POKOJOVÉ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ DAIKIN

INSTALAČNÍ NÁVOD

Jednofázové jednotky řady R410A

MODELY
FTXG25JV1BW FTXG25JV1BS
FTXG35JV1BW FTXG35JV1BS
CTXG50JV1BW CTXG50JV1BS

Bezpečnostní upozornění
• Bezpečnostní opatření popsaná dále jsou VÝSTRAHY a VAROVÁNÍ. Obojí obsahují velmi důležité informace
k zajištění bezpečnosti. Bezpodmínečně respektujte všechna preventivní opatření.
• Význam VÝSTRAH a VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ .........Nedodržení těchto pokynů může mít za následek úraz nebo úmrtí osob.
UPOZORNĚNÍ....Zanedbání kteréhokoli z těchto pokynů může mít za následek poškození majetku nebo úraz osob.

• Bezpečnostní symboly uvedené v tomto manuálu mají následující významy:
Zajistěte dodržování pokynů.

Zajistěte řádné uzemnění.

Nikdy se nepokoušejte provádět tuto akci.

• Po dokončení instalace proveďte zkušební provoz a proveďte zkoušku na výskyt závad. Seznamte zákazníka se
způsobem provozování klimatizačního a s péčí o něj s využitím informací uvedených v návodu k obsluze.

VÝSTRAHA
• O provedení instalace požádejte svého prodejce nebo kvalifikovaný personál.
Klimatizační jednotku se nepokoušejte sami instalovat ani opravovat. Nesprávně provedená práce může mít za následek únik vody,
úraz elektrickým proudem nebo požár.

• Klimatizační zařízení instalujte podle popisu uvedeného v tomto instalačním návodu.
Nesprávně provedená práce může mít za následek únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.

• Při instalaci používejte výhradně specifikované příslušenství a díly určené k instalaci.
Použití jiných než specifikovaných dílů může mít za následek pád, únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.

• Klimatizační zařízení instalujte na dostatečně pevnou základnu, aby odolávala hmotnosti jednotky.
Nedostatečná pevnost základů může mít za následek pád zařízení, což může přivodit úraz.

• Elektroinstalační práce musejí být provedeny v souladu s příslušnými místními a národními předpisy, jakož i
v souladu s pokyny v tomto instalačním manuálu. Používejte pouze samostatný, vyhrazený elektrický obvod.
Nedostatečná výkonová rezerva elektrické sítě a nesprávně provedená instalace mohou mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár.

• Použijte kabel vhodné délky.
Nevytvářejte odbočky na kabelech, ani nepoužívejte prodlužovací přívody, neboť tím by mohlo dojít k nadměrnému ohřevu, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.

• Zajistěte, aby všechna vedení byla jištěná a chráněná. Používejte pouze specifikované vodiče a zajistěte,
aby svorkovnice či vedení nebyly vystaveny namáhání.
Nesprávné zapojení nebo zajištění vodičů může mít za následek nadměrný vznik tepla nebo požár.

• Při zapojování napájení a propojování vnitřních a venkovních jednotek umístěte vodiče tak, aby bylo možné
bezpečně upevnit kryt rozváděcí skříně.
Nesprávné umístění víka rozvodné krabice může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo přehřátí svorek.

• Pokud plynné chladivo během instalace uniká, prostory ihned vyvětrejte.
Dostane-li se chladivo do styku s ohněm, mohou vznikat jedovaté plyny.

• Po dokončení instalace proveďte zkoušku netěsností chladicího plynu.
Pokud by plynné chladivo unikalo do místnosti a dostalo se do styku se zdrojem požáru (například teplovzdušné topidlo, kamna,
sporák nebo vařič), mohly by se tvořit jedovaté plyny.

• Při instalaci klimatizační jednotky nebo jejím přemisťování proveďte odvzdušnění chladicího okruhu a používejte
pouze předepsané chladivo (R410A).
Přítomnost vzduchu nebo jiných cizích látek v chladicím okruhu má za následek nadměrné zvýšení tlaku, které může vést k poškození zařízení, případně k úrazu osob.

• Během instalace připojte bezpečně chladicí potrubí ještě před spuštěním kompresoru.
Pokud nebude kompresor připojen a uzavírací ventil zůstane během chodu kompresoru otevřen, bude po spuštění kompresoru nasáván
vzduch, což může způsobit vznik mimořádného tlaku v chladicím potrubí, jehož následkem může být roztržení potrubí a úraz.

• Během odčerpávání zastavte před odpojením potrubí s chladivem kompresor.
Jestliže kompresor stále běží a uzavírací ventil je během odčerpávání otevřen, bude po odpojení chladicího potrubí nasáván vzduch,
což může způsobit vznik mimořádného tlaku v chladicím potrubí, jehož následkem může být poškození zařízení, případně úraz.

• Zajistěte uzemnění klimatizační jednotky.
Jednotku neuzemňujte k potrubí, bleskosvodu ani uzemnění telefonního vedení. Nedokonalé uzemnění může mít za následek úraz
elektrickým proudem.

