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Saugos priemonės
● Čia aprašytos saugos priemonės žymimos ĮSPĖJIMAS arba ATSARGIAI. Abiem užrašais pažymėta svarbi su sauga

susijusi informacija. Būtinai laikykitės visų saugos nurodymų.
● Žymėjimų ĮSPĖJIMAS ir ATSARGIAI reikšmės
ĮSPĖJIMAS ..... Tinkamai nesilaikant šių nurodymų galima susižeisti arba žūti.
ATSARGIAI ..... Tinkamai nesilaikant šių nurodymų galima sugadinti daiktus arba susižeisti, esant tam tikroms
aplinkybėms, sužeidimai gali būti labai rimti.
● Šiame vadove pateikiamų saugos ženklų reikšmės yra tokios:
Būtinai laikykitės nurodymų.

Būtinai įžeminkite.

Niekuomet nebandykite.

● Po sumontavimo išmėginkite veikimą, taip patikrindami, ar nėra gedimų, ir paaiškinkite klientui, kaip naudotis oro

kondicionieriumi ir kaip jį prižiūrėti pagal eksploatavimo vadovą.

ĮSPĖJIMAS
● Paprašykite, kad montavimo darbus atliktų platintojas arba kvalifikuoti darbuotojai.

Nebandykite patys montuoti oro kondicionieriaus. Netinkamai sumontavus gali pratekėti vanduo, trenkti elektra ar kilti gaisras.

● Oro kondicionierių sumontuokite pagal šiame montavimo vadove pateikiamus nurodymus.
Netinkamai sumontavus gali pratekėti vanduo, trenkti elektra ar kilti gaisras.

● Montavimo darbams naudokite tik nurodytus priedus ir detales.

Jei bus naudojamos kitokios detalės, prietaisas gali neveikti, gali pratekėti vanduo, trenkti elektra ar kilti gaisras.

● Kondicionierių montuokite ant pagrindo, kuris būtų pakankamai tvirtas ir galėtų išlaikyti prietaiso svorį.
Naudojant nepakankamai atsparų pagrindą, įranga gali nukristi ir sužeisti.

● Elektros darbus reikia atlikti laikantis vietinių ir nacionalinių reglamentų bei šio montavimo vadovo instrukcijų.
Būtinai naudokite tik atskirą elektros tiekimo grandinę.
Dėl nepakankamo elektros grandinės pajėgumo ar prastai atlikto darbo gali trenkti elektra ar kilti gaisras.

● Naudokite tinkamo ilgio laidą.

Nenaudokite suklijuotų laidų ar prailgintuvų, nes dėl jų naudojimo gali įvykti perkaitimas, trenkti elektra ar kilti gaisras.

● Patikrinkite, kad visi laidai būtų apsaugoti, būtų naudojami nurodyti laidai ir kad neįtemptos gnybtų jungtys ar
laidai.
Dėl netinkamo sujungimo ar nesaugių laidų gali prasidėti kaitimas ar kilti gaisras.

● Jungdami laidus prie elektros tiekimo šaltinio ir jungdami laidais vidinį ir išorinį prietaisus, laidus išdėstykite taip,
kad būtų galima saugiai pritvirtinti tikrinimo dėžutės dangtelį.
Netinkamai pritvirtinus tikrinimo dėžutės dangtelį gali trenkti elektra, kilti gaisras arba kaisti gnybtai.

● Jei montavimo metu prateka šaldomosios dujos, būtinai nedelsdami išvėdinkite patalpą.
Užsidegus aušinimo medžiagai, gali susidaryti nuodingos dujos.

● Užbaigę montavimą patikrinkite, ar neprateka aušinimo dujos.

Jei aušinimo dujos pratekės į patapą ir sukontaktuos
su ugnies šaltiniu, tokiu kaip šildytuvas, krosnis ar viryklė, gali susidaryti nuodingos dujos.

● Montuodami kondicionierių ar perkeldami jį į kitą vietą, būtinai nuorinkite aušiklio grandinę, kad joje nebūtų oro, ir
naudokite nurodytą aušiklį (R410A).
Jei aušinimo grandinėje yra oro ar kitų pašalinių medžiagų, nenormaliai kyla slėgis, o tai gali sugadinti įrangą ar net sužeisti.

● Montavimo metu saugiai privirtinkite aušiklio vamzdelius prieš paleisdami kompresorių.

Jei kompresorius neprijungtas, o veikiant kompresoriui yra atidarytas sustabdymo vožtuvas, bus traukiamas oras į vidų, taip aušinimo ciklo
eigoj susidarys nenormalus slėgis, o tai gali sugadinti įrangą ar net sužeisti.

