
PATALPOS ORO KONDICIONIERIUS "DAIKIN"
ĮRENGIMO VADOVAS
R410A "Split Series"

MODELIAI

FTXS60GV1B
FTXS71GV1B
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Saugos atsargumo priemonės
• Čia pateikiamos atsargumo priemonės žymimos žodeliais ĮSPĖJIMAS ir ATSARGIAI. Jose abiejose yra svarbios su 

sauga susijusios informacijos. Būtinai laikykitės visų atsargumo priemonių be išimties.
• Tekstų su žodeliais ĮSPĖJIMAS ir ATSARGIAI reikšmės

ĮSPĖJIMAS...Jei tinkamai nesilaikysite šių instrukcijų, galite susižaloti arba netgi žūti. 

ATSARGIAI...Jei tinkamai nesilaikysite šių instrukcijų, gali būti apgadintas turtas arba kas nors gali susižaloti: 
atsižvelgiant į sąlygas, žala gali būti didelė. 

• Toliau apibūdinama šiame vadove pateikiamų saugos ženklų reikšmė: 

• Įrengę atlikite eksploatacinį bandymą, patikrinkite, ar nėra trikčių ir paaiškinkite klientui, kaip valdyti oro kondicionierių 
ir jį prižiūrėti naudojantis eksploatacijos vadovu. 

Būtinai laikykitės instrukcijų. Būtinai įrenkite įžeminimo jungtį. Niekada to nedarykite.

ĮSPĖJIMAS
• Dėl įrengimo kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą arba kvalifikuotą specialistą. 

Nebandykite patys įrengti oro kondicionieriaus. Netinkamai įrengus, gali atsirasti vandens nuotėkis, galite gauti elektros smūgį arba sukelti 
gaisrą. 

• Įrenkite oro kondicionierių laikydamiesi įrengimo vadove pateikiamų instrukcijų. 
Netinkamai įrengus, gali atsirasti vandens nuotėkis, galite gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą. 

• Įrengimo darbams vykdyti naudokite tik nurodytus priedus ir dalis. 
Jei nenaudosite nurodytų dalių, įrenginys gali nukristi, gali atsirasti vandens nuotėkis, galite gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą. 

• Įrenkite oro kondicionierių ant pakankamai stipraus pagrindo, kuris tikrai gali atlaikyti įrenginio svorį. 
Jei pagrindas bus nepakankamai stiprus, įrenginys gali nukristi ir ką nors sužaloti. 

• Elektros sistemos darbus reikia atlikti laikantis atitinkamų vietinių ir nacionalinių reglamentų bei šiame vadove 
pateiktų instrukcijų. Naudokite tik skirtąją elektros grandinę. 
Parinkus nepakankamą elektros sistemos galią ir netinkamai atlikus įrengimo darbus, galima gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą. 

• Naudokite tinkamo ilgio kabelį. 
Nenaudokite sujungtinių laidų ir ilgintuvų, kadangi jie gali perkaisti, galite gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą. 

• Pasirūpinkite, kad visi laidai būtų tinkamai užfiksuoti. Naudokite tik nurodytus laidus. Užtikrinkite, kad nebūtų 
tempiami gnybtai ir laidai. 
Netinkamai prijungus ar užfiksavus laidus, jie gali pernelyg įkaisti arba sukelti gaisrą. 

• Jungiant elektros sistemos laidus ir laidus tarp patalpos bei lauko blokų, reikia nustatyti laidus taip, kad būtų 
galima tinkamai užfiksuoti valdymo skydo dangtį. 
Netinkamai nustačius valdymo skydo dangtį, galima gauti elektros smūgį, sukelti gaisrą arba perkaitinti gnybtus. 

• Įrengimo metu nutekėjus šaltnešio dujų, nedelsdami išvėdinkite zoną. 
Šaltnešiui pasiekus karštą objektą, gali išsiskirti nuodingų dujų. 

• Užbaigus įrengimą, reikia patikrinti, ar nėra šaltnešio dujų nuotėkio. 
Šaltnešiui nutekėjus į patalpą pasiekus karštą objektą, pvz., šildytuvą-pūstuvą, dujinę viryklę arba orkaitę, gali išsiskirti nuodingų dujų. 

• Prieš įrengiant oro kondicionierių arba perkeliant į kitą vietą, būtina nuorinti šaltnešio kontūrą, kad jame neliktų oro. 
Naudokite tik nurodytą šaltnešį (R410A). 
Dėl oro arba kitų pašalinių dalelių šaltnešio kontūre gali nenormaliai pakilti slėgis, dėl ko gali sugesti įranga ir netgi galima patirti sužalojimų. 

• Įrengimo metu, prieš paleisdami kompresorių, gerai prijunkite šaltnešio vamzdyną. 
Jei kompresorius nebus prijungtas ir paleidus kompresorių bus atidarytas sustabdymo vožtuvas, bus įtraukta oro, šaldymo kontūre susidarys 
nenormalus slėgis ir gali būti apgadinta įranga arba netgi kas nors gali būti sužalotas. 