• Zajistěte instalaci jističe svodového zemnicího proudu.
Zanedbání nutnosti instalovat jistič uzemnění může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár.

VAROVÁNÍ
• Klimatizační zařízení neinstalujte na místa, kde hrozí nebezpečí úniku hořlavých plynů.
V případě úniku hořlavých plynů mohou plyny v blízkosti klimatizačního zařízení způsobit požár.

• Odtokové potrubí instalujte v souladu pokyny v tomto instalačním návodu. Zajistíte tak dobrý odvod kondenzátu.
Potrubí tepelně izolujte, abyste předešli kondenzaci.
Nesprávně instalované odtokové potrubí může mít za následek únik vody uvnitř místnosti a poškození majetku.

• Dotáhněte kalíškovou matici předepsaným způsobem (například pomocí momentového klíče).
Pokud je kalíšková matice nadměrně utažená, může po delším používání prasknout a způsobit únik chladiva.
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Příslušenství
Vnitřní jednotka

A – J ,

A Montážní deska

D Držák dálkového
ovladače
1

1

G Návod k obsluze
1

H Instalační návod
B Titanový apatitový
fotokatalytický filtr na čištění
vzduchu

E Suchá baterie o velikosti AAA.
LR03 (alkalická baterie)
2

C Bezdrátový
dálkový ovladač

2

(Papírová šablona je umístěna
mezi poslední stranou a vnitřní
stranou zadního krytu. Informace
o způsobu používání papírové
šablony naleznete na straně 10.)

F Upevňovací šroub vnitřní
jednotky (M4 × 12L)
1

J Papírová šablona

1

2
Levý spodní

Pravý spodní

Servisní díly
• Servisní díly objednávejte podle potřeby.
• V případě potřeby servisního dílu objednejte a namontujte díl podle objednacího čísla, které odpovídá modelu jednotky.

K Boční kryt pro pravostranné potrubí
Název modelu
FTXG25JV1BW
FTXG35JV1BW
CTXG50JV1BW

Název dílu

Název modelu

5003651

FTXG25JV1BS
FTXG35JV1BS
CTXG50JV1BS

L Boční kryt pro levostranné potrubí

Název dílu

Název modelu

5003653

FTXG25JV1BW
FTXG35JV1BW
CTXG50JV1BW

Název dílu

Název modelu

Název dílu

5003652

FTXG25JV1BS
FTXG35JV1BS
CTXG50JV1BS

5003654

VAROVÁNÍ
• K Boční kryt pro pravostranné potrubí je označen informacemi o platných bezpečnostních normách. Při výměně pravého krytu za
boční kryt K pro pravostranné potrubí dbejte na to, aby byl tento kryt bezpečně namontován bez odstranění uvedeného označení.

Volba místa instalace
• Před výběrem místa instalace si vyžádejte souhlas uživatele.

1.

Vnitřní jednotka
• Vnitřní jednotka by měla být umístěna na místě, které splňuje následující podmínky:
1) místo splňuje omezení vztahující se k místu instalace uvedené na výkresech instalace vnitřní jednotky,
2) v místě sání a výstupu vzduchu je zajištěn volný průchod,
3) jednotka nebude vystavena přímému slunečnímu záření,
4) jednotka bude umístěna mimo zdroj tepla nebo mimo proud teplého vzduchu,
5) v blízkosti jednotky se nenachází zdroj výparů strojního oleje (olejové výpary mohou zkrátit životnost vnitřní jednotky),
6) studený (teplý) vzduch cirkuluje místností,
7) jednotka není umístěna v blízkosti zářivek se zapalovači (typ s invertorem nebo typ s rychlým startem),
protože tyto zářivky mohou snižovat dosah dálkového ovladače,
8) jednotka je umístěna ve vzdálenosti nejméně 1 m od televizoru nebo rozhlasového přijímače (jednotka může způsobovat rušení obrazu nebo zvuku).
9) instalace je provedena v doporučené výšce (1,8 m),
10) v místě instalace se nenachází žádná pračka.

2.

Bezdrátový dálkový ovladač
• Zapněte všechny zářivky v místnosti (pokud v ní jsou nějaké instalovány) a vyhledejte místo, odkud vnitřní jednotka
správně přijímá signály dálkového ovládače (v rozsahu 6 m).
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Výkresy k instalaci vnitřní jednotky
A Montážní deska

 Způsob připojení vnitřní
jednotky
Nasaďte svorky dolního rámu na
montážní desku a upevněte je.
Jestliže jdou svorky uchytit jen
obtížně, odstraňte čelní mřížku.

A Montážní
deska

Svorka

Čelní mřížka

Montážní deska by měla být
instalována na stěně s dostatečnou nosností, aby mohla nést
hmotnost vnitřní jednotky.

Šrouby
(běžná dodávka: M4 × 25L)

Spodní rám

Čelní panel
Šrouby (M4 × 16L)
* Při demontáži přední mřížky postupujte
podle demontáže a instalace přední mřížky,
které jsou popsány na straně 4.

