreapta şi din
stânga) şi ridicaţi-l până când se opreşte.

Consultaţi figura.
• Atunci când scuturaţi apa rămasă, nu stoarceţi filtrul.
Cadrul filtrului

Canelură în unitatea
principală

Filtru de aer
Filtru bio cu funcţii
bacteriostatice,
virustatice

Urechiuşă

2. Trageţi afară filtrele de aer.
• Împingeţi puţin în sus urechiuşa din mijlocul fiecărui
filtru de aer, apoi trageţi-o în jos.

5. A şezaţi filtrul de aer şi filtrul bio cu funcţii
bacteriostatice şi virustatice în poziţiile lor
iniţiale şi închideţi panoul frontal.

3. Scoateţi filtrul bio cu funcţii bacteriostatice,
virustatice.
• Ţineţi piesele cadrului prinse în caneluri şi desfaceţi
cele patru gheare.
Concept de filtru din apatit de
titan (filtru bio) ataşat

• Introduceţi ghearele filtrelor în fantele din panoul
frontal. Închideţi încet panoul frontal şi apăsaţi panoul
în 3 puncte. (câte 1 pe fiecare parte şi 1 în mijloc).
• Filtrul de aer şi filtrul bio cu funcţii bacteriostatice şi
virustatice au o formă simetrică pe orizontală.

Filtru de
aer

Schimbător de căldură

FRONT
Piesă ataşată filtru bio

Filtru din apatit de titan

* Filtrul bio şi filtrul din apatit de titan sun accesorii opţionale.
Procedura de instalare pentru biofiltru
Filtrul bio este ambalat într-o
pungă ermetică.

Scoateţi-l
în momentul instalării.

Introduceţi filtrul între cadrul filtrului şi
filtrul din apatit de titan.
Cadrul filtrului
Filtru bio
Filtru din apatit de titan

•
•

•
•

m ATENŢIE

Utilizaţi acest filtru bio în timpul unui anotimp uscat, precum iarna.
Metode de depozitare, manipulare şi eliminare.
• Durata de utilizare a acestui filtru bio este de aproximativ un an de la deschidere.
• În cazul în care nu doriţi să utilizaţi acest filtru bio imediat, nu-l puneţi într-un loc în care va fi expus razelor
directe ale soarelui, temperaturilor ridicate şi/sau umidităţii ridicate.
• Pot exista diferenţe uşoare de culoare între filtrele bio din motive de producţie; acest lucru nu afectează
performanţa unităţii.
• Deschideţi această pungă chiar înainte de a-l utiliza. Filtrul bio trebuie să rămână nedeschis şi etanş în ambalajul
său până în momentul utilizării. (Se pot produce reduceri ale performanţei sau modificări de calitate.)
• Pentru a preveni pericolul de sufocare sau orice alt accident, eliminaţi punga de plastic imediat după ce aţi scos
filtrul bio. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
• În cazul în care păstraţi acest filtru bio pentru o perioadă lungă, păstraţi-l nedeschis şi depozitaţi-l într-un loc
răcoros, evitând razele directe ale soarelui.
• După utilizare, eliminaţi filtrul bio vechi ca deşeu neinflamabil.
Funcţionarea cu filtre murdare:
(1) nu se poate dezodoriza aerul.		
(3) încălzire sau răcire slabă.
(2) nu se poate curăţa aerul.			
(4) poate produce mirosuri.
Pentru a comanda filtre bio, contactaţi magazinul de la care aţi cumpărat aparatul de aer condiţionat.
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Nota este valabilă numai pentru Turcia: Durata de viaţă a produselor noastre este de zece (10) ani.
Piese de service
Filtrul de aer
interior

Unitatea
interioară

Proceduri de întreţinere

Perioada

1. Îndepărtaţi orice praf care a aderat la filtru cu un aspirator sau spălaţi
în apă călduţă (sub 40 °C/104 °F), cu un detergent neutru.
2. Clătiţi bine filtrul şi uscaţi-l înainte de a-l monta înapoi în unitate.
3. Nu utilizaţi benzină, substanţe volatile sau substanţe chimice pentru
a curăţa filtrul.

Cel puţin la
2 săptămâni.

1. Curăţaţi orice mizerie sau praf de pe grilă sau de pe panou prin
ştergere cu o lavetă moale înmuiată în apă caldă (sub 40 °C/104 °F) şi
o soluţie cu un detergent neutru.
2. Nu utilizaţi benzină, substanţe volatile sau substanţe chimice pentru
a curăţa unitatea interioară.