• Mažindami slėgį, prieš atjungdami šaltnešio vamzdyną sustabdykite kompresorių. 
Jei kompresorius vis dar veiks ir mažinant slėgį bus atidarytas sustabdymo vožtuvas, nuimant vamzdyną bus įtraukta oro, šaldymo kontūre 
susidarys nenormalus slėgis ir gali būti apgadinta įranga arba netgi kas nors gali būti sužalotas. 

• Būtinai įžeminkite oro kondicionierių.
Nesujunkite įrenginio įžeminimo laido su komunalinių komunikacijų vamzdžiu, žaibolaidžio grandine arba telefono įžeminimo laidu. 
Netinkamai įžeminus, galima gauti elektros smūgį. 

• Būtinai įrenkite nuotėkio į įžeminimo grandinę jungtuvą. 
Jei nesumontuosite nuotėkio į įžeminimo grandinę jungtuvo, kils elektros smūgio arba gaisro pavojus. 

ATSARGIAI
• Nemontuokite oro kondicionieriaus tokioje vietoje, kur kyla lengvai užsiliepsnojančių dujų nuotėkio 

pavojus. 
Dujų nuotėkio atveju šalia oro kondicionieriaus gali susikaupti pavojinga jų koncentracija ir gali kilti gaisras. 

• Pagal šiame įrengimo vadove pateiktas instrukcijas įrenkite drenažo vamzdyną, kad užtikrintumėte tinkamą 
drenažą, ir izoliuokite vamzdyną, kad išvengtumėte kondensacijos. 
Dėl netinkamo drenažo vamzdyno į patalpą gali nutekėti vandens ir gali būti apgadinta turto. 

• Priveržkite platinimo veržlę, taikydami nurodytą metodą, pvz., dinamometriniu veržliarakčiu. 
Jei platinimo veržlę priveršite pernelyg smarkiai, po ilgo naudojimo ji gali trūkti ir gali nutekėti šaltnešio. 
Lietuvių 1
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Priedai
  – ,  

Kaip pasirinkti įrengimo vietą
• Prieš rinkdami įrengimo vietą, gaukite naudotojo pritarimą.

1. Patalpos blokas
• Patalpos blokas turi būti įrengiamas vietoje, kur: 

1) patenkinti įrengimo apribojimai, nurodyti patalpos bloko įrengimo brėžiniuose;

2) oro įvadas ir išvadas atitinka laisvo kelio reikalavimus;

3) į bloką nešviečia tiesioginiai saulės spinduliai;

4) blokas laikomas atokiai nuo šilumos ar garo šaltinių;

5) šalia nėra mašininės alyvos garų šaltinio (jis gali sutrumpinti patalpos bloko eksploataciją);

6) patalpoje cirkuliuoja vėsus (šiltas) oras;

7) blokas yra atokiai nuo elektroninio uždegimo tipo fluorescencinių lempų (inverterinių arba sparčiosios paleisties tipo), 
nes jos gali sutrumpinti nuotolinio valdiklio veikimo nuotolį;

8) patalpos blokas yra bent 1 m atstumu nuo televizoriaus ar radijo imtuvo (įrenginys gali sukelti vaizdo ar garso trukdžių);

9) įrenginys sumontuotas rekomenduojamame aukštyje (1,8 m).

2. Belaidis nuotolinis valdiklis
1) Išjunkite kambaryje veikiančias fluorescencines lempas (jei tokių yra) ir raskite vietą, iš kurios patalpos blokas tinkamai 

priima nuotolinio valdiklio signalus (iki 7 m atstumu).

2) Parinkite perjungiklių nuostatas. Nustatykite pagal kliento įsigyto bloko tipą. Numatytosios nuostatos pateiktos šilumos 
siurblio pusėje.

• Tik vėsinimui (lauko bloko modelis: RKS) 
Nustatykite perjungiklį tik vėsinimo pusėje.

• Šilumos siurbliui (lauko bloko modelis: RXS) 
Patikrinkite, ar perjungikliai yra šilumos siurblio pusėje. 
Jei jie nebus nustatyti tik vėsinimo pusėje, perjunkite juos į šilumos siurblio 
pusę.

Montavimo plokštė 1 Nuotolinio valdiklio laikiklis 1 Eksploatavimo vadovas 1

Titano apatito fotokatalizinis oro 

gryninimo filtras
2 Sausasis galvaninis elementas: 

AAA arba LR03 (šarminis)
2 Įrengimo vadovas 1

Belaidis nuotolinis valdiklis 1 Patalpos bloko fiksavimo 

sraigtas (M4 × 12L)
2

Patalpos blokas A H

A D G

B E H

C F

Tik vėsinimas

Šilumos siurblys

Perjungiklis

Tik vėsinimas

Šilumos siurblys

Perjungiklis
2 Lietuvių
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Patalpos bloko įrengimo brėžiniai 

Jutiklis INTELLIGENT EYE

ATSARGIAI
• Netrankykite ir smarkiai nespaudykite  INTELLIGENT EYE jutiklio. Kitaip galite apgadinti įrangą.