100 mm nebo více
od stropu

Snímač INTELLIGENT EYE

Otvor pro vedení potrubí
utěsněte tmelem.
50 mm nebo více
od stěn (na obou
stranách)

Vzduchové filtry

500 mm
nebo více

Dbejte na to, aby se v dosahu 500m od
přijímače signálu nenacházely žádné překážky.
Takové překážky by mohly mít nežádoucí vliv
na kvalitu příjmu a způsobit zkrácení příjmové
vzdálenosti.

B Titanový apatitový fotokatalytický
filtr na čištění vzduchu (2)

Rám filtru

Úchyt

Titanový apatitový
fotokatalytický filtr
na čištění vzduchu

Servisní kryt

Tepelné izolační potrubí uřízněte na odpovídající délku a
obalte je páskou. Zajistěte tak,
aby v místě řezu izolačního
potrubí nezůstávala mezera.

Izolační potrubí
obalte dokončovací
páskou – postupujte
směrem zdola nahoru.

C Bezdrátový dálkový ovladač

 Otevření servisního krytu
Servisní kryt je otevírací.
 Způsob otevření
1) Odstraňte šrouby servisního krytu.
2) Vytáhněte servisní kryt šikmo dolů
ve směru šipky.
3) Vytáhněte dolů.

Před přišroubováním
držáku dálkového
ovládání na stěnu
zkontrolujte, zda
vnitřní jednotka
správně přijímá řídicí
signály dálkového
ovladače.

Západka
Vzduchový filtr

D Držák dálkového
ovladače

Montážní šrouby pro držák
dálkového ovladače
(běžná dodávka: M3 × 20L)

Snímač INTELLIGENT EYE
VAROVÁNÍ
• Snímače INTELLIGENT EYE se nedotýkejte a zabraňte náhodnému nárazu do něj. Mohlo by dojít k jeho poškození a
snímač by byl nefunkční.
• Do blízkosti snímače neumisťujte velké předměty. Dále zajistěte, aby se mimo oblast detekovanou snímačem nacházela
také topná tělesa a zvlhčovače vzduchu.

3

■čeština

Příprava před instalací
1.

Sejmutí a instalace čelního panelu
• Způsob odstranění
1) Zasuňte prsty do prohlubní na levé a pravé straně vnitřní
jednotky a otevřete čelní panel do pozice nad
vodorovnou úrovní.
2) Zdvihněte aretační západky předního panelu na levé
a pravé straně a posuňte je směrem nahoru.
3) Vyjměte hřídele předního panelu z otvorů na obou
stranách a čelní panel odmontujte.

• Způsob instalace
1) Zasuňte čepy panelu na obou stranách předního panelu do určených otvorů.
2) Posuňte zámky předního panelu směrem dolů a zajistěte je otočením západek směrem ven.
3) Zkontrolujte, zda je přední panel bezpečně namontován, poté jej zavřete.
(a) Způsob odstranění
1) Zatáhnout

Čep předního panelu

2) Posunout

(a)
(b)

4) Zatáhnout

3) Posunout

Zámky předního
panelu

(b) Způsob instalace
Čep předního
panelu

2) Zatlačit

1) Posunout

Otevřete
v úhlu nejméně
90 stupňů.
* Zámky
předního panelu

Otvor

* Pokud zámky předního panelu nebudou správě aretovány, přední panel
nebude možné zcela zavřít.

2.

Demontáž a instalace přední mřížky
• Způsob demontáže
1) Demontujte přední panel a
vzduchový filtr.
2) Demontujte servisní kryt. (Způsob
otevření je popsán na straně 3.)
3) Uvolněte kabelový svazek z úchytu,
poté jej odpojte od konektoru.
4) Odstraňte kryt na pravé straně.
(2 šrouby)

Šrouby
Svorka vedení
Konektor
Kabelový svazek
Zdvihněte za kryt a
otevřete směrem ven.

Kryt pravé strany

5) Otočte velkou záklopku, poté
demontujte malou záklopku.
6) Otevřete 2 šroubové kryty, poté
odstraňte 4 šrouby z přední mřížky.

• Způsob otevření

4 body

Nahoru
Šroubovák

Klapka (malá)
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Příprava před instalací
7) Za použití ochranných rukavic zasuňte obě ruce pod přední mřížku
způsobem znázorněným na obrázku.
8) Oddělte přední mřížku od 3 horních háků zdvihnutím její horní strany,
poté uchopte oba konce přední mřížky a přitažením k sobě ji
demontujte.

1) Tlačte nahoru.
Horní háky

2) Vytahujte směrem
k sobě.

VAROVÁNÍ
• Vždy používejte ochranné rukavice.

• Způsob instalace
1) Čelní mřížku instalujte a pevně zahákněte horní háčky (na 3 místech).
2) Namontujte 4 šrouby přední mřížky a zavřete 2 šroubové kryty.
3) Namontujte záklopku (malou), poté navraťte záklopky do předchozích
poloh.
4) Nasaďte kryt na pravé straně. (Viz obrázek.)
5) Připojte kabelový svazek ke konektoru, poté kabelový svazek zajistěte
pomocí úchytu.
6) Nasaďte vzduchový filtr na své místo a poté namontujte čelní panel.

