РЪКОВОДСТВО
ЗА МОНТАЖ
Серия сплит-системи с охладителен
агент R410A

FDXS25E7VMB
FDXS35E7VMB

FDKS25E7VMB
FDKS35E7VMB

FDXS50C7VMB
FDXS60C7VMB

FDKS50C7VMB
FDKS60C7VMB

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ¢H§ø™H ™YMMOPºø™H™

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certificato <C>.
07 ™ËÌÂ›ˆÛË * ﬁˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ <A> Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿
·ﬁ ÙÔ <B> Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <C>.
08 Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
09 Примечание * как указано в <A> и в соответствии с
положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
10 Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i
henhold til Certifikat <C>.

06 Nota *

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

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certificate <C>.
wie in der <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 ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle
nostre istruzioni:
07 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎﬁÏÔ˘ıÔ(·) ÚﬁÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ﬁÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

* = , , 1, 2, 3, ..., 9

FDXS25E7VMB*, FDXS35E7VMB*, FDXS50C7VMB*, FDXS60C7VMB*,
FDKS25E7VMB*, FDKS35E7VMB*, FDKS50C7VMB*, FDKS60C7VMB*,

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

Jean-Pierre Beuselinck
General Manager
Ostend, 5th of April 2010

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

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga *
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią
<B> i Świadectwem <C>.
18 Notă *
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba *
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v
skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus *
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

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

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

21 Забележка * както е изложено в <A> и оценено
положително от <B> съгласно
Cертификата <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
23 Piezīmes *
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v
súlade s osvedčením <C>.
25 Not *
<A>‘da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına
göre <B> tarafından olumlu olarak
değerlendirildiği gibi.

KEMA (NB0344)
74736-KRQ/EMC97-4957

<C>

DAIKIN.TCF.015M19/02-2010

19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

<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 znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki 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 √‰ËÁÈÒv, ﬁˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

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

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

17 m deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
18 r declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
21 b декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeĮu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu klima modellerinin aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

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

09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
10 q erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
СЕ - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING
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 ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË ﬁÙÈ Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:
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

3PW60063-2A

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Орииналното ръ оводство е написано на анлийс и ези . Те стовете на останалите езици са преводи на орииналните инстр ции.
• Прочететевнимателнотезипредпазнимери,задаосиритеправиленмонтаж.
• Товаръоводстворазделяпредпазнимеринадвавида-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕиВНИМАНИЕ.
Спазвайтепосоченитепо-долпредпазнимери:всичитесаотзначениезаосиряваненабезопасността.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ .......Неспазването на няое от ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА може да доведе до таива тежи
последици ато смърт или сериозно нараняване.
ВНИМАНИЕ.................. Неспазванетонаняояотпредпазнитемери,обозначенисВНИМАНИЕ,може в няои
сл!чаидадоведедотежипоследици.

• Връоводствотосаизползваниследнитесимволи:
Спазвайтетезиинстр ции.

Винаизаземявайте.

Ни оанесеопитвайте.

• Следпри лючваненамонтажа,изпробвайтередазаевенталниреш ипримонтажа.Предоставетенапотребителите
достатъчнопълниинстр циизапотребатаипочистванетонареда,всъответствиесръ оводствотозае сплоатация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Монтажъттрябвадасеизвършиотдоставчиаилидроторизиранспециалист.
Неправилният монтаж може да доведе до изтичане на вода, тоови дари или пожар.

• Монтирайтелиматиасъласноинстрциитевтоваръоводство.

Неправилният монтаж може да доведе до изтичане на вода, тоови дари или пожар.

• Примонтажаизползвайтесамопредоставенитеилиизричноазанитечасти.

Използването на дри части може да доведе до разхлабване на реда, изтичане на вода, тоов дар или пожар.

• Монтирайтелиматиавърхтвърдаоснова,оятоможедаиздържителотонареда.

Неподходящата основа или непълният монтаж може да причинят наранявания при евенталното падане на реда от основата.

• Елетричесите работи следва да се извършват в съответствие с ръоводството за монтаж и националните разпоредби за оабеляване и правилници.
Недостатъчниятапацитетилинедовършенатаелетричесаинсталацияможедапричинитоовдарилипожар.

• Зазахранваненасистематазадължителноизползвайтеотделнасиловавериа.Ниоанеизползвайтеизточни
назахранванесъвместносдристройства.
• За о абеляване използвайте достатъчно дълъ проводни , та а че да по рие цялото разстояние без междинно свързване.
Не използвайте дължителен абел. Не в лючвайте дри товари ъм захранването, използвайте отделна захранваща вериа.
(Неспазването на това изисване може да причини преомерно заряване, тоов дар или пожар.)

• Използвайтеазанитетиповепроводницизаелетричеситевръзимеждвъншнитеивътрешнитемодли.
Фисирайте надеждно свързващите проводници със соби таа, че техните леми да не са подложени на външно въздействие.
Недовършените връзи или ненадеждното фисиране може да доведат до преомерно преряване или пожар.