• Arti jutiklio nestatykite didelių objektų. Taip pat reikia pasirūpinti, kad šildymo blokai arba drėkintuvai nepatektų į jutiklio 
aptikimo zoną.

Montavimo plokštę reikia 
įrengti ant pakankamai tvirtos 
sienos, kuri galėtų atlaikyti 
patalpos bloko svorį.

� Kaip prijungti patalpos bloką
 Užkabinkite apatinio rėmo 

fiksatorius ant montavimo plokštės.
 Jei fiksatorius sunku užkabinti, 

nuimkite priekines groteles.
� Kaip nuimti patalpos bloką
 Paspauskite pažymėtą sritį aukštyn 

(priekinių grotelių apatinėje dalyje), 
kad atleistumėte fiksatorius. Jei 
sunku atleisti, nuimkite priekines 
groteles.

A

Priekinės 
grotelės

A

Prieš prisukdami nuotolinio 
valdiklio laikiklį prie sienos, 
įsitikinkite, kad patalpos 
blokas tinkamai priima 
valdymo signalus.

Priežiūros dangčio atidarymas
Priežiūros dangtis yra atidaromojo 
tipo.
Atidarymo metodas
1) Atsukite priežiūros dangčio sraigtus.
2) Nutraukite priežiūros dangtį įstrižai 

žemyn, rodyklės kryptimi.
3) Nutraukite žemyn.

Apvyniokite izoliacinį vamzdį 
apdailos juostele, iš apačios 
aukštyn.

Nupjaukite atitinkamo ilgio 
šiluminės izoliacijos vamzdžio 
atkarpą ir apvyniokite ją 
juostele. Pasirūpinkite, kad 
izoliacinio vamzdžio pjovimo 
linijoje neliktų tarpo.

Užglaistykite 
vamzdžio 
skylės tarpą. 

B

Sraigtai 
(M4 × 16L)

Oro filtrai

Titano apatito fotokatalizinis 
oro gryninimo filtras (2)

50 mm arba daugiau nuo 
sienos (abiejose pusėse)

Priekinis skydelis

30 mm arba 
daugiau nuo lubų

Jutiklis 
INTELLIGENT EYE

Priežiūros dangtis

Sraigtai (įsigyjami atskirai: 
M4 × 25L)

Montavimo plokštė

Žyma (galinėje pusėje)

Apatinis rėmas

Spaustukas

Montavimo 
plokštė

Filtro rėmas Titano apatito 
fotokatalizinis oro 
gryninimo filtras

Oro filtras

Ąselė

Tvirtinimo sraigtai nuotolinio 
valdiklio laikikliui (įsigyjama 
atskirai: M3 × 20L)

 D  
Nuotolinio valdiklio laikiklis

 C
Belaidis 
nuotolinis 
valdiklis
Lietuvių 3
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Pasiruošimas įrengti
1. Priekinio skydelio nuėmimas ir sumontavimas

• Nuėmimo metodas 
Pirštus užkabinkite ant skydelio ąselių pagrindinio bloko kairėje bei dešinėje 
pusėse ir atidarykite, kol skydelis sustos. Nuslinkite priekinį dangtelį į šoną, 
kad atjungtumėte sukamąjį veleną. Tada patraukite priekinį skydelį link 
savęs ir nuimkite.

 

• Įrengimo metodas 
Sulygiuokite priekinio skydelio ąseles su grioveliais ir iki galo įspauskite. 
Tada lėtai uždarykite. Gerai nuspauskite centrinę skydelio apatinio 
paviršiaus dalį, kad sujungtumėte ąseles.

2. Priekinių grotelių nuėmimas ir įrengimas 
• Nuėmimo metodas
1) Nuimkite priekinį skydelį, kad galėtumėte išimti oro filtrą.

2) Atsukite 3 sraigtus nuo priekinių grotelių.

3) Priešais priekinių grotelių žymą  yra 3 viršutiniai kabliai. Viena ranka 
švelniai patraukite priekines groteles link savęs ir kitos rankos pirštais 
paspauskite žemyn kablius. 

Jei nėra laisvos vietos viršuje, kadangi blokas arti lubų

ATSARGIAI
• Būtinai mūvėkite apsaugines pirštines.

Uždėkite abi rankas po priekinių grotelių centru ir, spausdami aukštyn, traukite į save. 
• Įrengimo metodas
1) Sumontuokite priekines groteles ir gerai sujunkite viršutinius kablius (3 vietose).

2) Prisukite 3 priekinių grotelių sraigtus.

3) Sumontuokite oro filtrą ir priekinį skydelį.

Įspauskite sukamąjį 
priekinio skydelio 
veleną į griovelį.

Viršutinis kablys ��� žymos sritis 
(3 vietose)

Viena ranka švelniai 
patraukite priekines 
groteles link savęs ir 
kitos rankos pirštais 
paspauskite žemyn 
kablius.  (3 vietose)

Viršutinis 
kablysNuspauskite 

žemyn.