Cel puţin la
2 săptămâni.

Mai frecvent dacă
este cazul.

Mai frecvent dacă
este cazul.

m ATENŢIE

• E vitaţi contactul direct al agenţilor de tratare a bateriilor cu piesele din plastic. Acest lucru poate determina
deformarea pieselor din plastic ca rezultat al reacţiei chimice.

1. Deschideţi panoul frontal.
• Ţ ineţi panoul în cele două caneluri din unitatea
principală (2 caneluri în partea din dreapta şi din
stânga) şi ridicaţi-l până când se opreşte.

Canelură în
unitatea principală

2. Demontaţi panoul frontal.
• Î n timp ce ridicaţi şi mai mult panoul frontal, glisaţi-l
la dreapta şi trageţi-l în faţă. Axul rotativ din stânga se
detaşează. Glisaţi axul rotativ din dreapta către stânga
şi trageţi-l în faţă pentru a-l scoate.

3. Montaţi panoul frontal.
• A
 liniaţi axurile rotative din dreapta şi din stânga
ale panoului frontal cu canelurile şi împingeţi-le în
interior.
• Închideţi uşor panoul frontal. (Împingeţi ambele
capete şi mijlocul panoului frontal.)
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Ax rotativ

Română

CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA

m ATENŢIE

• Nu atingeţi piesele metalice ale unităţii interioare. Acest lucru poate provoca răniri.
• La demontarea sau montarea panoului frontal, susţineţi panoul cu mâinile pentru a evita căderea.
• Pentru curăţare, nu utilizaţi apă cu o temperatură mai mare de 40 °C, benzină, diluant sau alte uleiuri volatile,
pastă de polişat sau perii abrazive etc.
• După curăţare, verificaţi dacă panoul frontal este bine fixat.

Unitatea nu va fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp
Operaţi unitatea timp de 2 ore
cu următoarele setări.

Scoateţi fişa de alimentare.
Dacă utilizaţi un circuit
electric independent
pentru unitate, întrerupeţi
circuitul.
Scoateţi bateriile din
telecomandă.

Mod de funcţionare: răcire
Temperatură: 30 °C/86 °F

DEPANARE
Pentru orice întrebări cu privire la piese de schimb, vă rugăm să contactaţi dealerul local autorizat. Atunci
când observaţi o defecţiune la unitatea de aer condiţionat, opriţi imediat alimentarea electrică a unităţii.
Verificaţi următoarele condiţii şi cauze de eroare pentru sfaturi simple de depanare.
Eroare

Cauze/acţiune

1. Compresorul nu funcţionează după 3 minute de la
pornirea aparatului de aer condiţionat.

–– Protecţie împotriva pornirilor frecvente. Aşteptaţi timp
de 3-4 minute după care compresorul va porni.

2. Unitatea de aer condiţionat nu funcţionează.

––
––
––
––

Probleme de alimentare sau siguranţa trebuie înlocuită.
Fişa cablului de alimentare este deconectată.
Este posibil ca temporizatorul să fi fost setat incorect.
Dacă eroarea persistă după toate aceste verificări,
contactaţi instalatorul unităţii de aer condiţionat.

3. Debitul de aer este prea scăzut.

––
––
––
––

Filtrul de aer este murdar.
Uşile sau geamurile sunt deschise.
Aspiraţia şi evacuarea aerului sunt înfundate.
Temperatura reglată nu este suficientă.

4. Jetul de aer de evacuare are un miros urât.

–– Mirosurile pot fi determinate de ţigări, particule de
fum, parfum etc., care pot adera pe baterie.

5. Condens pe grila frontală de aer a unităţii interioare.

–– Această situaţie este determinată de umiditatea aerului după
o perioadă prelungită de funcţionare.
–– Temperatura setată este prea scăzută; creşteţi setarea de
temperatură şi operaţi unitatea la viteza ridicată a ventilatorului.

6. Apa iese din unitatea de aer condiţionat.

–– Opriţi unitatea şi apelaţi dealerul local.

Dacă eroarea persistă, apelaţi la dealerul/centrul de service local.
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•

În cazul în care există un conflict în interpretarea acestui manual şi orice traducere a aceluiaşi text în orice limbă,
versiunea în limba engleză va avea întâietate.

•

Producătorul îşi rezervă dreptul de a revizui specificaţiile şi designul conţinute de acest manual în orice moment, fără
o notificare prealabilă.
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