● Išpumpavimo metu, prieš nuimdami aušiklio vamzdelius, išjunkite kompresorių.

Jei kompresorius vis dar veikia, o sustabdymo vožtuvas yra atidarytas išpumpavimo metu, tai nuėmus aušiklio vamzdelius bus traukiamas
oras, taip aušinimo eigoj susidarys nenormalus slėgis, o tai gali sugadinti įrangą ar net sužeisti.

● Oro kondicionierių būtinai įžeminkite. Negalima įžeminti naudojant nutekamąjį vamzdį, žaibolaidį ar telefono įžeminimą.
Netinkamai įžeminus, galima nusitrenkti elektra.

● Būtinai sumontuokite avarinį įtampos išjungimą (jei srovė nutekėtų į žemę).
Nesumontavus avarinio įtampos išjungimo gali nutrenkti elektra arba kilti gaisras.

ATSARGIAI
● Nemontuokite oro kondicionieriaus vietose, kur gali nutekėti degių dujų.
Jei įvyktų dujų nuotėkis, greta kondicionieriaus susikaupusios dujos gali sukelti gaisrą.

● Laikydamiesi šiame montavimo vadove pateikiamų instrukcijų, sumontuokite išleidimo vamzdelius, kad
nutekėjimas būtų tinkamas, ir izoliuokite juos, kad nevyktų kondensacija.
Dėl netinkamo išleidimo iš vamzdelių gali tekėti vanduo į patalpą ir būti sugadinti daiktai.

● Nurodytu metodu, tokiu kaip sukimo rakto naudojimas, pritvirtinkite praplatinimo veržlę.
Jei praplatinimo veržlė prisukta pernelyg stipriai, ilgą laiką naudojant ji gali suskilti, tada ištekės aušiklis.

● Būtinai imkitės tinkamų priemonių, kad smulkūs gyvūnai nepasinaudotų išoriniu prietaisu kaip priedanga.

Prie elektros sistemos detalių prisilietę gyvūnai gali sukelti gedimus, dūmus ar gaisrą. Informuokite klientą, kad plotas aplink prietaisą turi būti
švarus.
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English

Priedai
Su išoriniu prietaisu tiekiami priedai:

English

1

Atsargumo priemonės pasirenkant
vietą

English

1) Pasirinkite vietą, kuri būtų pakankamai tvirta ir galėtų atlaikyti prietaiso svorį ir vibravimą, taip pat joje turi nestiprėti veikimo metu
susidarantis triukšmas.
2) Pasirinkite tokią vietą, kurioje iš prietaiso išleidžiamas karštas oras ar veikimo keliamas triukšmas netrukdys prietaiso naudotojo
kaimynams.
3) Venkite vietų prie miegamųjų ir panašiai, kad veikimo sukeliamas triukšmas nekeltų nepatogumų.
4) Turi būti pakankamai vietos prietaisu atnešti ir išnešti iš pasirinktos vietos.
5) Turi būti pakankamai vietos oro judėjimui ir nebūti jokių kliūčių prie oro paėmimo ar išleidimo vietos.
6) Prie pasirinktos vietos neturi būti degių dujų nutekėjimo tikimybės.
7) Prietaisus, elektros laidus ir prietaisus jungiančius laidus montuokite ne mažesniu nei 3 metrų atstumu nuo televizorių ir radijo
imtuvų. Taip išvengsite vaizdo ir garso trukdžių. (Triukšmų gali girdėtis net prietaisams esant didesniam nei 3 metrų atstumui,
priklausomai nuo radijo bangų.)
8) Pajūrio vietose ar kitur, kur oras druskingas arba jame gausu sulfatų dujų, oro kondicionieriaus tarnavimo trukmė gali sutrumpėti
dėl korozijos.
9) Kadangi ištekėjimas vyksta iš išorinio prietaiso, po juo nestatykite nieko, ką reikia saugoti nuo drėgmės.

English

1

English

(A) Montavimo vadovas

Lietuviškai

(B) Aušiklio krūvio etiketė

PASTABA
Negalima montuoti taip, kad kabėtų ant lubų ar būtų ant ko nors padėtas.

Pastatykite didelę priedangą.
Pastatykite pakylą.

Prietaisą sumontuokite tokiame
aukštyje, kad jis nepatektų į pusnį.