2) Patraukite į save.

1) Paspauskite aukštyn.
4 Lietuvių
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3. Kaip nustatyti skirtingus adresus
Jei vienoje patalpoje įrengti du patalpos blokai, 
dviems belaidžiams valdikliams galima priskirti 
skirtingus adresus. 

1) Nuimkite metalinės plokštelės elektros laidų 
dangtelį. 
(Žr. Metalinės plokštelės elektros laidų 
dangtelių nuėmimo ir prijungimo metodai.)

2) Nutraukite spausdintinės plokštės adreso 
trumpiklį (JA).

3) Nutraukite nuotolinio valdiklio adreso 
trumpiklį.

4. Jungimas prie HA sistemos 
(laidinio nuotolinio valdiklio, centrinio nuotolinio valdiklio ir pan.)
1) Nuimkite metalinės plokštelės 

elektros laidų dangtelį. 
(Žr. Metalinės plokštelės 
elektros laidų dangtelių 
nuėmimo ir prijungimo 
metodai.) 

2) Prijunkite laidą prie jungties S21 
ir ištraukite laidus pro iliustracijoje 
vaizduojamą įrantą.

3) Sumontuokite elektros laidų 
dangtelį į pradinę vietą ir ištraukite 
laidus aplink jį, kaip pavaizduota 
iliustracijoje.

• Metalinės plokštelės elektros laidų dangtelio nuėmimo metodai
1) Nuimkite priekines groteles (3 sraigtai).

2) Nuimkite elektros laidų skydą (1 sraigtas).

3) Nuimkite 4 ąseles, ištraukite ir atjunkite metalinės plokštelės elektros laidų dangtelį nuo vieno įstatymo jungties. 

AD
DR

ES
S

JC

JA

JB

A
D

D
R

E
S

S
:J

A
E

X
IS

T
1

C
U

T
2

1
2

ADDRESS
EXIST
CUT

Trumpiklis

HA jungtis (S21)

Įstatykite metalinės plokštelės elektros 
laidų dangtelį į įstatymo jungtį.

Sumontuokite metalinės 
plokštelės elektros laidų 
dangčio kraštą, pakišami 
po ąselėmis.

3)  Nuimkite 4 ąseles, ištraukite ir atjunkite 
metalinės plokštelės elektros laidų dangtelį 
nuo vieno įstatymo jungties.

2)  Nuimkite elektros laidų 
skydą (1 sraigtas).

Sraigtas
Lietuvių 5



3PLT248445-1B.book  Page 6  Thursday, June 23, 2016  11:31 AM
Pasiruošimas įrengti
• Metalinės plokštelės elektros laidų dangtelio prijungimo metodai

Prijunkite metalinės plokštelės elektros laidų dangtelį, kaip parodyta toliau.

1) Palenkite metalinės plokštelės elektros laidų dangtelį, kaip parodyta iliustracijoje, ir įstatykite ąselę apatinėje pusėje.

2) Paspauskite viršutinę metalinės plokštelės elektros laidų dangtelio pusę ir prijunkite 4 ąseles. 

Šaltnešio vamzdyno įrengimas
, įrenkite kaip aprašyta įrengimo vadove, pateiktame su daugialypiu lauko 

bloku.

1. Vamzdžio galo platinimas 
1) Vamzdžių pjovikliu nupjaukite vamzdžio galą.

2) Pašalinkite šerpetas nuo pjovimo paviršiaus, 
laikydami vamzdį nukreiptą žemyn, kad dalelės 
nepatektų į vamzdį.

3) Ant vamzdžio uždėkite platinimo veržlę.

4) Išplatinkite vamzdį.

5) Patikrinkite, ar gerai išplatinta.

ĮSPĖJIMAS
• Ant išplatintos dalies nenaudokite mineralinės alyvos.

• Neleiskite, kad į sistemą patektų mineralinės alyvos, nes ji trumpina blokų eksploataciją.

• Niekada pakartotinai nenaudokite ankstesnėse įrengtyse naudotų vamzdynų. Naudokite tik su bloku pateiktas dalis.

• Niekada nemontuokite prie šio R410A bloko džiovintuvo, kad garantuotumėte jo normalią eksploatacijos trukmę.

• Džiovinimo medžiaga gali ištirpti ir apgadinti sistemą.

• Netinkamai atlikus išplatinimo procedūrą, gali nutekėti šaltnešio dujų.

Ąselė

Palenkite metalinės 
plokštelės elektros laidų 
dangtelį, kaip parodyta 
iliustracijoje, ir įstatykite 
ąselę apatinėje pusėje.

Pasirūpinkite, kad šešėlinė dalis 
(       ) nepatektų į elektros laidų 
skydą.

ATSARGIAI

Naudodami kelis patalpos blokus

A

A

Išplatėjimo vidinis 
paviršius turi būti 
be trūkumų.

Vamzdžio galas turi 
būti išplatintas tolygiai, 
tobulu apskritimu.

Pasirūpinkite, kad būtų 
sumontuota platinimo veržlė.