Způsob nastavení různých adres
[Vnitřní jednotka]

[Dálkový ovladač]
Snímač
INTELLIGENT EYE

Propojka
ADRESA: JA
EXISTUJE : 1
VÝŘEZ : 2

Jsou-li v jedné místnosti instalovány dvě vnitřní
jednotky, lze dva bezdrátové dálkové ovladače
nastavit na různé adresy.
1) Demontujte přední panel a mřížku. (4 šrouby)
2) Rozpojte adresovou přepojku propojku (JA)
na kartě s tištěnými spoji.
3) Rozpojte adresovou přepojku v dálkovém
ovladači.

JA

3.

<Spodní strana elektrické rozvodné skříňky>

4.

ADRESA
EXISTUJE
VÝŘEZ

1
2

Připojení k HA systému
(kabelový dálkový ovladač, centrální dálkový ovladač, apod.)
• Metody odstranění kovových krytů
elektrických kabelů
1) Demontujte přední panel a mřížku.
(4 šrouby)
2) Vyjměte skříňku elektrického zapojení.
(1 šroub)
3) Odstraňte 4 západky a demontujte kovový
kryt elektrických kabelů (A).
4) Posuňte dolů hák na kovovém krytu
elektrických kabelů (B) a odstraňte jedinou
západku.
5) Odstraňte 2 západky v horní části,
poté demontujte kovový kryt elektrických
kabelů (B).

Kovový kryt elektrických
kabelů (A)

Kovový kryt elektrických
kabelů (B)

[Ze zadní strany]
Šroub

Jediná západka

Vytáhněte dolů
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• Způsoby připevnění propojovacího kabelu

Konektor HA pro spřažený provoz (S21)

1) Odstraňte kovový kryt elektrických obvodů.
(Viz část Metody odstranění kovových krytů
elektrických kabelů.)
2) Připojte propojovací kabel ke konektoru S21 a spřažené
vedení veďte drážkovaným dílem podle obrázku.
3) Vraťte kryt elektrického zapojení na jeho místo a
spřažené vedení veďte podle obrázku kolem něj.
Šroub

• Metody nasazení kovových krytů elektrických
obvodů

Kovový kryt elektrických
kabelů (B)

1) Zahákněte horní stranu kovového krytu elektrických
kabelů (B) na 2 západky.
2) Stisknutím háku na spodní straně jej přichyťte k jediné
západce, poté namontujte kovový kryt elektrických kabelů
(B).
3) Zasuňte konektor do otvoru, poté kovový kryt elektrických
kabelů (A) zahákněte a připevněte ke 4 západkám.
Kovový kryt
elektrických
kabelů (A)

Potrubí chladiva
S vnitřní jednotkou multi , instalaci proveďte podle popisu v instalačním manuálu dodávaném s venkovním

jednotkou multi.

1.

Rozšíření konce potrubí
1) Konec trubice odřízněte.
2) Otřepy z řezné plochy odstraňte směrem dolů tak,
aby se odštěpky nedostaly do hadice.
3) Na trubici nasaďte kalíškovou matici.
4) Vytvořte kalíškový spoj.
5) Zkontrolujte správné provedení kalíškového spoje.

(Řez proveďte přesně
v pravém úhlu.)

Odstraňte otřepy.

Kalíškový spoj
Nasaďte přesně do polohy zobrazené dále.
Nástroj pro kalíškový spoj
potrubí pro chladivo R410A

A

Průvlak

A

Běžný nástroj pro kalíškový spoj

Typ spojky

Typ spojky
(typ Ridgid)

Typ s křídlatou
maticí (typ Imperial)

0-0,5 mm

1,0-1,5 mm

1,5-2,0 mm

Kontrola
Vnitřní povrch
kalíškového spoje
nesmí obsahovat trhliny.

Konec potrubí musí být
rovnoměrně rozšířený do kalíšku
a dokonale kruhového tvaru.
Zkontrolujte správné
usazení kalíškové matice.

VÝSTRAHA
• Na součásti nepoužívejte minerální oleje.
• Zabraňte proniknutí minerálních olejů do systému, protože tím by se snížila doba životnosti jednotek.
• Nikdy nepoužívejte potrubí, jež bylo použito pro starší instalace. Používejte pouze díly dodávané spolu s jednotkou.
• Aby mohla být zaručena předpokládaná životnost, nikdy do této jednotky používající chladivo R410A neinstalujte sušičku.
• Vysoušecí materiál by se mohl rozpouštět a zničit systém.
• Nedokonalé propojení kalíškovými spoji může způsobit únik plynného chladiva.

■čeština

6

Potrubí chladiva
2.