• Следизпълнениеназахранващотоисвързващотооабеляване,преарайтепроводницитетаа,чеданеоазватизлишеннатисвърхелетричеситеапациилипанели.
Монтирайте порития върх абелите. Неправилното поритие може да доведе до преряване, тоови дари или пожар.

• Примонтиранеилипреместваненасистемата,пазетеохладителнатавериаотпрониваневнеянадри
вещества,освеназанияохладител(R410A),атонапримервъздх.

(Наличието на въздх или дри чжди вещества в охладителната вериа води до ненормално повишаване на наляането или разъсване, оето може да причини нараняване.)

• Аоповременамонтажнитеработисеполчиизтичаненаохладител,проветретепомещението.
(Охладителят отделя тосичен аз при излаане на оън.)

• Следприлючваненамонтажа,проверетезаналичиенаевенталноизтичаненаохладител.
(Охладителят отделя тосичен аз при излаане на оън.)

• Повременаизпомпване,спретеомпресорапредисваляненаохладителнитетръби.

Ао омпресорът все още работи и затварящият вентил е отворен по време на изпомпване, при сваляне на тръбите ще се всмче въздх,
оето ще доведе до ненормално наляане в охладителния циъл, спване и дори до нараняване.

• Повременамонтажа,плътноприрепетеохладителниятръбопровод,предидапснетеомпресора.

Ао омпресорът не е свързан и затварящият вентил е отворен по време на изпомпване, при псане на омпресора ще се всмче въздх,
оето ще доведе до ненормално наляане в охладителния циъл, спване и дори до нараняване.

• Приизвършваненатръбнисъединения,внимавайтевохладителнияръданенавлязатдривещества,освеназанияохладител.

В противен слчай, това ще доведе до снижаване на апацитета, ненормално висоо наляане в охладителния циъл, есплозия и нараняване.

• Непременно направете заземяване. Не заземявайте реда ъм тръбопроводи, ръмоотводи или телефонно заземяване.

Непълното заземяване може да причини тоов дар или пожар. Силният тоов пи от светавица или дри източници може да причини повреда на лиматичната инсталация.

• Задължителноинсталирайтедететорзатечиназемята.
Неовата липса може да доведе до тоов дар или пожар.

ВНИМАНИЕ
• Не монтирайте лиматичната система на място, ъдето има опасност от излаане на въздействието на течи от запалим аз.
Ао таъв аз изтече и се натрпа ооло блоа, може да се предизвиа пожар.

• Преарайтедренажентръбопроводсъласноинстрциитеоттоваръоводство.
Неправилното преарване на тръбите може да доведе до наводнение.

• Затенетеонсовиднатаайаспоредазанияначин,например,саеченлюч.

Аоонсовиднатаайаезатенататвърдесилно,тяможедасенапаследпродължителенпериодотвремеидапричиниизтичаненаохладителенаент.
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АКСЕСОАРИ
Изолация
за фитинг
по 1 от
всеки

Скоба
метална
1 бр.

3 бр.
Голям и малък
по 1 от всеки (само за тип 50-60)

за тръба за газ

за тръба за течност

1 бр.

Шайба за
Уплътнителен
висящата конзола
материал
8 бр.

1 бр.

1 бр.

Фиксираща пластина
Винтове за
на шайба
каналните фланци

6 бр.

1 комплект 1 комплект

Изолация за
закачалка
(дясна)

4 бр.

Малък Прибира се в изходящия вентилационен отвор

Безжично дистанционно Поставка за устройство за Батерии тип AAA
управление
дистанционно управление със суха клетка

1 бр.

2 бр.

Скоба

2 големи
Голям
1 малък

Въздушен
филтър

Дренажен
маркуч

Уплътняваща подложка

1 бр.

1 комплект

24 бр.

Комплект за приемник
1 бр.

1 бр.

Монтажна рамка Декоративен капак

[ Друго ]

2 бр.
Винтове M4x25

• Ръководство за
експлоатация
• Ръководство
за монтаж

2 бр.

ИЗБОР НА МЯСТО
• Предиизборнамястотозамонтаж,полчетеодобрениеотлиента.
Вътрешен модул

Внимание
• Приместененаредаповременаилиследразопа ованеоповдиайтечрезхващанезаповдиащитеши.Нео азвайте
силиевърхдричасти,особеноохладителнитетръби,дренажнитетръбиифланците.
Носетепредпазнообордване(ръ авициидр.)примонтажанареда.
• А осчитате,чевлажносттанатаванаможеданадвиши30°CиRH80%,подсилетеизолациятана орпса.
Използвайтестъ ленаватаилиполиетиленовапяна атоизолация,та а,чедебелинатадаеповечеот10ммидасепобира
втаваннияотвор.