Patikra

Tradicinis platinimo įrankis

Sparnuotosios veržlės tipas (Imperial)

1,5–2,0 mm

Sankabos tipas (Ridgid)

1,0–1,5 mm

R410A platinimo įrankis

Sankabos tipas

0–0,5 mmŠtampas

Nustatykite tiksliai toliau parodytoje padėtyje.
Platinimas

Pašalinkite šerpetas.
(Pjaukite tiksliai 
stačiu kampu.)
6 Lietuvių
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2. Šaltnešio vamzdynas

ATSARGIAI
• Naudokite platinimo veržlę, pritvirtintą prie pagrindinio bloko. (Siekdami išvengti platinimo veržlės sutrūkimo dėl senėjimo nusidėvėjimo.)

• Siekdami išvengti dujų nuotėkio, šaldymo alyvą tepkite tik ant išplatėjimo vidinio paviršiaus. (Naudokite šaldymo alyvą, skirtą R410A.)

• Platinimo veržlėms prisukti naudokite dinamometrinius veržliarakčius, kad neapgadintumėte platinimo veržlių ir neatsirastų 
dujų nuotėkio.

Sulygiuokite abiejų išplatėjimų centrus ir ranka priveržkite platinimo veržles 3–4 apsisukimus. Tada priveržkite jas iki galo, 
naudodami dinamometrinius veržliarakčius. 

2-1. Su vamzdžiais reikia elgtis atsargiai 
1) Apsaugokite atvirąjį vamzdžio galą nuo dulkių ir drėgmės.

2) Visi vamzdžių lankai turi būti kaip įmanoma mažesni. Lenkimui 
naudokite vamzdžių lenktuvą. 

2-2. Varinių ir šilumos izoliacijos medžiagų pasirinkimas
• Naudodami komercinius varinius vamzdžius ir tvirtinimo detales, atkreipkite 

dėmesį į šiuos dalykus: 

1) Izoliacijos medžiaga: porolonas
Šilumos perdavimo sparta: 0,041–0,052 W/mK (0,035–0,045 kcal/mh°C)
Šaltnešio dujų vamzdžio paviršiaus temperatūra pasiekia iki 110°C.
Pasirinkite šilumos izoliacijos medžiagas, kurios galėtų atlaikyti šią 
temperatūrą.

2) Būtinai izoliuokite dujų bei skysčio vamzdynus ir užtikrinkite, kad izoliacija atitiktų toliau nurodytus matmenis. 

3) Dujų ir skysčių vamzdynui naudokite skirtingos šiluminės izoliacijos vamzdžius.

Dujų pusė Skysčio pusė Dujų vamzdžio šiluminė izoliacija
Skysčio vamzdžio 
šiluminė izoliacija

60 klasė 71 klasė
Išorinis skersmuo 

6,4 mm

60 klasė 71 klasė
Vidinis skersmuo 

8–10 mmIšorinis skersmuo 
12,7 mm

Išorinis skersmuo 
15,9 mm

Vidinis skersmuo 
14–16 mm

Vidinis skersmuo 
16–20 mm

Minimalus lenkimo spindulys Storis: bent 10 mm
40 mm arba 

daugiau
50 mm arba 

daugiau
30 mm arba 

daugiau
Storis: 0,8 mm
 (C1220T-O)

Storis: 1,0 mm
 (C1220T-O)

Storis: 0,8 mm
 (C1220T-O)

Netepkite šaldymo alyvos 
ant išorinio paviršiaus.

Platinimo veržlė

Užtepkite šaldymo alyvos 
ant išplatėjimo vidinio 
paviršiaus.

Netepkite šaldymo alyvos 
ant platinimo veržlės, kad 
vėliau neperveržtumėte.

Dinamometrinis veržliaraktis

Vamzdžių įmova

Platinimo veržlė

Veržliaraktis

 Platinimo veržlės priveržimo sukimo momentas

   Dujų pusė  Skysčio pusė

  1/2 col.  5/8 col. 1/4 col.

  49,5–60,3 N•m  61,8–75,4 N•m 14,2–17,2 N•m

  (505–615 kgf•cm)  (630–770 kgf•cm)  (144–175 kgf•cm)

[Priveržti][Sutepti alyva]

Jei nėra išplatėjimo angos 
dangtelio, užklijuokite ją 
juostele, kad vidun 
nepatektų nešvarumų 
arba vandens.

Būtinai sumon-
tuokite dangtelį.

Lietus

Siena

Tarpblokiniai laidai

Drenažo žarnaApdailos juostelė

Skysčio vamzdžio 
izoliacija

Dujų vamzdžio 
izoliacija

Skysčio vamzdis
Dujų vamzdis
Lietuvių 7
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Patalpos bloko įrengimas
1. Montavimo plokštės įrengimas

• Montavimo plokštę reikia įrengti ant pakankamai tvirtos sienos, kuri galėtų atlaikyti patalpos bloko svorį.

1) Laikinai pritvirtinkite montavimo plokštę ant sienos, užtikrinkite, kad ji būtų visiškai lygi ir ant sienos pažymėkite gręžimo 
taškus.