English

Naudodami oro kondicionierių, kai oro temperatūra lauke žema,
būtinai laikykitės žemiau pateikiamų nurodymų.
1) Kad nepaveiktų vėjas, išorinį prietaisą montuokite taip, kad
paėmimo pusė būtų nukreipta į sieną.
2) Niekuomet nemontuokite išorinio prietaiso tokioje vietoje, kur vėjas
galėtų pūsti tiesiogiai į paėmimo pusę.
3) Kad vėjas nepaveiktų, rekomenduojama sumontuoti slopinančią
plokštę išorinio prietaiso oro išleidimo pusėje.

English

ATSARGIAI

English

English

4) Ten, kur stipriai sninga, montavimo vietą reikia pasirinkti taip kad sniegas negalėtų paveikti prietaiso.

Lietuviškai
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Išorinio prietaiso montavimo brėžiniai

20 m

Maksimalus leistinas ilgis

1,5 m

** Minimalus leistinas ilgis

Maksimalus leistinas aukštis

15 m

* Jei aušiklio vamzdelio

ilgis yra didesnis nei
10 m, reikia papildomo
aušiklio.

20 g/m

Dujų vamzdelis

Išorinis diametras 12,7 mm

Skysčio vamzdelis

Išorinis diametras 6,4 mm

Apvyniokite izoliacinį
vamzdį užbaigimo
juosta nuo apačios iki
viršaus.

* Būtinai pridėkite tinkamą papildomo aušiklio kiekį.
Jei to nepadarysite, prietaisas gali nepakankamai gerai veikti.

** Rekomenduojamas mažiausias vamzdelio ilgis yra 1,5 m,
siekiant išvengti iš išorinio prietaiso kylančio triukšmo ir
vibracijų.
(Mechaninis triukšmas ir vibravimas gali kilti dėl to, kaip
prietaisas sumontuotas, ir dėl aplinkos, kurioje jis
naudojamas.)

ATSARGIAI
**Nustatykite vamzdžio
ilgį nuo 1,5 m iki 20 m.

Priežiūros dangtelis

Sustabdymo
vožtuvo dangtis

250 m

Tose vietose, kur
nutekėjimas prastas, po
išoriniu prietaisu dėkite
blokelius.
Reguliuokite kojelių aukštį
tol, kol prietaisas išsilygins.
Jei to nepadarysite, gali
pratekėti arba kauptis
vanduo.

3

02_LT_3P232550-14C.indd 3

ž
var
do
rg in ų)
pa tr
rp en
(Ta ylių c
sk

0
33
(Tarp p
ag

rindo va

580 m

ržtų sky

m

lių centr

m

m nuo

ų) (N

120 mm
uo prie

taiso pu

sės)

m

sieno

s

tų
Palikite vietos vamzdyno ir
elektros dalies priežiūrai.

Jei yra pavojus, kad prietaisas
nukris, naudokite pagrindo varžtus
arba vielas.
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● Kai išorinio prietaiso oro paėmimo arba išmetimo kelyje yra siena ar kita kliūtis, laikykitės toliau pateikiamų montavimo nurodymų.
● Kai montavimo situacija yra viena iš nurodytų žemiau, sienos aukštis išmetimo pusėje turi būti ne daugiau nei 1200 mm.

Daugiau nei 350
Daugiau
nei 100

Ne
daugiau
nei 1200

Daugiau nei 350

Daugiau nei 50

Daugiau nei 50

English

Daugiau nei 100

Sienos iš dviejų pusių
Lietuviškai

Siena iš vienos pusės

English

Rekomendacijos dėl montavimo

Vaizdas iš viršaus

Šoninis vaizdas

Sienos iš trijų pusių

Daugiau nei 50

English

Daugiau nei 100
Daugiau nei 350

Vaizdas iš viršaus

English

Vnt: mm

Atsargumo priemonės montuojant

English

20

English

● Patikrinkite pagrindo, ant kurio bus montuojama, tvirtumą ir lygumą, kad po sumontavimo nekiltų vibracijų ar triukšmų prietaiso
veikimo metu.
● Pagal pagrindo brėžinį prietaisą saugiai pritvirtinkite, naudodami pagrindo varžtus. (Pasiruoškite keturis M8 arba M10 pagrindo
varžtų, veržlių ir tarpinių rinkinius, visų jų galima įsigyti parduotuvėse.)
● Pagrindo varžtus geriausia sukti tol, kol jų ilgis nuo pagrindo paviršiaus liks 20 mm.

1.

English

Išorinio prietaiso montavimas
Išorinio prietaiso montavimas.