300 или
повече
Пространство
за поддръжка

20 или повече
Таван

Ако няма
таван

Контролна кутия

*H= 240
2500 или повече или повече

Осиреноеоптималноразпределениенавъздха.
Въздшнитестринесабло ирани.
Кондензътможедасеоттичадобре.
Таванътедостатъчносилен,задаиздържителотонавътрешниямодл.
Фалшивияттаваннеизлеждана лонен.
Осиреноедостатъчнопространствозаподдръж аиобслжване.
Тръбитемеждвъншнияивътрешниямодлсаврам итенадопстимите
ораничения.
(Вижтеръ оводствотозамонтажнавъншниямодл.)
• Вътрешниятмодл,външниятмодл,захранващотоиправляващото
о абеляванесанапоне1метъроттелевизориирадиоприемници.Това
предпазваотсмщениявобразаишмвеле троредите.(Шмможедасе
енериравзависимостотсловията,при оитосеенерираеле тричес ата
вълна,дорииприспазваненаразстояниеот1метър.)
• Тозиреднеепредназначензаработавъввзривоопаснасреда.

200

•
•
•
•
•
•
•

Подова повърхност
(дължина: mm)

 Използвайтеоачващиболтовезамонтажана!реда.Проверетедали
таванътедостатъчносилен,задаиздържите&лотона!реда.Аоима
вероятносттаванътданеиздържи,подсилететаванапреди
монтиранена!реда.Изберете*Вразмерта а,чедасеосирина лон
надолотпоне1/100, а тоепосоченов“ДРЕНАЖНИРАБОТИ”.
• Задасеизбенедопирнавентилатора,дасевземепредвиднќ оќотследнитепредпазнимер и:
- Уредътдасемонтира,олотоможепо-висоо,атодънотоенай-малона2,7м.
- Уредътдасемонтира,олотоможепо-висоо,атодънотоенай-малона2,5м,аовентилаторъте
защитенотчасти,оитомоатдаседемонтиратбезинстрменти(напр.деоративенапа,решета...).
- Уредътдасемонтирастръбиирешета,оитомоатдаседемонтиратсамосинстрменти.Тойтрќбва
дасемонтиратаа,чедасеосиридостатъчназащитапротивдопирсвентилатора.Ао
тръбопроводитесаснабденисремонтенапа,тойтрќбвадаможедаседемонтирасамосинстрменти,
задасеизбенедопирсвентилатора.Степентаназащитатрќбвадаотоварќнадействащото
европейсоиместнозаонодателство.Нќмаораничениќзависочинатанамонтаж.
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ИЗБОР НА МЯСТО
 Изберетемястотозамонтажнаприемнианасиналсъласноследните
изисвания:
Решетка на изходящия въздух:
• Монтирайтеприемни анасинали, ойтоимавраденсензорза
Препоръчва се дървена или пластмасова
температра,вблизостдовходящиявентилационенотвор, ъдетоима
решетка, тъй като в зависимост от
влажността може да се образува конденз.
онве циянавъздхаиможедасепостинеточноизмерваненастайната
температра.А овходящиятвентилационенотворевдрастаяили
редътнеможедасемонтиравблизостдовходящиявентилационен
отворпоня а вапричина,монтирайтеона1,5мнадподавърхстена,
ъдетоима онве ция.
• Задасепостинеточноизмерваненастайнататемператра,монтирайте
приемни анасиналинамясто, ъдетонееизложендире тнонастден
илитопълвъздхотизходящатарешет аилинапря аслънчевасветлина.
• Тъй атоприемни ътимавраденрецепторзасветлина,задаприемасиналиотбезжичнодистанционноправление,
неомонтирайтенамясто, ъдетосиналътможедасебло ираотзавесаидр.

Внимание
А оприемни ътнасиналинесемонтиранамясто, ъдетоима онве циянавъздха,можеданесепостинеточноизмерване
настайнататемператра.

Безжично дистанционно управление
• В лючетевсич ифлоресцентнилампивпомещението,а оимата ива,инамеретемястото, ъдетосиналитена
дистанционнотоправлениесеполчават оре тноотвътрешниямодл(врам итена4метра).
Външен модул
• Замонтажнавъншниямодл,вижтеръ оводствотозамонтаж,предоставеносвъншниямодл.

ПОДГОТОВКИ ПРЕДИ МОНТАЖА
 Връзанамод ласпозициятанаоачващитеболтове.

Отвеждане
на въздуха

(дължина: mm)
Таван
Отвор за
приток на
въздух

Контролна кутия

 Отворетемонтажнияотвор.(Предварително
направенитавани)

• След атосеотворимонтажниятотворвтавана, ъдетоще
се монтираредът,пре арайтеохладителнитеидренажните
тръби,правляващитепроводнициитезинадистанционното
правление(освенвслчайнабезжичноправление) ъм
отворитезатръбиипроводницинареда.Вижте“РАБОТАПО
ТРЪБОПРОВОДАЗАОХЛАДИТЕЛЕНАГЕНТ”,“ДРЕНАЖНИ
РАБОТИ”,и“ОКАБЕЛЯВАНЕ”.
• Следотваряненаотворвтавана,проверетедалитаванът
е нивелиран,а оенжно.Можедасеналожиподсилванена
рам атанатавана,задасеизбене латенето.Конслтирайте
сесархите тилидърводелецзаподробностите.