2) Prisukite montavimo plokštę prie sienos sraigtais.

Rekomenduojami montavimo plokštės fiksavimo taškai ir matmenys 

2. Skylės gręžimas sienoje ir įterptinio sieninio vamzdžio įrengimas
• Jei sienoje yra metalinis rėmas arba metalinė plokštė, būtinai 

naudokite įterptinį sieninį vamzdį ir klojimo vietoje uždenkite sieną, 
kad ta vieta nekaistų, išvengtumėte elektros smūgio bei gaisro.

• Būtinai užkamšykite tarpus tarp vamzdžių kamšalu, kad 
išvengtumėte vandens nuotėkių.

1) Sienoje pragręžkite 80 mm prakišimo skylę su nuolydžiu link 
išorinės pusės.

2) Pro skylę prakiškite vamzdį.

3) Į sieninį vamzdį įstatykite sieninį dangtį.

4) Įrengę šaltnešio vamzdyną, laidus ir drenažo vamzdyną, 
užglaistykite vamzdžio angą.

3. Tarpblokiniai laidai
1) Atidarykite priekinį skydelį ir nuimkite priežiūros dangtį. 

2) Prakiškite tarpblokinius laidus iš lauko bloko pro sienoje išgręžtą 
prakišimo skylę ir patalpos bloko galinę dalį. Ištraukite juos pro 
priekį. Užlenkite laidų galus aukštyn, kad būtų lengviau dirbti. 
(Jei pirmiausia reikia pašalinti izoliaciją nuo tarpblokinių laidų galų, 
lipniąja juostele suklijuokite laidų galus į grupę.)

3) Abiem rankomis paspauskite patalpos bloko apatinį rėmą, 
kad nustatytumėte jį ant montavimo plokštės kablių. Pasirūpinkite, 
kad patalpos bloko kraštu neprispaustumėte laidų.

* Nuimtą vamzdžio angos dangtį 
galima laikyti montavimo plokštės 
kišenėje.

125

60 83 413,5 44,5

29
0

52

1 050
99,5

52
90

55

100

100

Ø80 Ø80

A Montavimo 
plokštė

Nuimtas vamzdžio 
angos dangtis

Skysčio vamzdžio galas
Dujų vamzdžio galas 

Nustatykite 
matavimo ruletės 
galą taške   .

Naudokite 
matavimo ruletę 
kaip parodyta.

Ant pakeltos ąselės padėkite gulsčiuką.

(Varžto dydis: M10)(Varžto dydis: M10)

Rekomenduojami montavimo plokštės 
fiksavimo taškai (iš viso – 9)

Drenažo žarnos vieta
Kiauryminė skylė 
sienoje, Ø80 mm Vienetai: mm

Ø80

Įterptinis sieninis vamzdis 
(įsigyjama atskirai)

Angos sienoje dangtis 
(įsigyjama atskirai)

Įterptinis sieninis vamzdis 
(įsigyjama atskirai) Kamšalas

IšorėVidus

A

Iš anksto šalindami 
izoliaciją nuo tarpblokinių 
laidų galų, sujunkite 
reikiamus laidų galus 
izoliacine juostele.

Montavimo plokštė

Tarpblokiniai laidai

Čia užkabinkite patalpos bloko kablį.
8 Lietuvių
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4. Vamzdžių, žarnų ir laidų klojimas

4-1. Dešinysis, dešinysis galinis ir 
dešinysis apatinis vamzdžiai 
1) Lipniąja viniline juostele priklijuokite drenažo žarną 

prie šaltnešio vamzdžių apatinės dalies.

2) Šaltnešio vamzdžius kartu su drenažo žarna 
apvyniokite izoliacine juostele.

3) Prakiškite drenažo žarną ir šaltnešio vamzdžius pro 
skylę sienoje, tada nustatykite patalpos bloką ant 
montavimo plokštės kablių, kaip orientyrais 

naudodamiesi žymomis , esančiomis patalpos 
bloko viršuje.

4-2. Kairysis, kairysis galinis ir kairysis apatinis vamzdžiai
1) Sumontuokite atgal drenažo kamštį ir drenažo žarną.

2) Lipniąja viniline juostele priklijuokite drenažo žarną 
prie šaltnešio vamzdžių apatinės dalies.

3) Prijunkite drenažo žarną prie drenažo angos 
(vietoj drenažo kamščio).

4) Suformuokite drenažo vamzdį išilgai 
vamzdžio kelio žymos ant montavimo 
plokštės.

5) Prakiškite drenažo žarną ir šaltnešio 
vamzdžius pro skylę sienoje, tada nustatykite 
patalpos bloką ant montavimo plokštės 
kablių, kaip orientyrais naudodamiesi 

žymomis , esančiomis patalpos bloko 
viršuje.

6) Įtraukite tarpblokinius laidus.

7) Prijunkite tarpblokinius vamzdžius.