English

English

1) Montuodami išorinį prietaisą žr, „Atsargumo priemonės pasirenkant vietą” ir „Išorinio prietaiso montavimo brėžiniai”.

Lietuviškai
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Išorinio prietaiso montavimas
2.

Vamzdelio galo praplatinimas.
(Pjaukite tiksliai
reikiamu kampu.)

1) Nupjaukite vamzdelio galą specialiu pjovikliu.
2) Pašalinkite atplaišas, nupjautą paviršių laikydami
nuleidę, kad į vamzdelį nepatektų drožlių.
3) Ant vamzdelio uždėkite praplatinimo veržlę.
4) Praplatinkite vamzdelį.
5) Patikrinkite, ar tinkamai atliktas praplatinimas.

Pašalinkite atplaišas

Praplatinimas
Nustatykite tiksliai į tokią padėtį, kaip parodyta žemiau.
A

Praplatinimo įrankis, skirtas R410A

Štampas

A

Įprastinis praplatinimo įrankis

Suveržimo tipas

Suveržimo tipas (standus)

Sparnuotosios veržlės tipas
(Britanijos standartas)

0 - 0,5 mm

1,0 - 1,5 mm

1,5 - 2,0 mm

Patikrinkite
Vidinis praplatinimo
paviršius turi būti
be defektų.

Vamzdelio galas turi
būti praplatintas
lygiai, sudaryti idealų
apskritimą.
Įsitikinkite, kad
įstatyta praplatinimo
veržlė.

ĮSPĖJIMAS
1)
2)
3)
4)
5)
6)

3.

Ant praplatintos dalies nenaudokite mineralinės alyvos.
Saugokite, kad į sistemą nepatektų mineralinės alyvos, nes tai sutrumpins prietaisų tarnavimo trukmę.
Niekuomet nenaudokite vamzdelių, kurie jau buvo panaudoti. Naudokite tik tas detales, kurios pristatytos kartu su prietaisu.
Niekuomet nemontuokite džiovintuvo prie šio R410A prietaiso, jei norite, kad jis tarnautų numatytą laiką.
Džiovinamoji medžiaga gali suskystėti ir sugadinti sistemą.
Nepakankamai praplatinus, gali pratekėti aušinamosios dujos.

Aušinimo vamzdynas.
ATSARGIAI
1) Naudokite praplatinimo veržlę, pritvirtintą prie pagrindinio prietaiso. (Kad praplatinimo veržlė nesuskilinėtų dėl senėjimo.)
2) Kad išvengtumėte dujų pratekėjimo, aušinimo alyva tepkite tik vidinį praplatinimo paviršių. (Naudokite R410A skirtą
aušinimo alyvą.)
3) Praplatinimo veržlių prisukimui naudokite sukimo raktus, kad nepažeistumėte veržlių ir nepratekėtų dujos.
Sulygiuokite abiejų praplatinimų centrus ir prisukite praplatinimo veržles 3-4 apsukimus ranka. Tada jas iki galo prisukite
raktais.
[Užpurkškite alyvos]
Ant išorinio paviršiaus
aušinimo alyvos nenaudokite.

[Prisukite]

Ant vidinio praplatinimo
paviršiaus užneškite
aušinimo alyvos.

Sukimo raktas

Praplatinimo veržlė
Veržliaraktis

Vamzdžio įmova
Ant praplatinimo veržlės aušinimo
alyvos nenaudokite, kad
išvengtumėte per stipraus prisukimo.

Praplatinimo veržlės sukimo momentas
Dujų pusė
Skysčio pusė
1/2 colio
1/4 colio
14,2-17,2 N  m
49,5-60,3 N  m
(505-615 kgf  cm)
(144-175 kgf  cm)

Praplatinimo veržlė

Vožtuvo dangtelio sukimo momentas
Dujų pusė
Skysčio pusė
1/2 colio
1/4 colio
21,6-27,4 N  m
48,1-59,7 N  m
(490-610 kgf  cm)
(220-280 kgf  cm)
Priežiūros angos dangtelio
sukimo momentas

5
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English

4.

Oro išleidimas ir patikrinimas, ar neprateka dujos.

Lietuviškai

● Užbaigus montuoti vamzdyną, būtina jį nuorinti ir patikrinti, ar neprateka dujos.

ĮSPĖJIMAS

● Jei naudojate papildomo aušiklio, pirmiausia nuorinkite aušiklio vamzdelius ir vidinį

prietaisą, naudodami vakuuminį siurbliuką, o tada pridėkite papildomo aušiklio.
● Sustabdymo vožtuvo strypą sukite šešiakampiu raktu (4 mm).
● Visas aušiklio vamzdelio jungtis reikia tvirtinti naudojant sukimo raktą su nurodytu
sukimo momentu.