 Монтирайтеоачващитеболтове.

(Използвайтео ачващиболтовеW3/8доM10.)
Използвайтевтл ован ер,в опанавлож азасъществващи
таваниив опанавлож а,в опанан ерилидриза пенина
мясточастизановитетавани,зада репитетаваната а,
че да издържителотонареда.(ВижтеФи.)

СЕРВИЗНО ПРОСТРАНСТВО
620

А

(Вижтетехничес атадо ментациязадиапазонананастрой а
на външнотостатичноналяане.)

В
(Резба на окачващия
болт)

 Уверетесе,чедиапазонътнавъншнотостатично
наляаненамодланеенадвишен.

620
500
Резба на
окачващия
болт

А

• Монтирайтеревизионнияотворотстранина онтролната тия
намясто, ъдетоможелеснодасеосъществиподдръж аи
провер ана онтролната тия.Монтирайтеревизионнияотвор
същоивдолнатачастнамодла.

450×450
(Ревизионен
отвор - размер)

Модел
25 · 35 тип
Тип 50
Тип 60

(дължина: mm)
А
В
700
740
900
940
1100
1140

Възможна видимост
Сервизен капак
(Отвор на
тавана)

Плоча на тавана
Анкерен болт
Дълга гайка или винтова муфа
Окачващ болт
Вътрешен модул
Бележка: Всички горни части се закупуват на място.
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 Заачетеапанаамераивъзд!шен

филтър(асесоар).
Вслчайнадолновсм ване.
(1)Свалете апа ана амерата.(7места)
(2)Поставетеотновосваления апа на
амератасориентация,по азанана
фирата(7места)
(3)Поставетеплътнителнаподлож а, а тое
по азанонаследващатафира.(Прибира
севизходящиявентилационенотвор)
(само затип50-60)
(Задасев аравъздхавътревтавана,
и оатонесепоемавъздхотвън,нее
необходимодаприлепва.)
• При репетеплътнителната
подлож а(а сесоар) ъмметалните (3)
частъцинаплочата, оитонеса
по ритиотанти- ондензен
материал.
• Уверетесе,чемеждотделните
парчетанаплътнителната
подлож анямапрол и.

(1)

Отвор за приток
на въздух

(2)

Капак на
камера

Капак на камера

Отвор за приток
на въздух

Отвеждане
на въздуха

Отвеждане
на въздуха

Уплътнителна подложка (малка)
(аксесоар)

Уплътнителна подложка (малка)
(аксесоар)
Отвор за приток на въздух

Уплътнителна
подложка (голяма)
(аксесоар)
Анти-кондензен материал,
предоставен с продукта

Отвеждане
на въздуха

За тип със задно всмукване

Отвор за
приток на
въздух
Отвеждане
на въздуха

Уплътнителна
подложка (голяма)

(аксесоар)
Анти-кондензен материал,
предоставен с продукта
За тип с долно всмукване

(4)При репетеизолациятанадяснатаза ачал а ъмдяснатаза ачал а.(Съхранявасевизходящвентилационенотвор)
(Вижтеследващатафиразалиниятаназалепващатаоснова.)

Конзола за окачване (дясна)

Изолация за закачалка (дясна)

ва

но

Прорез

ия

на

а
ащ
пв

ос

ИЗГЛЕД СЪС СТРЕЛКА

ле

за

н
Ли

(5)Поставетевъздшнияфилтър(а сесоар)поначина,по азаннадиарамата.

В случай на долна страна

В случай на задна страна
Основен
модул

Сила

Филтър
Сила

4

Закрепете
филтъра към
основния
модул, като
натиснете
надолу върху
сгъвките.
(2 сгъвки
за тип 25-35,
3 сгъвки за
тип 50-60)
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ПОДГОТОВКИ ПРЕДИ МОНТАЖА
 Коатоведнастаясамонтиранидвавътрешнимодла,дветебезжичнидистанционниправлениямоат
дасенастройватзаразличниадреси.

PCB във вътрешния модул

Безжично дистанционно управление

• Прекъснете
джъмпер JA
на PCB.

1

2

• Прекъснете
джъмпер J4.

3

J4

Безжично
дистанционно
управление

JA

АДРЕС

JB
JC

АДРЕС: JA
СЪЩЕСТВУВА 1
ПРЕКЪСВАНЕ 2

J4
СЪЩЕСТВУВА
ПРЕКЪСВАНЕ

АДРЕС
1
2

МОНТАЖ НА ВЪТРЕШЕН МОДУЛ
〈〈Приизвършваненамонтажнитеработи,използвайтепредоставенитеасесоариипосоченитеотнашата
фирмачасти.〉〉
 Монтирайтевременновътрешниямодл.

• За репете онзолатазао ачване ъмо ачващияболт.
За репетеяздравочрезай аишайбаоторнатаидолната
странана онзолата.(ВижтеФи.)