Potrubí chladiva
VAROVÁNÍ
• Použijte kalíškovou matici upevněnou ke hlavnímu tělesu jednotky. (Aby nedošlo k prasknutí kalíškové matice v důsledku
znehodnocení stárnutím.)
• Aby nedošlo k úniku plynů, chladicí olej aplikujte pouze na vnitřní povrch kalíškového spoje. (Používat výhradně chladící olej
určený pro R410A.)
• Při dotahování matic kalíškových spojů používejte momentové klíče, aby nedošlo k poškození matic a úniku plynů.
Středy obou matic kalíškových spojů správně nastavte a kalíškové matice utáhněte rukou o 3 až 4 otáčky. Poté je dotáhněte
pomocí momentových klíčů.
[Aplikovat olej]

[Dotáhnout]
Na vnitřní povrch
kalíškového spoje
naneste chladicí olej.

Na vnější povrch neaplikujte
chladicí olej.

Momentový klíč

Kalíšková matice
Klíč

Spojení potrubí
Chladicí olej neaplikujte na kalíškovou
matici, kterou také nedotahujte
nadměrným utahovacím momentem.

Kalíšková matice

Točivý moment dotažení kalíškové matice
Strana plynu

Strana kapaliny

3/8 palce

1/2 palce

1/4 palce

32,7-39,9 N•m
(330-407 kgf•cm)

49,5-60,3 N•m
(505-615 kgf•cm)

14,2-17,2 N•m
(144-175 kgf•cm)

2-1. Upozornění týkající se manipulace s potrubím
1) Otevřený konec potrubí chraňte před prachem a vlhkostí.
2) Všechny ohyby potrubí by měly být co nejmírnější. K ohýbání
potrubí používejte odpovídající nástroje.

Dbejte na
nasazení
čepičky.
Déšť

Stěna

Pokud není k dispozici
uzávěr kalíškového spoje,
zakryjte hrdlo trubky
páskou. Zabráníte tak
vniknutí nečistot nebo
vody do potrubí.

2-2. Výběr měděných a tepelně izolačních materiálů
• V případě použití komerčně dodávaných měděných trubek a instalačních
prvků dodržujte následující zásady:
1) Izolační materiál: Polyetylénová pěna
Intenzita přenosu tepla: 0,041 až 0,052 W/mK (0,035 až 0,045 kcal/mh°C)
Povrchová teplota potrubí s chladivem dosahuje nejvýše 110°C.
Vyberte tepelně izolující materiály schopné odolávat této teplotě.

Propojovací kabely mezi jednotkami
Plynové potrubí

Izolace plynového
potrubí
Dokončovací páska

2) Zajistěte izolaci plynového i kapalinového potrubí a zajistěte rozměry izolace
podle pokynů dále.
Strana plynu

Strana kapaliny

Třída 25/35

třída 50

Vnější prům.
9,5 mm

Vnější prům.
12,7 mm

Vnější prům.
6,4 mm

Minimální poloměr ohybu
30 mm nebo více

40 mm nebo více

Tepelná izolace plynového potrubí
Třída 25/35

třída 50

Vnitřní prům.
12-15 mm

Vnitřní prům.
14-16 mm

Potrubí kapalného chladiva

Izolace
kapalinového
potrubí
Odtoková hadice

Tepelná izolace
kapalinového
potrubí
Vnitřní prům.
8-10 mm

Tloušťka nejméně 10 mm
30 mm nebo více

Tloušťka 0,8 mm (C1220T-O)

3) Pro potrubí plynného a kapalného chladiva použijte samostatnou tepelnou izolaci.
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Instalace vnitřní jednotky
1.

Instalace montážní desky
• Montážní deska by měla být instalována na stěně s dostatečnou nosností, aby mohla nést hmotnost vnitřní jednotky.
1) Montážní desku upevněte dočasně na stěnu. Zajistěte, aby jednotka byla ve zcela vodorovné poloze a na stěně označte
otvory pro vyvrtání.
2) Montážní desku upevněte na stěnu pomocí šroubů.

Doporučené body k uchycení montážní desky a příslušné rozměry
Doporučené body k uchycení montážní
desky (celkem 7 bodů)
260

200

Na zvýšenou plochu
umístěte vodováhu.

(Rozměr šroubu: M10)

100

φ65

105

φ65

Poloha odtokové hadice

47

47

Použijte svinovací
metr (viz obrázek).
Umístěte konec
svinovacího metru
na značku V.

295

62

(Rozměr šroubu: M10)

100

135
302

50
915

Konec plynového
160
potrubí
Konec kapalinového potrubí

Průchozí otvor ve stěně φ65 mm

2.

jednotka: mm

Vyvrtání otvoru do stěny a instalace potrubí uloženého ve stěně
• U stěn obsahujících kovové rámy nebo desky zajistěte použití
potrubí uloženého do stěny a u průchozích otvorů odpovídajících
krytů, aby nedošlo k možnému zahřátí, úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
• Zkontrolujte, zda jsou mezery kolem potrubí dobře utěsněné vhodným těsnícím materiálem, aby nedocházelo k prosakování vody.
1) Ve stěně vyvrtejte průchozí otvor o průměru 65 mm tak,
aby měl otvor šikmý sklon směrem k vnější straně zdi.
2) Do otvoru zasuňte potrubí.
3) Do potrubí ve stěně vložte kryt.
4) Po skončení instalace potrubí s chladivem, potřebných vodičů
k zapojení jednotek a odtokového potrubí, utěsněte mezery
tmelem.