Sudėtinis
slėgio matuoklis

English

Į šaldymo ciklą neįmaišykite jokių kitų medžiagų, išskyrus nurodytą aušiklį (R410A).
Pratekėjus aušinimo dujoms kuo greičiau ir kuo geriau išvėdinkite patalpą.
R410A, kaip ir kiti aušikliai, visuomet turi būti perdirbamas, jo negalima išleisti tiesiai į aplinką.
Naudokite vakuuminį siurbliuką, skirtą tik R410A. Jei tą patį vakuuminį siurbliuką naudosite skirtingiems aušikliams, gali
sugesti vakuuminis siurbliukas arba prietaisas.
Slėgio matuoklis

Matuoklio
vamzdynas
Žemo slėgio
vožtuvas

Aukšto Vožtuvų
slėgio
dangteliai
vožtuvas

Skysčio
sustabdymo
vožtuvas

English

1)
2)
3)
4)

Pakrovimo
žarnelės
Vakuuminis
siurbliukas

Priežiūros
anga

Dujų
sustabdymo
vožtuvas

English

1) Sujunkite pakrovimo žarnelės išsikišusią dalį (kuri ateina nuo vamzdyno) su dujų sustabdymo vožtuvo priežiūros anga.
2) Pilnai atidarykite matuoklio vamzdyno žemo slėgio vožtuvą (Lo) ir visiškai uždarykite jo aukšto slėgio vožtuvą (Hi).
(Vėliau su aukšto slėgio vožtuvu nieko nebereikės daryti.)

English

3) Siurbkite vakuumu, kol sudėtinis slėgio matuoklis rodys –0,1 MPa (–76 cmHg)*1.
4) Uždarykite matuoklio vamzdyno žemo slėgio vožtuvą (Lo) ir išjunkite vakuuminį siurbliuką.
(Tokią būseną palikite keletui minučių, kad įsitikintumėte, jog sudėtinio slėgio matuoklio rodyklė negrįžo atgal.)*2.

English

5) Nuimkite skysčio sustabdymo vožtuvo ir dujų sustabdymo vožtuvo dangtelius.

English

6) Pasukite skysčio sustabdymo vožtuvo strypą 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę, naudodami šešiakampį raktą, taip
vožtuvas atsidarys.
Po 5 sekundžių jį uždarykite ir patikrinkite, ar nepratekėjo dujos.
Naudodami muiluotą vandenį, patikrinkite, ar neprateka dujos iš vidaus prietaiso ar išorės prietaiso praplatinimo ir vožtuvų
strypų.
Baigę patikrinimą, visą muiluotą vandenį nušluostykite.
7) Atjunkite pakrovimo žarnelę nuo dujų sustabdymo vožtuvo priežiūros angos, tada iki galo atidarykite skysčio ir dujų
sustabdymo vožtuvus. (Nepersukite vožtuvo strypo.)

English

8) Užtvirtinkite skysčio ir dujų sustabdymo vožtuvų dangtelius ir priežiūros angų dangtelius, naudodami sukimo raktą su
nurodytu sukimo momentu.
*1. Vamzdžio ilgio ir vakuuminio siurbliuko eksploatavimo trukmės derinys.
Vamzdžio ilgis
Veikimo trukmė

Iki 15 metrų
Ne mažiau nei 10 minučių

Daugiau nei 15 metrų
Ne mažiau nei 15 minučių

English

*2. Jei sudėtinio slėgio matuoklio rodyklė grįžta atgal, aušiklyje gali būti vandens arba gali būti atsilaisvinęs kuris nors vamzdžio
sujungimas. Patikrinkite visus vamzdžių sujungimus ir iš naujo priveržkite veržles, o tada pakartokite žingsnius nuo 2) iki 4).

Lietuviškai
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Išorinio prietaiso montavimas
5.

Pakartotinis pripildymas aušikliu.

Ant mašinos vardinės plokštės pasitikrinkite, kokio tipo aušiklis turi būti naudojamas.
Atsargumo priemonės pildant R410A
Pildykite skysta forma iš skysčio vamzdžio.
Tai aušiklio mišinys, todėl jei juo bus pildoma dujinėje formoje, gali pasikeisti aušiklio sudėtis ir taip prietaisas negalės normaliai
veikti.
1) Prieš pripildydami patikrinkite, ar prie baliono prijungtas sifonas ar ne. (Ant jo turėtų būti parašyta kas nors panašaus į „liquid
filling siphon attached”.)
Baliono su sifonu pripildymas

Kitų balionų pildymas
Prieš pildymą balioną
apverskite.