[ Закрепване на конзолата за окачване ] [ Как се закрепват шайбите ]
Части за закупуване
на място
Шайба за
висящата конзола

Поставете под шайбата

(аксесоар)

[ПРЕДПАЗНИМЕРКИ]
Тъй аторедътизползвапластмасовдренажен онтейнер,
пазетеотнавлизаненачждителаипръс иотзаваряване
в отвораповременамонтажа.

Конзола
за окачване
Затегнете
(двойна гайка)

Фиксираща
пластина на шайба
(аксесоар)

 Релирайтевисочинатанареда.
 Проверетедалиредътенивелиран.
Ниво
Винилова тръбичка

Внимание

Уверетесе,чемодлътемонтиранхоризонтално, атоизползватенивелирилипластмасоватръбич а,пълнасвода.При
използваненатръбич а,вместонивелир,релирайтеорнатаповърхностнаредаспрямоповърхносттанаводатавдвата
раянатръбич атаирелирайтередахоризонтално.(Товаособенотрябвадасеспазва, оаторедътемонтиранта а,
че на лонътнеевпосо анадренажнитетръби,тъй атотоваможедадоведедотеч и.)

 Затенетеорнатаайа.
 Монтираненеприемниа.

Монтирайтеприемни а а тоепо азанопо-дол.

1 Натиснете приемника в рамката
за окачване.

2 Монтирайте цялата сглобка чрез
два винта.

3 Натиснете декоративния
капак в рамката за окачване.

Забележка) Монтирайте кабела на дистанционното управление достатъчно далече от силовите проводници
(като проводници за осветление, климатици и др.) и от проводниците за слаби токове (като
кабели за телефони, интеркоми и др.).
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За топлинна помпа: Ако краката ви остават студени при използване на
функцията за отопление, препоръчва се поставянето
на решетка за изходящия въздух, както е показано
на илюстрацията.
45°
(Регулируем
ъгъл)

МОНТАЖ НА ВЪНШНИЯ МОДУЛ
Монтирайте а тоеописановръ оводствотозамонтаж,предоставеносвъншниямодл.

РАБОТАПОТРЪБОПРОВОДАЗАОХЛАДИТЕЛЕНАГЕНТ
Вижтеръ оводствотозамонтаж,предоставеносвъншниямодл.

1.

РАЗВАЛЦОВАНЕ НА ТРЪБНИТЕ
КРАИЩА
1) Срежете раянатръбатасножов азатръби.
2) Отстранетестрж итеототрезнатаповърхност
надолта а,чепарчетатаданевлязатвтръбата.
3) Поставете онсовиднатаай анатръбата.
4) Развалцовайте раянатръбата.
5) Проверетеправилнолиеизвършена
развалцов ата.

(Срежете точно под нужните ъгли.)

Отстранете стружките

Развалцовка
Поставете точно в показаното по-долу положение.
Инструмент за
А
Обикновен инструмент за развалцовка
развалцовка за R410A
Тип клещи
Тип муфа (тип Ridgid) Тип крилчата гайка (тип Imperial)
Матрица

А

0-0,5mm

1,0-1,5mm

1,5-2,0mm

Проверете
Вътрешната повърхност
на развалцовката не
трябва да има пукнатини.

Краят на тръбата трябва да
е развалцован равномерно
в идеален кръг.

Уверете се, че конусовидната
гайка е поставена.

Пред преждение

Неизползвайтеминералномасловърхразвалцованачаст.
Недопс айтенавлизаненаминералномасловсистемата,тъй атотоващес ъсиживотанаредите.
Ни оанеизползвайтетръби, оитосабилиизползванивдриинсталации.Използвайтесамодоставенитесредачасти.
Ни оанемонтирайтеизсшител ъмтозиредсR410A,задасеарантиранеоватадъловечност.
Изсшаващиятматериалможедасеразтвориидаповредисистемата.
Непълноторазвалцованеможедадоведедотеч анаохладителеназ.

2.

ТРЪБОПРОВОД ЗА ОХЛАДИТЕЛЯ
1) Запредпазванеотизтичаненааз,нанесетемаслозахладилни
машиниповъншнатаивътрешнатаповърхностнаразвалцов ата.
(ИзползвайтемаслозаR410A.)
2) Подравнетецентроветенадветеразвалцов иизавийте
онсовиднитеай и3-4пътинаръ а.Следтоваизатенете
до райсъсзатяащи лючове
• Използвайтезатяащи лючовезастяанена онсовидните
ай и,заданеиповредитеизаданедопснетеизлизанена
аз.

Затягащ момент за гайка с вътрешен конус
Тръбопровод за течен охладител
Тръбопровод за газообразен охладител
Ø9,5
Ø12,7
Ø6,4
33-39N•m
50-60N•m
15-17N•m

Внимание
Пренатя&анетоможедаповредиразвалцоватаидадоведедотечове.
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РАБОТА ПО ТРЪБОПРОВОДА ЗА
ОХЛАДИТЕЛЕН АГЕНТ
3) Следприлючваненаработата,проверетезаевент!ални
течовена&аз.