8) Izoliacine juostele suvyniokite šaltnešio vamzdžius ir drenažo žarną, 
kaip rodoma dešiniojoje iliustracijoje, jei drenažo žarną kišate pro 
patalpos bloko galinę dalį.

9) Saugodamiesi, kad patalpos bloku neprispaustumėte tarpblokinių laidų, 
paspauskite apatinį patalpos bloko kraštą abiem rankomis, kad jis gerai 
užsifiksuotų ant montavimo plokštės kablių. Patalpos bloko tvirtinimo 
sraigtais (M4 × 12L) užfiksuokite patalpos bloką ant montavimo plokštės.

4-3. Įterptinis sieninis vamzdynas 
Vykdykite instrukcijas, pateiktas skirsnyje apie kairįjį, kairįjį 
galinį ir kairįjį apatinį vamzdžius. 

Įstatykite drenažo žarną iki šio gylio, kad ji neišsitrauktų iš 
drenažo vamzdžio.

Izoliacine juostele sujunkite 
šaltnešio vamzdį ir drenažo žarną.

Nuimkite dešiniojo 
vamzdžio angos dangtį

Nuimkite dešiniojo apatinio 
vamzdžio angos dangtį

Dešinysis galinis vamzdis

Dešinysis apatinis 
vamzdis

A Montavimo plokštė

Nuimkite kairiojo apatinio vamzdžio angos dangtį

Nuimkite kairiojo 
vamzdžio angos dangtį

Kairysis galinis vamzdis

Kairysis vamzdis

Kairysis apatinis vamzdis

Kaip nustatyti drenažo kamštį

Prieš įkišdami netepkite alyvos 
(šaldymo alyvos).
Jei sutepsite, kamštis ims gesti ir 
pradės leisti drenažą.

Įkiškite šešiakampį veržliaraktį (4 mm).

Nėra tarpo

 A 
Montavimo plokštė

Sujunkite plastikine 
juostele.

Užglaistykite angą 
arba užkamšykite 
kamšalu.

Drenažo žarna

Apvyniokite izoliacinę juostelę aplink šaltnešio 
vamzdžio sulenktą dalį. 
Kiekvieno posūkio metu perdenkite bent pusę 
juostelės pločio.

A
Montavimo 
plokštė

F  Patalpos bloko fiksavimo 
sraigtas (M4 x 12L) (2 taškai)

Apatinis rėmas

Drenažo žarna

Šaltnešio 
vamzdžiai

Įstatykite drenažo žarną iki šio gylio, kad 
ji neišsitrauktų iš drenažo vamzdžio.

Išorinė siena

50 mm arba 
daugiau

Drenažo žarna

Vinilchlorido drenažo 
žarna (VP-30)

Vidinė siena
Lietuvių 9
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Patalpos bloko įrengimas

5. Laidai

, įrenkite kaip aprašyta įrengimo vadove, pateiktame su daugialypiu 
lauko bloku.
1) Nuimkite izoliaciją nuo laidų galų (15 mm).

2) Atitaikykite laidų spalvas pagal patalpos ir lauko blokų kontaktų blokų kontaktų numerius ir gerai prisukite laidus prie 
atitinkamų kontaktų.

3) Prijunkite įžeminimo laidus prie atitinkamų kontaktų.

4) Patraukite laidus ir patikrinkite, ar jie gerai pritvirtinti, tada užfiksuokite laidus fiksatoriumi.

5) Jei ketinate jungti prie adapterio sistemos, prakiškite nuotolinio valdiklio kabelį ir prijunkite S21.

6) Suformuokite laidus taip, kad būtų galima tinkamai užfiksuoti priežiūros dangtį, tada šį uždarykite. 

ĮSPĖJIMAS
• Nenaudokite sujungtinių laidų, vytųjų laidų ir ilgintuvų, taip pat – "Starburst" tipo jungčių, kadangi šie komponentai gali 

perkaisti, galite gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.

• Gaminyje nenaudokite vietinių elektros sistemos dalių. (Nenukreipkite, pvz., drenažo siurblio ir kt. komponentų maitinimo nuo 
kontaktų bloko.) Kitaip galite gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.

• Nejunkite maitinimo laido prie patalpos bloko. Kitaip galite gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.

6. Drenažo vamzdynas 
1) Prijunkite drenažo žarną, kaip aprašyta dešinėje.

2) Išimkite oro filtrus ir įpilkite šiek tiek vandens į drenažo rinktuvę, kad patikrintumėte, 
ar vanduo teka sklandžiai. 

3) Jei reikia pailginti drenažo žarną, įsigykite ilginimo atkarpą iš parduotuvės. 
Būtinai šiluminiu požiūriu izoliuokite ilginimo žarnos patalpos bloko atkarpą.

4) Jungdami standųjį polivinilo chlorido vamzdį 
(nominalusis skersmuo: 13 mm) tiesiogiai prie 
drenažo žarnos, prijungtos prie patalpos bloko 
kaip ir įterptinis vamzdynas, kaip jungtį 
panaudokite atskirai įsigyjamą drenažo lizdą 
(nominalusis skersmuo: 13 mm). 