Pildymo metu balionas turi
stovėti stačiai.
Viduje yra sifono vamzdelis, todėl
norint pripildyti skysčio, nereikia
apversti baliono.

● Būtinai naudokite R410A įrankius, kad slėgis būtų tinkamas ir nepatektų pašalinių dalykų.

Svarbi informacija apie naudojamą aušiklį
Šiame produkte yra fluoruotų šiltnamio efektą sukeliančių dujų,
kurios įtrauktos į Kioto protokolą. Neišleiskite šių dujų į aplinką.
Aušiklio tipas: R410A
GWP(1) vertė: 1975

(1) GWP

1 produkto gamyklinis aušiklio
kiekis:
žr. prietaiso vardinę plokštę

Užpildytą etiketę reikia priklijuoti prie
produkto pakrovimo angos (pvz., ant
sustabdymo vožtuvo dangtelio vidaus).
4

= globalinio atšilimo potencialas

2 papildomai vietoje pridėto aušiklio
kiekis
3 bendras aušiklio kiekis

Nenusivalančiu rašalu užrašykite,
 1 produkto gamyklinį aušiklio kiekį,
 2 papildomai vietoje pridėto aušiklio kiekį ir
 1 + 2 bendrą aušiklio kiekį
Ant su produktu tiekiamos aušiklio krūvio etiketės.
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5 išorinis prietaisas
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6.

4 Sudėtyje yra fluoruotų šiltnamio
efektą sukeliančių dujų, kurios
įtrauktos į Kioto protokolą
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6 aušiklio balionas ir užpildymo
vamzdynas

Darbas su aušiklio vamzdynu.
6-1 Įspėjimai dėl elgesio su vamzdžiais.
1) Saugokite atvirą vamzdžio galą nuo dulkių ir drėgmės.
2) Visi vamzdelių lenkimai turi būti atliekami kuo švelniau. Lenkimui
naudokite vamzdelių lenktuvą.

Siena

Būtinai uždėkite
dangtelį.
Lietus

6-2 Varinių ir šilumą izoliuojančių medžiagų
pasirinkimas.

Jei praplatinimo dangtelio
neturite, uždenkite
praplatinimo ertmę
juosta, kad nepatektų
purvas ar vanduo.

Naudodami nusipirktus varinius vamzdelius ir tvirtinimo detales,
laikykitės tokių reikalavimų:
1) Izoliacinė medžiaga: polietileno putos
Šilumos perdavimo rodiklis: nuo 0,041 iki 0,052 W/mK (nuo 0,035 iki 0,045 kcal/(mh•°C))
Maksimali pasiekiama aušinimo dujų vamzdelio paviršiaus temperatūra 110°C.
Prietaisus jungiantys laidai
Pasirinkite tokias šilumą izoliuojančias medžiagas, kurios atlaikytų tokią
Dujų
vamzdis
temperatūrą.
2) Būtinai izoliuokite ir dujų, ir skysčio vamzdžius ir pasirūpinkite, kad izoliacijos
matmenys atitiktų pateiktus žemiau.
Dujų pusė

Skysčio pusė

Išorinis diametras Išorinis diametras
12,7 mm
6,4 mm
Minimalus sulenkimo spindulys
40 mm ar daugiau 30 mm ar daugiau
Storis 0,8 mm (C1220T-O)

Dujų vamzdžio
šiluminė izoliacija
Vidinis diametras
14-16 mm

Skysčio vamzdžio
šiluminė izoliacija
Vidinis diametras
8-10 mm

Dujų vamzdžio
izoliacija
Užbaigimo juosta

Skysčio
vamzdis

Skysčio vamzdžio
izoliacija
Išleidimo žarnelė

Storis ne mažiau nei 10 mm

3) Naudokite atskirus šilumą izoliuojančius vamzdžius dujų ir skysčio aušiklio vamzdžiams.
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English

Išpumpavimas
Kad apsaugotumėte aplinką, perkeldami ar išmesdami prietaisą, būtinai jį išpumpuokite.
1) Nuo skysčio sustabdymo vožtuvo ir nuo dujų sustabdymo
vožtuvo nuimkite vožtuvų dangtelius.
2) Atlikite priverstinį aušinimą.
3) Po 5-10 minučių uždarykite skysčio sustabdymo vožtuvą,
naudodami šešiakampį raktą.
4) Po 2-3 minučių uždarykite dujų sustabdymo vožtuvą ir baikite
priverstinį šaldymą.