Покрийте тук
с масло за хладилни машини

Затягащ ключ

Гаечен ключ
Гайка
с вътрешен конус
Съединение на тръбите

4) Следпровераза!течина&аз,изолирайтетръбнитесъединения.
• Изолирайтесизолациятазафитини,предоставенастръбитезаазитечност.Освентова,проверетедалиизолацията
зафитинитенатръбитезаазитечностесшевоветенаоре.
(Затенетедвата раясъсс оби).
• Затръбатаза аз,обвийтесреднатаплътнителнаподложанадизолациятазафитин а(часттасонсовидната айа).
Процедура по изолация на тръбите за газ Измерете дължината на тръбата
за газ, тъй като трябва да я
Изолация за фитинг
Изолационен материал
обвиете с уплътняващата лента.
за тръбите (основен модул) (аксесоар)
Малка
уплътняваща подложка
Съединение с конусна гайка
Прикрепете
към основата
Обърнете шевовете нагоре
(аксесоар)
Основен модул
Скоба
(аксесоар)

Основен модул
Изолационен материал за
тръбите (закупува се отделно)

Процедура по изолация на тръбите за течност

Тръба за
течност
Тръба за газ

Обвийте
уплътняващата лента
около тръбата за газ.

Изолация
Изолационен материал
за фитинг (аксесоар)
за тръбите (основен модул)
Съединение с конусна гайка
Прикрепете към основата
Обърнете шевовете нагоре
Основен модул
Скоба (аксесоар)
Изолационен материал за
тръбите (закупува се отделно)

Внимание
Изолирайтевсич иместнитръбипоцялатаимдължинадосъединениятавъввътрешносттанамодла.Върхот рититетръби
можедасеобразва онденз,адо осванетодотяхможедапричиниизаряния.

Предпазнимериприборавенестръби

• Защитетеотворения райнатръбатаотпрахивлаа.
(Затенетедвата раясъсс оби).
• Всич итръбниизвив итрябвадасеправятвъзможнонай-плавно.
Използвайтеоъвачнатръбизатазицел.
(Радисътнаоъванетрябвадабъде30-40ммилипо-олям.)

Стена
Поставете
капачка.
Дъжд

Изборнамеднитръбиитоплоизолационниматериали

Ако не разполагате
с конусовидна капачка,
покрийте гърлото на
развалцовката с лента,
за да не допуснете
навлизане на вода
или мръсотия.

Приизползваненапредлаащитесевпродажбамеднитръбиифитини,спазвайтеследното:
• Изолационенматериал:Полиетиленовапяна
Коефициентзапреноснатоплина:0,041до0,052W/mK(0,035до0,045kcal/mh°C)
Повърхностнататемператранатръбатазаазообразенохладителдостианай-мноо110°C.
Изберететоплоизолационниматериали, оитощеиздържанатазитемператра.
• Изолирайтетръбитезаазитечност, атоизползватеизолацияс азанитепо-долразмери.

Тръбопровод за газообразен охладител
Клас 25/35

Клас 50/60

Тръбопровод за
течен охладител

В.Д. 9,5 мм

В.Д. 12,7 мм

В.Д. 6,4 мм

Дебелина 0,8 мм

Термоизолация на тръба за газ
Клас 25/35

Клас 50/60

Термоизолация на
тръба за течност

Вътр.Д. 12-15 мм

Вътр.Д. 14-16 мм

Вътр.Д. 8-10 мм

Дебелина 10 мм мин.

Същота а, оатоеподложенанависо авлажност,топлоизолацията
Вътрешно-модулно окабеляване
Тръба за газ
наохладителниятръбопровод(тръбитенамодлаинараз лоненията)
Тръба за течност
трябвадасеподсилидопълнително.
Подсилетеизолацията,а омонтиратередавблизостдобани, хни
идриподобниместа.
Изолация на тръба за газ
Изолация на тръба за течност
Вижтеследното:
• 30°C,над75%RH:20мммин.дебелина
Залепваща лента
Дренажен маркуч
А оизолациятанеедостатъчна,поповърхносттанаизолациятаможе
дасеобразва онденз.
• Използвайтеотделнитермоизолационнитръбизатръбитезаазитечност.

бъларс и
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ДРЕНАЖНИ РАБОТИ
Внимание
Изпразнетенапълноотвода,предидасъедините анала.

 Монтирайтедренажнитетръби.

Съединителен отвор за дренажна тръба

• Проверетедалидренажътработиправилно.
• Диаметърътнадренажнататръбатрябвадаепо-олямилиравенна
диаметъранасъединителнататръба(виниловатръба,размер:20мм;
външенразмер:26мм).
Тръбопровод за охладител

Съединете дренажната тръба след
сваляне на гумената капачка и
изолационната тръба, поставени
върху съединителния отвор.

• Направетедренажнататръба ъсаисна лоннадолприрадиентот
поне1/100,задасепредотвратиобразванетонавъздшниджобове.