Naudodami kelis patalpos blokus

Naudokite nurodyto 
tipo laidą.

1 2 3

Gerai pritvirtinkite laido fiksatorių, 
kad laidai nepatirtų išorinio įtempio.

Suformuokite laidus taip, kad būtų 
galima gerai užfiksuoti priežiūros dangtį.

Laido fiksatorius

Elektros komponentų skydas
Kontaktų blokas

NL321

3
2
1

Gerai užfiksuokite 
laidus kontaktų sraigtais.

Patalpos 
blokas

Lauko 
blokas

Gerai užfiksuokite 
laidus kontaktų sraigtais.

H05RN

Jei laido ilgis viršija 10 m, 
jo skersmuo turi būti 2,0 mm.

Nekiškite žarnos 
galo į vandenį.

Gaudyklės įrengti neleidžiama.

Drenažo žarna turi 
būti su nuolydžiu.

Šilumos izoliavimo vamzdis 
(įsigyjama atskirai)

Drenažo žarnos ilginimo atkarpa

Ø
18Patalpos bloko 

drenažo žarna

Drenažo žarna, pateikta 
su patalpos bloku

Atskirai įsigyjamas drenažinis 
lizdas (nominalusis 
skersmuo: 13 mm)

Atskirai įsigyjamas standusis 
polivinilo chlorido vamzdis 
(nominalusis skersmuo: 13 mm)

Ø
18
10 Lietuvių
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Eksploatacinis ir kiti bandymai
1. Eksploatacinis ir kiti bandymai

1-1 Išmatuokite maitinimo įtampą ir įsitikinkite, kad ji patenka į nurodytą intervalą.

1-2 Eksploatacinį bandymą reikia atlikti vėsinimo arba šildymo režimu.

• Vėsinimo režimu pasirinkite žemiausią programuojamą temperatūrą. Šildymo režimu pasirinkite aukščiausią 
programuojamą temperatūrą.

1) Bet kuriuo iš režimų eksploatacinį bandymą galima išjungti, atsižvelgiant į patalpos temperatūrą.
Eksploataciniam bandymui panaudokite nuotolinį valdiklį, kaip apibūdinta toliau.

2) Po eksploatacinio bandymo nustatykite įprastą temperatūros lygį (26–28°C vėsinimo režimu, 20–24°C šildymo režimu).

3) Apsaugos sumetimais sistema po išjungimo 3 minutėms deaktyvina paleidimo iš naujo operaciją.

1-3 Atlikite eksploatacinį bandymą, kaip nurodyta eksploatacijos vadove, kad įsitikintumėte, jog tinkamai veikia 
visos funkcijos ir dalys (pvz., žaliuzių judėjimas).

• Oro kondicionieriui reikia šiek tiek energijos net ir veikiant budėjimo režimu. Jei po įrengimo kurį laiką ketinate 
nenaudoti sistemos, išjunkite jungtuvą, kad sistema be reikalo nenaudotų energijos.

• Jei jungtuvas suveiks ir išjungs oro kondicionieriaus maitinimą, vėl atidarius jungtuvą sistema atkurs pradinį veikimo 
režimą. 

2. Bandymo elementai 

Bandymo elementai
Požymis

(diagnostinis rodinys 
nuotoliniame valdiklyje)

Patikra

Patalpos ir lauko blokai tinkamai sumontuoti ant tvirtų pagrindų. Kritimas, vibracija, triukšmas

Nėra šaltnešio dujų nuotėkių.
Nepakankamas vėsinimas / 
šildymas

Šaltnešio dujų ir skysčio vamzdžiai bei patalpos drenažo žarnos ilginimo  
atkarpa šiluminiu požiūriu izoliuoti.

Vandens nuotėkis

Tinkamai įrengta drenažo linija. Vandens nuotėkis

Sistema tinkamai įžeminta. Elektros nuotėkis

Tarpblokinėms jungtims naudojami nurodyti laidai.
Sistema neveikia arba nudegė 
komponentai

Patenkinti patalpos arba lauko bloko oro įvadų bei išvadų laisvo oro kelio 
reikalavimai.
Atidaryti sustabdymo vožtuvai.

Nepakankamas vėsinimas / 
šildymas

Patalpos blokas tinkamai priima nuotolinio valdiklio komandas. Neveikia

Šilumos siurblio arba tik vėsinimo režimas pasirenkamas nuotolinio 
valdiklio perjungikliu.

Nuotolinio valdiklio veikimo 
sutrikimai

1) Paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką sistemai įjungti.
2) Vienu metu paspauskite mygtuką TEMP (2 vietose) ir MODE (režimas).
3) Paspauskite mygtuką TEMP ir pasirinkite "    ".
4) Paspauskite mygtuką MODE (režimas).
5) Eksploatacinis bandymas nutraukiamas maždaug po 30 minučių ir grąžinamas įprastas režimas. Norėdami nutraukti 

eksploatacinį bandymą, paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.

Eksploatacinis bandymas naudojant nuotolinį valdiklį
Lietuvių 11
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