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1.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před instalací klimatizační jednotky si pečlivě prostudujte
tato BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, která jsou nezbytná
k zajištění správné instalace.
Po dokončení instalace proveďte testovací provoz a proveďte
zkoušku na výskyt závad. Seznamte zákazníka se způsobem
provozování klimatizačního a s péčí o něj s využitím informací
uvedených v návodu k obsluze. Požádejte zákazníky, aby si
uschovali tuto instalační příručku spolu s návodem k obsluze
k dalšímu použití.
Toto klimatizační zařízení se dodává za podmínky "zařízení
nepřístupné široké veřejnosti".
Bezpečnostní upozornění
Tento systém je produkt třídy A. V domácím prostředí může toto
zařízení způsobovat rušení rádiových frekvencí, v takovém
případě je nutné podniknout odpovídající opatření.
Význam VÝSTRAH a UPOZORNĚNÍ
VÝSTRAHA ............ Zanedbáte-li kterýkoliv z těchto
pokynů, může to mít za následek
úraz nebo smrt.
UPOZORNĚNÍ........ Zanedbáte-li kterýkoliv z těchto
pokynů, může to mít za následek
poškození majetku nebo podle
okolností těžký úraz.
VÝSTRAHA
• O provedení instalace požádejte svého prodejce nebo
kvalifikovaný personál.
Klimatizační jednotku se nepokoušejte sami instalovat ani
opravovat. Nesprávně provedená práce může mít za
následek únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.
• Klimatizační zařízení instalujte podle popisu uvedeného
v tomto instalačním návodu.
Nesprávně provedená práce může mít za následek únik
vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.
• V případě úniku chladiva se poraďte se svým místním
dodavatelem. Je-li klimatizační jednotka instalována
v malé místnosti, je potřeba zavést taková opatření,
aby ani v případě úniku chladiva nepřekročilo jeho
množství povolenou mez koncentrace.
Jinak může dojít k nehodě v důsledku vyčerpání kyslíku.
• Při instalaci používejte výhradně specifikované příslušenství
a díly určené k instalaci.
Použití jiných než specifikovaných dílů může mít za následek
pád, únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.

čeština

Instalační příručka
• Klimatizační zařízení instalujte na dostatečně pevnou
základnu, aby odolávala hmotnosti jednotky.
Nedostatečná pevnost základů může mít za následek pád
zařízení, což může přivodit úraz.
• Specifikované instalační práce realizujte se zřetelem na silný
vítr, možné smrště nebo zemětřesení.
Nesprávně provedené instalační práce mohou mít za
následek pád jednotky a úrazy následkem jejího pádu.
• Zajistěte, aby byla klimatizační jednotka zapojena do
samostatného obvodu a aby celé elektrické zapojení
jednotky provedl kvalifikovaný personál v souladu s místními
zákony a předpisy a tímto instalačním návodem.
Nedostatečná kapacita napájení nebo nevyhovující
elektrická konstrukce zařízení mohou způsobit úraz
elektrickým proudem nebo požár.
• Zajistěte, aby všechna vedení byla jištěná a chráněná.
Používejte pouze specifikované vodiče a zajistěte, aby
svorkovnice či vedení nebyly vystaveny namáhání.
Nesprávné zapojení nebo zajištění vodičů může mít za
následek nadměrný vznik tepla nebo požár.
• Při zapojování napájení a připojování dálkového ovladače
a přenosového vedení umístěte vodiče tak, aby bylo možné
bezpečně upevnit kryt skříňky s elektrickými součástkami.
Nesprávné umístění víčka skříňky s elektrickými
součástkami může mít za následek úraz elektrickým
proudem, požár nebo přehřátí svorek.
• Pokud plynné chladivo během instalace uniká, prostory
ihned vyvětrejte.
Dostane-li se chladivo do styku s ohněm, mohou vznikat
jedovaté plyny.
• Po dokončení instalace proveďte zkoušku netěsností
chladicího plynu.
Pokud by plynné chladivo unikalo do místnosti a dostalo se
do styku se zdrojem požáru (například teplovzdušné topidlo,
kamna, sporák nebo vařič), mohly by se tvořit jedovaté plyny.
• Před dotekem kterékoli součásti pod napětím dbejte na to,
aby bylo zařízení vypnuté.
• Zajistěte uzemnění klimatizační jednotky.
Jednotku neuzemňujte k potrubí, bleskosvodu ani uzemnění
telefonního vedení. Nedokonalé uzemnění může způsobit
úraz elektrickým proudem nebo požár.
Intenzivní nárazový proud blesku nebo jiného zdroje může
způsobit poškození klimatizačního zařízení.
• Zajistěte instalaci jističe svodového zemnícího proudu.
Zanedbání nutnosti instalovat jistič uzemnění může mít
za následek úraz elektrickým proudem nebo požár.
UPOZORNĚNÍ
• Odtokové potrubí instalujte v souladu pokyny v tomto
instalačním návodu. Zajistíte tak dobrý odvod kondenzátu.
Potrubí tepelně izolujte, abyste předešli kondenzaci.
Nesprávně instalované vypouštěcí potrubí může mít za
následek únik vody uvnitř místnosti a poškození majetku.
• Vnitřní a venkovní jednotku, napájecí kabelovou přípojku a
propojovací vodiče instalujte ve vzdálenosti nejméně jeden
metr od televizorů nebo rádií. Předejdete tak možnosti
interference obrazu nebo šumu.
(Podle intenzity příchozího signálu může být vzdálenost
1 metr k eliminaci šumu nedostatečná.)
• Vzdálenost vysílání dálkového ovladače (bezdrátová sada)
může být v prostorách osvětlených zářivkami (s invertorem
nebo rychlým startem) ve skutečnosti kratší, než odpovídá
očekávání.
Vnitřní jednotku instalujte co nejdále od zářivek.
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• Klimatizační jednotku neinstalujte na místa s následujícími
vlastnostmi:
1. V místech s vysokou koncentrací par minerálních olejů,
aerosolů olejů nebo páry (například kuchyně).
Plastové součásti by se mohly poškodit, spadnout a
způsobit únik vody.
2. V místech, kde vznikají korozívní plyny (například oxid
siřičitý nebo sírový).
Koroze měděného potrubí nebo spájených dílů by mohla
způsobit únik chladiva.
3. Poblíž instalace strojů generujících elektromagnetickou
radiaci.
Elektromagnetická radiace by mohla rušit provoz řídicího
systému a způsobit poruchu funkce jednotky.
4. V místech s únikem hořlavých plynů, nebo v místech
s uhlíkovými vlákny nebo hořlavým prachem rozptýleným
ve vzduchu, nebo v místech, kde se manipuluje
s těkavými kapalinami (například ředidla nátěrů
nebo benzin).
Provozování jednotky v takových prostorách by mohlo
způsobit požár.
• Klimatizační jednotka není určena pro použití v prostředí
s nebezpečím výbuchu.
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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