3.

110

Vnitřek
Potrubí uložené ve
stěně (vnější dodávka)

Vnější strana
Utěsnění

φ65
Kryt otvoru ve stěně
(běžná dodávka)

Potrubí uložené ve
stěně (vnější dodávka)

Propojovací kabely mezi jednotkami
1) Otevřete čelní panel, poté otevřete servisní kryt.
2) Protáhněte propojovací kabely mezi jednotkami směrem
od venkovní jednotky průchozím otvorem ve stěně a
poté zadní stranou vnitřní jednotky. Vedení protáhněte
k přední straně. Činnost usnadníte ohnutím konců
uvazovacích drátů předem směrem nahoru. (Je-li třeba
nejdříve odstranit izolaci z konců propojovacích vodičů,
spojte konce vodičů lepicí páskou.)
3) Oběma rukama stiskněte dolní panel vnitřní jednotky a
nasaďte jednotku na háky montážní desky. Zkontrolujte,
zda se dráty nezachytily na okrajích vnitřní jednotky.
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Zde zavěste háky vnitřní jednotky.

Pokud jste nejdříve odstranili izolaci z konců
propojovacích vodičů, omotejte konce
správných vodičů izolační páskou.

A Montážní deska

Propojovací kabely
mezi jednotkami
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Instalace vnitřní jednotky
4.

Kladení potrubí, hadic a vedení
• Doporučenou metodou instalace je zadní potrubí.
• V případě připojení bočního potrubí (b), viz bod 5. Boční potrubí na
straně 10.
V případě připojení spodního potrubí (c), viz bod 6. Spodní potrubí
na straně 10.

Potrubí chladiva společně s odtokovou
hadicí omotejte vinylovou lepicí páskou.

4-1. Potrubí zprava zezadu
1) Odtokovou hadici připojte ke spodní straně potrubí s chladivem
pomocí lepicí vinylové pásky.
2) Propojovací kabely mezi jednotkami, potrubí chladiva a odtokovou
hadici společně omotejte izolační páskou.
(a)

Zadní potrubí

Normální instalace

(b)

Boční potrubí

Použití servisních dílů

Viz strana 10

(c)

Spodní potrubí

Použití papírové šablony

Viz strana 10

(b)

(b)
(a)
Pravá strana

Viz strana 9

(a)

(c)

(c)
Levá strana

3) Propojovací kabely mezi jednotkami, odtokovou hadici a potrubí s chladivem
protáhněte otvorem ve stěně, poté nasaďte vnitřní jednotku na háky montážní
desky; jako vodítko použijte značky
na horní straně vnitřní jednotky.

A Montážní deska

4-2. Potrubí zleva zezadu

Výměna odtokové hadice a vypouštěcí zátky
• Výměna nalevo
1) Demontujte upevňovací šroub izolace na
pravé straně, poté odstraňte odtokovou
hadici.
2) Vyjměte vypouštěcí zátku nalevo a vsaďte
ji napravo.
3) Nasaďte odtokovou hadici a dotáhněte
pomocí dodávaného montážního šroubu
izolace.
* (Zanedbání tohoto kroku může způsobit
únik vody.)

Poloha připojení odtokové hadice
* Odtoková hadice je umístěna na zadní straně jednotky.

Levá strana

Pravá strana

Čelní strana jednotky
Připojení na levé straně

Připojení na pravé straně
(připraveno z výroby)

Šroub k upevnění
izolace

Šroub k
upevnění izolace

Odtoková hadice

Odtoková hadice

1) Vyměňte odtokovou hadici a vypouštěcí zátku.
Způsob nastavení odtokové zátky
2) Odtokovou hadici připojte ke spodní straně potrubí
Při instalaci nepoužívejte mazací oleje
Bez ery
s chladivem pomocí lepicí vinylové pásky.
z
me
(chladicí olej).
3) Odtokovou hadici připojte k odtokovému otvoru v místě
Použití oleje poškozuje zátku a může
způsobit únik odpadní vody zátkou.
zátky odtoku.
4) Potrubí s chladivem veďte podle značek vedení potrubí na
Zasuňte šestihranný klíč (4 mm).
montážní desce.
5) Odtokovou hadici a potrubí s chladivem prostrčte otvorem ve stěně, poté nasaďte vnitřní jednotku na háky montážní
desky; jako vodítko použijte značky
na horní straně vnitřní jednotky.
6) Protáhněte propojovací kabely mezi
jednotkami.
7) Připojte potrubí spojující jednotky.
8) Pokud je odtoková hadice vedena zadní
Odtoková
hadice
stranou vnitřní jednotky, potrubí s chladivem a
A Montážní deska
odtokovou hadici obalte společně izolační
Tento otvor
Místa ohybů potrubí s chladivem obalte izolační
páskou, jak je znázorněno na obrázku vpravo.
Omotejte
utěsněte tmelem
páskou.
nebo těsnícími
materiálem.