Внимание
Събиранетонаводавдренажниятръбопроводможедадоведедоне&овотозап!шване.
• Задасепредпазидренажнататръбаотпровисване,разположетежицизао ачваненавсе и1до1,5м.
• Използвайтедренажниямар чиметалнатас оба.В арайтедо райдренажниямар чвдренажнотонездоизатенете
здравометалнатас обасорнатачастналентатавърх раянамар ча.Затенетеметалнатас оба,до атолаватанавинта
сеподаденапо-мал оот4ммотмар ча.
• Дветеобластипо-долтрябвадасеизолират,тъй атоможедасеобразва онденз,водещдоизтичаненавода.
• Вътрешнидренажнитръби
Голяма уплътняваща подложка
Скоба метална
• Дренажнинезда
(аксесоар)
(аксесоар)
Катоследватедолнатафира,
изолирайтеметалнатас обаи
Скоба метална
дренажниямар чспредоставената
(аксесоар)
олямаплътнителнаподлож а.
Лента

Дренажен маркуч

≤4 мм

〈ПРЕДПАЗНИМЕРКИ〉

Съединениянадренажнитръби
• Несъединявайтедренажнитетръбидире тно ъм анализационнитетръби, оитомиришатнаамоня .Амоня ът
в анализациятаможеданавлезевъввътрешниямодлпрездренажнитетръбиида ородиратоплообменни а.
• Нес вайтеинеоъвайтедренажниямар ч,заданесеприлаапре омерносилиевърхнео.
(Товаможедадоведедотечове.)

 Следприлючваненаработата,проверетедалидренажът
протичаладо.
• Постепенноналейтео оло1литърводавдренажния онтейнер,
за да проверитеоттичанетопоописанияпо-долначин.
• Налейтепостепенноо оло1литърводапрезизходящияотвор
в дренажния онтейнер,задапроверитеоттичането.
• Проверетеоттичането.

Отвор за отвеждане
на въздух
Преносима помпа

Кофа

Тръбопровод за охладител
Дренажен отвор
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МОНТИРАНЕ НА КАНАЛА
Съединетеместнозапенияанал.
Странанапритонавъздх

• Поставете аналаифланецанавходящатастрана(за пвасенамясто).
• Свържетефланецасосновниямодлчрезспомаателнивинтове(в16,20или24позиции).
• Обвийтефланецанавходящатастранаизонатанасвързванена аналасалминиевалентаилидрподобенматериал,
за данеизлизавъздх.

Внимание
Приза репванена анал ъмвходящатастрана,незабравяйтедапоставитевъздшенфилтървътревотворазаприто на
въздх.(Използвайтевъздшенфилтър,чиятоефе тивностнасъбираненапрахепоне50%сравиметричнатехни а).

Изходящастрана

• Съединете аналаспоредвътрешносттанаизходящияфланец.
• Обвийтефланецанаизходящатастранаизонатанасвързванена аналасалминиевалентаилидрподобенматериал,
за данеизлизавъздх.
Фланец
(Закупува се на място)
Съединителен винт
(аксесоар)

Основен модул Фланец

Изолационен материал
(Закупува се на място)

Алуминиева лента
(Закупува се на място)

Алуминиева лента
(Закупува се на място)

Страна на приток на въздух

Изходяща страна

Внимание
• Изолирайте анала,заданесеобразва онденз.(Материал:стъ ленаватаилиполиетиленовапяна,25ммдебелина)
• Използвайтееле тричес аизолациямежд аналаистената, оатоизползватеметални анализапре арваненаметалните
летвинамрежатаилиорадниформиилиметалниплочивдървенисради.
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ОКАБЕЛЯВАНЕ
Вижтеръоводствотозамонтаж,предоставеносвъншниямодл.
 КАКСЕСВЪРЗВАТПРОВОДНИЦИТЕ.

• Свързвайтепроводницитесамоследсвалянена апа ана онтролната тия, а тоепо азанонафирата.
Капак на контролната кутия
• Прекарайте кабела през зоната за преминаване на кабелите.
• След окабеляване, запушете зоната за преминаване на кабелите,
за да не допуснете навлизане на влага и насекоми отвън.
• Обвийте силнотоковите и слаботоковите линии с уплътнителен
материал, както е показано на долната фигура.
(В противен случай, проникването на вода или насекоми отвън
може да доведе до късо съединение в контролната кутия.)
Закрепете надеждно, за да няма пролуки

Захранващи и заземяващи
проводници

Уплътнителен материал
(аксесоар)

Схема на окабеляване
(Отзад)
∗Проводници на устройство
за дистанционно управление

Прекарване
през отвор

(Страна на контролната кутия)
Окабеляване
Проводник
Външен модул

Стиснете

(Страна на захранването)

Скоба
(за закрепване на място)
(аксесоар)

Вътре в модула

[Как се залепва]

Внимание
• Припристяанена абелите,използвайтепредоставенияпристяащматериал, а тоепо азанонафирата,заданесе
пражнявавъншносилиевърх абелнитевръз и,ипристенетедобре.
• Приизвършваненао абеляването,подреждайтедобре абелитета а,чеданесезадръства онтролната тия,след оето
затворетедобре апа ана тията.Припоставянена апа ана онтролната тия,внимавайтеданеприщипетеня ой абел.
• Извънреда,отделетеслаботоовитеабели(задистанционнотоправление)отсилнотоовите(заземяванеизахранване)напоне50ммразстояние,таачеда
непреминаватпрезедноисъщомястозаедно.Близосттамеждтяхможедапричиниелетричесисмщения,неизправнофнциониранеиповреди.