• Před instalací vnitřní jednotky si pozorně přečtěte tuto
příručku.
• Instalaci jednotky svěřte kvalifikovanému servisnímu
technikovi. Nesprávně provedená instalace může mít za
následek únik vody a v horším případě také úraz elektrickým
proudem nebo požár.
• Používejte pouze díly dodávané s jednotkou nebo díly
splňující požadované specifikace. Použití nevyhovujících
dílů může mít za následek pád jednotky, únik vody a v horším
případě také úraz elektrickým proudem nebo požár.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zkontrolujte následující příslušenství dodávané
s jednotkou.
Název

Kovová
svorka

Papírová šablona
k instalaci

Vypouštěcí
hadice

Množství

1 ks

1 ks

1 ks

Tvar
Vlnitá lepenka

PŘED INSTALACÍ

• Při stěhování jednotky je při jejím vyjímání z krabice
nutné jednotku zvednout za čtyři zvedací oka. Na ostatní
části jednotky se nesmí vyvíjet žádný tlak – to platí
zvláště o výkyvných žaluziích, potrubí na chladivo,
vypouštěcí potrubí a další díly vyrobené z pryskyřic.
• Před instalací jednotky zkontrolujte typ použitého chladiva –
R410A. (Použití nesprávného chladiva může zabránit
správnému provozu jednotky.)
• Až do skončení instalačních prací je třeba ponechat si
v dosahu příslušenství potřebné k instalaci. Nelikvidujte je!
• Rozhodněte o způsobu dopravy.
• Během přepravy ponechejte jednotku v jejím balení, dokud ji
nedopravíte na místo instalace. Je-li třeba jednotku rozbalit,
použijte ke zdvihání lano z měkkého materiálu nebo
ochranné desky s lanem, abyste předešli poškození
jednotky nebo jejímu poškrábání.
• Při výběru místa instalace použijte dodávanou papírovou
šablonu.
• Elektrické zapojení venkovní jednotky viz instalační návod
venkovní jednotky dodávaný s venkovní jednotkou.
• Jednotku neinstalujte ani neprovozujte v místech
s následujícími vlastnostmi:
• Místa s minerálními oleji nebo nasycená olejovými
parami nebo aerosoly (například kuchyně). (Plastové
díly by se mohly poškodit a eventuálně vypadnout
nebo způsobit únik vody.)
• Místa s výskytem korozívních plynů (například sirné
plyny). (Měděné potrubí a mosazné plochy by mohly
zkorodovat, což by mohlo vést k úniku chladiva.)
• Místa s přítomností hořlavých plynů nebo těkavých
hořlavých plynů (například ředidla nebo benzín).
(Hořlavé plyny v okolí jednotky mohou způsobit
vznícení jednotky.)
• V místech instalace strojů generujících
elektromagnetické vlny. (Řídicí systém zařízení by
mohl selhat.)
• Místa, v nichž má vzduch vysoký obsah soli
(například v blízkosti oceánu) a v oblastech
s velkým kolísáním napětí (například v továrnách).
Ve vozidlech nebo na lodích.
• Tato jednotka (vnitřní i venkovní) je vhodná k instalaci
v komerčním prostředí a prostředí lehkého průmyslu.
Jsou-li instalovány v domácnosti, mohou vyvolávat
elektromagnetické rušení.
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Název