9

vinylovou
lepicí páskou.

U každého závitu by se měly jednotlivé vrstvy
pásky nejméně z poloviny překrývat.
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9) Dbejte, aby se vedení mezi jednotkami nezachytila o vnitřní
jednotku, a stiskněte dolní okraj vnitřní jednotky oběma rukama tak,
až ho pevně přichytí háky montážní desky. Vnitřní jednotku upevněte
k montážní desce pomocí montážních šroubů (M4 × 12L).

A Montážní deska

Odtoková
hadice

Potrubí chladiva

F Upevňovací šrouby vnitřní
jednotky (M4×12L) (2 body)

Spodní rám

4-3. Potrubí uložené ve stěně
Postupujte podle pokynů pro potrubí zleva zezadu.
Odtokovou hadici zasuňte do této hloubky, aby nemohla
být vytažena z odtokového potrubí.

5.

Odtokovou hadici
zasuňte do této
hloubky, aby nebyla
vytažena z
odtokového potrubí.

Boční potrubí

Vnitřní stěna

50 mm
nebo více

Odtoková hadice
Odtoková hadice
z vinylchloridu

Vnější stěna
φ30 nebo více

• Pravostranné nebo levostranné potrubí

Šrouby

1) Demontujte levý nebo pravý boční kryt. (2 šrouby)
2) Namontujte boční kryt
nebo

L

K

pro pravostranné potrubí (servisní součásti)

boční kryt pro levostranné potrubí (servisní součásti).

Zdvihněte za kryt a
otevřete směrem ven.

Kryt pravé strany

3) Proveďte postup znázorněný v bodě 4-1. Potrubí zprava zezadu
v případě použití pravostranného potrubí a postup jsou znázorněny
v bodě 4-2. Potrubí zleva zezadu v případě použití levostranného potrubí.
Během tohoto postupu zasuňte odtokovou hadici a potrubí chladiva
nejprve do otvoru v krytu levostranného nebo pravostranného potrubí,
poté je zasuňte do otvoru ve stěně.

6.

Spodní potrubí
• Pravé spodní nebo levé spodní
potrubí
1) Umístěte papírové šablony do míst
výřezu, vyrovnejte je s referenčními
pozicemi na spodním rámu jednotky a
obkreslete je čarou. Papírová šablona je
umístěna mezi poslední stranou a vnitřní
stranou zadního krytu.
2) Vyřízněte mřížku podle nakreslených
linií a připravte otvor pro spodní potrubí.

[Způsob používání papírové šablony]

Levá spodní papírová
šablona

Referenční poloha pro vyrovnání
papírové šablony

Pravá spodní
papírová šablona

3) Proveďte postup znázorněný v bodě 4-1. Potrubí zprava zezadu v případě použití
pravého spodního potrubí a postup jsou znázorněny v bodě 4-2. Potrubí zleva zezadu
v případě použití levého spodního potrubí. Během tohoto postupu zasuňte vypouštěcí
hadici a potrubí chladiva nejprve do připraveného otvoru pro potrubí, poté do otvoru
ve stěně.
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Instalace vnitřní jednotky
7.

Zapojení
S vnitřní jednotkou multi , instalaci proveďte podle popisu v instalačním manuálu dodávaném s
venkovním jednotkou multi.
1) Odstraňte izolaci z konců vedení (15 mm).
2) Barvy vodičů srovnejte s čísly svorek ve svorkovnicích vnitřní a vnější jednotky a vedení pevně přišroubujte k příslušným
svorkám.
3) Vodiče uzemnění bezpečně připojte k příslušným svorkám.
4) Dráty protáhněte a zkontrolujte, zda jsou bezpečně uchyceny; poté vodiče upevněte příslušnými úchyty.
5) V případě k připojení k systému adaptéru. Instalujte kabel dálkového ovládače a připojte konektor S21.
6) Vodiče umístěte tak, aby bylo možné snadno a bezpečně uzavřít servisní kryt a poté tento kryt uzavřete.
Pevně upevněte dráty pomocí
šroubů ve svorkovnici.

Svorkovnice
Skříňka s elektrickými součástmi
1 2

3

Vodiče umístěte tak, aby bylo možné
snadno a bezpečně uzavřít servisní kryt.

Venkovní
jednotka

Pokud délka vodičů
přesahuje 10 metrů, použijte
vodiče o průměru 2,0 mm.

Úchyt vodiče pevně
zajistěte, aby na dráty
nepůsobily žádné vnější síly.

Vnitřní
jednotka

1 2 3

LN

1
2
3

Úchyt vodiče
Používejte specifikovaný typ vedení.

Pevně upevněte dráty
H05RN
pomocí šroubů ve svorkovnici.

VAROVÁNÍ
• Pokud připojujete propojovací vedení ke svorkovnici pomocí jednožilových
kabelů, konec vodiče zahněte.
Nesprávně provedené zapojení může způsobit přehřívání a požár.