[ПРЕДПАЗНИМЕРКИ]

• Вижтесъщотабел атасъссхеманаеле тричес отоо абеляванеприсвързваненареда ъмзахранването.

Свързваненаелетричеситепроводници]

Клемен блок (4P)

• Захранващиизаземяващипроводници

Захранващи кабели
Заземяващ проводник

Свалете апа ана онтролната тия.
Следтова,издърпайтепроводницитевмодлапрезотворазапре арване
на абелиисвържете ъм лемната тияназахранването(4Р).
Поставетечасттаоте раниращвинилв онтролната тия.

Прекарване през отвор
PC платка
на вътрешен
модул (ASSY)

Захранващи кабели
Заземяващ проводник
Скоба (за закрепване на място)
(аксесоар)

Пред преждение

Неизползвайтеразлоненипроводници,мно&ожичнипроводници,!дължителниабелиилилъчеобразносвързване,
тъйатотемо&атдадоведатдопре&ряване,тоов!дарилипожар.
Към външен модул
Когато дължината на
кабела надвишава 10 м,
използвайте кабели със
сечение 2,0 мм.
1
Вътрешен 2
модул
3

1,6 мм или 2,0 мм
H05VV
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ПРОБНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕСТВАНЕ
Пробна експлоатация и тестване
(1) Измеретезахранващотонапрежениеисеверете,чеотоварянапосочениядиапазон.
(2) Пробнатае сплоатациятрябвадасеизвършиврежимнаохлажданеилинаотопление.
Пробна експлоатация от дистанционното управление
(1) Натиснете бутона ВКЛ/ИЗКЛ, за да включите системата.
(2) Едновременно натиснете средата на бутон TEMP и бутон MODE.
(3) Натиснете бутон MODE два пъти.
(“ ” ще се появи на дисплея, за да покаже, че е избран режим на пробна експлоатация.)
(4) Режимът на пробна експлоатация работи около 30 минути и превключва в нормален режим.
За изход от пробната експлоатация, натиснете бутона ВКЛ/ИЗКЛ.

 Затоплиннапомпа.
Врежимнаохлаждане,изберетенай-нис атапрорамирематемператра;врежимнаотопление,
изберете най-висо атапрорамирематемператра.
• Пробнатае сплоатацияможедаседеа тивиравъввсе иотдватарежима,взависимостотстайнататемператра.
• Следпри лючваненапробнатае сплоатация,задайтенормалнонивонатемператрата(26°Cдо28°Cврежимна
охлаждане,20°Cдо24°Cврежимнаотопление).
• Отпредпазнисъображения,систематадеа тивиравъзможносттазарестартираневпродължениена3минтислед
из лючване.
 Самозаохлаждане.
Изберетенай-нис атапрорамирематемператра.
• Пробнатае сплоатацияможедаседеа тивираврежимнаохлаждане,взависимостотстайнататемператра.
Използвайтедистанционнотоправлениезапробнатае сплоатация, а тоеописанопо-дол.
• Следзавършваненапробнатае сплоатация,задайтенормалнастойностнатемператрата(26°Cдо28°C).
• Отпредпазнисъображения,систематадеа тивиравъзможносттазарестартираневпродължениена3минтислед
из лючване.
(3) Извършетепробнае сплоатациявсъответствиесръ оводствотозае сплоатация,задасеверите,чевсич ифн циии
частиработятправилно.
*Климати ътизразходвамал о оличествоенерияврежимасинаотовност.А осистематанямадасеизползваизвестно
времеследмонтажа,из лючетепре ъсвачанавериата,задапре ратитеизлишнияразходнаенерия.
*А опре ъсвачътнавериатапре ъснезахранванетона лимати а,систематащевъзстановипървоначалноизбранияси
режимнаработа оатопре ъсвачътсев лючиотново.

Елементи за проверка

Елементи за проверка
Вътрешните и външните модули са монтирани правилно
върху солидни основи.
Няма изтичане на охладителен газ.
Тръбите за течен и газообразен охладител и вътрешното
удължение на дренажния маркуч са топлоизолирани.
Дренажната тръба е монтирана правилно.
Системата е правилно заземена.
За вътрешни съединения са използвани кабели от указания
тип.
Отворите за приток и отвеждане на въздуха на вътрешния
и външния модул са свободни.
Спирателните клапани са отворени.
Вътрешният модул приема правилно команди от
дистанционното управление.
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Симптом
(диагностичен дисплей на ДУ)

Проверете

Падане, вибрация, шум
Недостатъчно
охлаждане/отопление
Изтичане на вода
Изтичане на вода
Утечка на ток
Не работи или повреда
от изгаряне
Недостатъчно
охлаждане/отопление
Не работи
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