Lietuviškai

Šešiakampis
raktas

Uždaryti

Skysčio sustabdymo
vožtuvas
Vožtuvo dangtelis

Priežiūros anga

Priverstinis šaldymas

English

1) Norėdami pradėti priverstinį šaldymą, nuspauskite priverstinio veikimo jungiklį (SW1). Norėdami išjungti priverstinį šaldymą,
dar kartą nuspauskite priverstinio veikimo jungiklį (SW1).

English

Dujų sustabdymo
vožtuvas

S102

S2

–

N

English

ON

A B CD

LED-A

SW4

Priverstinio
veikimo
jungiklis

English

English

English

English

English

SW1

Lietuviškai
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Laidai
ĮSPĖJIMAS
1) Nenaudokite sujungtų juostele laidų, suvytų laidų, prailgintuvų ar sujungimų žvaigžde, nes gali kilti perkaitimas, trenkti
elektra ar kilti gaisras.
2) Produkto viduje nenaudokite vietoje pirktų laidų. (Neatšakokite elektros tiekimo išleidimo siurbliukui ir pan. nuo gnybtų
bloko.) Nesilaikant šio nurodymo, galima nusitrenkti arba gali kilti gaisras.
3) Būtinai sumontuokite nutekėjimo į žemę srovės išjungiklį. (Tokį, kuris galėtų atlaikyti aukštesnes harmonikas.)
(Šis prietaisas naudoja inverterį, kas reiškia, kad jis turi būti naudojamas su nutekėjimo į žemę srovės išjungikliu, kuris gali
atlaikyti harmonikas tam, kad nesugestų pats nutekėjimo į žemę srovės išjungiklis.)
4) Naudokite išjungiklį, atjungiantį visus polius, kurio tarpai tarp kontaktinių taškų būtų ne mažiau kaip 3 mm.
5) Neprijunkite maitinimo laido prie vidinio įrenginio. Nesilaikant šio nurodymo, galima nusitrenkti arba gali kilti gaisras.
● Avarinio išjungiklio NEĮJUNKITE, kol nebaigsite visų darbų.

1) Nuo laido nuplaukite izoliaciją (20 mm).
Nuimkite 15 mm izoliacijos nuo tarpblokinių
laidų, prieš prijungdami laidus prie jungčių.

Tvirtai priveržkite laidus
gnybtų varžtais.
Apatinės plokštės šildytuvo
juostos rinkinys

Išorinis
prietaisas
1 23

LN

Jei laidas ilgesnis nei 10 m,
naudokite 2,0 mm diametro laidus.

Naudokite 2,0 mm diametro laidus.

1

Vidinis
2
prietaisas 3

20 A
avarinis
išjungiklis
Tvirtai priveržkite laidus
gnybtų varžtais.

2) Sujunkite patalpose ir lauke naudojamų
įrenginių tarpblokinius laidus, kad atitiktų
terminalų numeriai.
Prijunkite tarpblokinius laidus prie išvado
Nr. 1 jungties bei išvado Nr. 2 jungties, kaip
parodyta iliustracijoje.
Įdėję tarpblokinius laidus į jungtis, lengvai
patraukite laidus ir įsitikinkite, kad jie
nenukris.
3) Gerai priveržkite terminalo varžtus.
Rekomenduojame varžtus priveržti
atsuktuvu su plokščia galvute. Varžtai yra
supakuoti su išvadų skydeliu.

Nutekėjimo į
žemę
išjungiklis

50Hz 220-240 V
elektros tiekimo
šaltinis

H05RN
Žemė

Spauskite
Prietaisus jungiantys laidai

Spauskite

Jungtys

Įstumkite kiekvienos jungties prievadą bei
tarpblokinius laidus. Įdėję tarpblokinius laidus į
jungtis, lengvai patraukite laidus ir įsitikinkite, kad
jie nenukris.

Gerai
Blogai
Kai naudojami daugiagysliai laidai,
suformuokite jų galus taip, kad jie
tvarkingai įsikištų į jungtį.

Elektros tiekimo
gnybtų blokas

–

–

N

1

2

3

L

N

N

Jungtys

Naudokite nurodyto tipo laidus
ir saugiai juos sujunkite.
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Gerai pritvirtinkite laidų
laikiklį, kad laidų galai
nepatirtų išorinės apkrovos.