<Správně>

<Chybně>

VÝSTRAHA
• Nepoužívejte odbočkové vedení, nepružné vedení, prodlužovací kabely ani hromadné zapojení. Mohlo by dojít k přehřívání,
úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Uvnitř produktu nepoužívejte elektrické součástky zakoupené v běžných obchodech. (Napájení pro odtokové čerpadlo atd.
nevyvádějte ze svorkovnice.) Takový postup by mohl způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

8.

Odtokové potrubí

Odtoková hadice by měla
mít sklon směrem dolů.

1) Připojte odtokovou hadici podle postupu uvedeného vpravo.

Není povolen žádný sifón.
Konec odtokové hadice
neumisťujte do vody.

3) Je-li nutné odtokovou hadici prodloužit, obstarejte si běžně dostupnou prodlužovací
hadici.
Dbejte na provedení tepelné izolace vnitřního úseku prodlužovací hadice.

Odtoková
hadice vnitřní
jednotky

φ18

2) Vyjměte vzduchové filtry a nalijte do odtokové vany zařízení malé množství vody.
Zkontrolujte, zda voda hladce odtéká.

Prodlužovací odtoková hadice

11

φ18

Trubice tepelné izolace (běžná dodávka)

4) V případě připojení pevné trubice z polyvinylchloridu (jmenovitý průměr 13 mm) přímo
k odtokové hadici připojené k vnitřní jednotce
nebo v případě zapuštěného potrubí použijte
k jejich spojení libovolné komerčně běžně
dostupné hrdlo hadice (jmenovitý průměr
13 mm).

Odtoková hadice
dodávaná s vnitřní
jednotkou

Komerčně dostupné hrdlo
odtokového potrubí
(jmenovitý průměr 13 mm)

Komerčně dostupná pevná
hadice z polyvinylchloridu
(jmenovitý průměr 13 mm)
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Zkušební provoz a testování
1.

Zkušební provoz a testování
1-1 Změřte napájecí napětí a zkontrolujte, zda odpovídá specifikovanému rozpětí.
1-2 Zkušební provoz je třeba v režimu chlazení i v režimu topení.
• V režimu chlazení nastavte nejnižší programovatelnou teplotu; v režimu topení nastavte nejvyšší programovatelnou
teplotu.
1) Podle teploty v místnosti se může zkušební v režimu chlazení nebo v režimu vytápění vypnout.
Ke zkušebnímu provozu použijte dálkový ovladač podle popisu dále.
2) Po ukončení zkušebního provozu nastavte teplotu na normální úroveň (26°C až 28°C v režimu chlazení, 20°C až 24°C
v režimu topení).
3) Z důvodů ochrany zařízení systém deaktivuje restartování provozu na dobu 3 minut po vypnutí.

1-3 Zkoušku proveďte v souladu s návodem k obsluze a ujistěte se, zda všechny funkce a součásti, například
pohyb žaluzií, pracují správně.
• V pohotovostním režimu vyžaduje klimatizační jednotka jen velmi malý příkon. Pokud se systém nebude po určitou
dobu po instalaci používat, vypněte jistič zařízení a eliminujte tak zbytečnou spotřebu proudu.
• Použijete-li k odpojení napájení klimatizační jednotky jistič, po opětovném zapnutí jističe přejde systém do
původního provozního režimu.

Zkušební provoz s dálkovým ovladačem
1)
2)
3)
4)
5)

2.

Zapněte systém stisknutím tlačítka "ZAP/VYP".
Stiskněte kombinace tlačítek "TEMP" (2 místa) a "MODE" (Režim).
Stisknutím tlačítka "TEMP" vyberte položku “ ”.
Stiskněte tlačítko MODE.
Funkce zkušebního provozu se ukončí zhruba po 30 minutách a zařízení přepne do běžného režimu.
Chcete-li zkušební provoz ukončit, stiskněte tlačítko "ON/OFF".

Kontrola položek
Kontrola položek

Příznak
(zobrazení diagnostiky
na dálkovém ovladači)

Vnitřní a venkovní jednotky jsou instalovány správně a na pevných
základech.

Nebezpečí pádu, vibrace, hluk

Nedochází k úniku chladiva.

Nedokonalá funkce chlazení/
ohřevu

Plynové a kapalinové potrubí chladiva a prodlužovací odtoková hadice
vnitřní jednotky jsou tepelně izolované.

Únik vody

Odtokové potrubí je řádně instalováno.

Únik vody

Systém je řádně uzemněn.

Elektrický svod

K propojení jednotek byly použity vodiče specifikovaného typu.

Neschopnost provozu nebo
nebezpečí požáru

Pro sání a výstup vzduchu vnitřní nebo venkovní jednotky je zajištěn volný
průchod.
Uzavírací ventily jsou otevřené.

Nedokonalá funkce chlazení/
ohřevu

Vnitřní jednotka řádně přijímá povely z dálkového ovladače.

Neschopnost provozu

■čeština

Kontrola
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NOTES

Dvourozměrný čárový kód
je určen pro výrobu.
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