Laidus išdėstykite taip, kad
aptarnavimo dangtis ir sustabdymo
vožtuvo dangtelis saugiai užsidarytų.

Lietuviškai
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● Įžeminimo laido įrengimas

Montuodami apvalų gnybtą su plokštele, naudokite
tokį metodą.

English

Apvalus banguotas
gnybtas

Lietuviškai

Susuktas laidas

Varžtas

Varžtas

Apvalus banguotas
gnybtas

Plokščia poveržlė
Apvalus banguotas
gnybtas

Plokščia poveržlė

Blogai

English

Gerai

English

Prijungdami laidus prie maitinimo šaltinio gnybtų bloko dirbkite, laikydamiesi
pateiktų pastabų.
Jungiant elektros laidus prie tiekimo šaltinio, reikia imtis tokių atsargumo
priemonių.
Jungimui prie elektros tiekimo šaltinio gnybtų plokštės naudokite apvalų
banguotą gnybtą. Jei tokio gnybto naudoti niekaip neišeina, būtinai laikykitės
toliau pateikiamų nurodymų.
Apvalius banguotus gnybtus uždėkite ant laidų iki apdengtos vietos ir
pritvirtinkite vietoje.

ATSARGIAI

Laido prie gnybtų bloko izoliacijos nupjovimas

English

English

English

English

4) Patraukite laidą ir patikrinkite, ar jis neatsijungia. Tada pritvirtinkite laidą, kad nejudėtų, naudodami laidų stabdiklį.

English

English

Jei jungiamuosius laidus prie gnybtų plokštės jungiate naudodami vienšerdį
laidą, būtinai jį susukite.
To neatlikus gali kaisti laidai arba kilti gaisras.

Lietuviškai
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Bandomasis paleidimas ir galutinis
patikrinimas
1.

Bandomasis paleidimas ir testavimas.
1-1 Išmatuokite tiekiamą įtampą ir užtikrinkite, kad ji patektų į nurodytą intervalą.
1-2 Bandomasis paleidimas turi būti vykdomas šaldymo arba šildymo režimu.
● Šaldymo režimo atveju pasirinkite mažiausią temperatūrą, kokią galima užprogramuoti; šildymo režimo atveju pasirinkite

aukščiausią temperatūrą, kokią galima užprogramuoti.
1) Bandomasis veikimas gali neveikti kuriuo nors režimu, priklausomai nuo patalpos temperatūros.
2) Pasibaigus bandomajam veikimui, nustatykite normalią temperatūrą (nuo 26°C iki 28°C šaldymo režime, nuo 20°C iki
24°C šildymo režime).
3) Saugumo sumetimais, sistemos negalima iš naujo paleisti 3 minutes po to, kai ji išjungiama.

1-3 Bandomąjį paleidimą reikia atlikti pagal eksploatacijos vadovą, kad tinkamai veiktų visos funkcijos ir
detalės, tokios kaip žaliuzių judėjimas.
● Laukimo režimu veikiančiam oro kondicionieriui reikia šiek tiek energijos. Jei sistema po sumontavimo kurį laiką

nebus naudojama, išjunkite įtampos išjungiklį, kad nebūtų be reikalo naudojama elektros energija.
● Jei avarinis išjungiklis suveiks ir išjungs energijos tiekimą kondicionieriui, sistema vėl pradės veikti tuo pačiu režimu,
kai jis bus įjungtas.

2.

Ką reikia patikrinti.
Ką reikia patikrinti

Simptomas

Ar vidinis ir išorinis prietaisai tinkamai sumontuoti ant kietų pagrindų.

Kritimas, vibracijos, triukšmas

Ar neprateka aušinimo dujos.

Nepakankamai veikia
šaldymas/šildymas

Ar aušinimo dujų ir skysčių vamzdeliai ir vidaus išleidimo žarnelės
pratęsimas izoliuoti termiškai.

Prateka vanduo

Ar tinkamai sumontuota išleidimo linija.

Prateka vanduo

Ar sistema tinkamai įžeminta.

Elektros nuotėkis

Ar prietaisų laidų sujungimui naudojami nurodyti laidai.

Neveikia prietaisas arba dega
laidai

Ar išorinio ar vidinio prietaiso paėmimo ar išmetimo kelyje nėra oro.
Ar atidaryti sustabdymo vožtuvai.

Nepakankamai veikia
šaldymas/šildymas

Ar vidinis prietaisas tinamai gauna nuotolinio valdymo pulto komandas.

Neveikia prietaisas
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Patikrinta
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Two-dimensional bar code is a code
for manufacturing.
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