Izolace pro
armatury

Těsnicí blok

Izolace pro
závěsný
nosník

1 ks

1 ks

4 ks

Množství

Na plynové
potrubí

Tvar

Velká

Na kapalinové
potrubí

malý

Název

Podložka
pro
závěsné
rameno

Svorka

Polohovací blok pro
instalaci

Množství

8 ks

8 ks

2 ks

Tvar

4 šrouby
Název

Destička k uzavření
výstupu vzduchu

Množství

1 ks

Tvar

(Ostatní)

• Návod k obsluze
• Instalační příručka

• Šrouby k upevnění panelů jsou připojeny k dekoračnímu
panelu.

čeština
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VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

c. Vysvětlení pro obsluhu

• Pro tuto vnitřní jednotku je také třeba volitelný dekorační
panel a dálkový ovladač. (Viz tabulka 1, 2)
Tabulka 1
Model
FXKQ25 · 32 ·
40M(A)VE
FXKQ63M(A)VE

Min. výška nad
stropem

Ozdobný panel

220 mm nebo
více

BYK45FJW1

Bílá

BYK71FJW1

• Existují dva typy dálkových ovladačů: kabelový a bezdrátový. Podle požadavků zákazníka vyberte v tabulce 2
dálkový ovladač a instalujte ho na příslušném místě.
Tabulka 2

2-4

Typ s vodičem
Typ tepelného čerpadla
Typ s prostým chlazením

POZNÁMKA
• Jestliže chcete použít dálkový ovladač neuvedený
v tabulce 2, vyberte vhodný dálkový ovladač na základě
katalogů a technických materiálů.

BĚHEM STAVEBNÍCH ÚPRAV VĚNUJTE ZVLÁŠTNÍ
POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍM POLOŽKÁM A PO
DOKONČENÍ INSTALACE JE ZKONTROLUJTE.
a. Položky, jež je třeba zkontrolovat po dokončení prací
Položky, které je nutné
zkontrolovat

Situace, která může nastat
v případě neprovedení řádné Kontrola
kontroly

Jednotka by mohla
Je vnitřní i venkovní jednotka
spadnout, vibrovat nebo
bezpečně upevněna?
generovat hluk.
Proběhl test těsnosti
plynového potrubí?

Výsledkem by mohlo být
nedostatečné chlazení.

Je jednotka dokonale
izolována?

Mohla by odkapávat
kondenzovaná voda.

Vytéká kondenzát hladce?

Mohla by odkapávat
kondenzovaná voda.

Odpovídá síťové napětí
hodnotě uvedené na
typovém štítku zařízení?

Jednotka by mohla selhat
nebo by mohly vyhořet její
části.

POZNÁMKY PRO INSTALAČNÍHO TECHNIKA

Dbejte, abyste instruovali zákazníky, jak správně provozovat
jednotku (zvláště čištění filtrů, ovládání různých funkcí a
nastavení teploty) tím, že je necháte provést jednotlivé operace
samotné za pomoci návodu.

3.
Dálkový ovladač

Bezdrátový typ

Položky označené
VÝSTRAHA a
VAROVÁNÍ
v návodu k obsluze upozorňují na možnost úrazu nebo
poškození materiálu a souvisejí s obecným používáním
produktu. V souladu s tím je třeba, abyste popsaný obsah
plně vysvětlili a abyste rovněž požádali zákazníka, aby si
přečetl návod k obsluze.

VOLBA MÍSTA INSTALACE

Jestliže jste přesvědčeni, že maximální relativní vlhkost může
přesáhnout 80%, přidejte k tělesu jednotky další tepelnou
izolaci. Jako tepelně izolační materiál použijte skelnou vatu,
polyetylénovou pěnu nebo podobnou hmotu o tloušťce nejméně
10 mm.
(1) Vyberte takové místo instalace, jež splňuje následující
podmínky a o němž jste se domluvili se zákazníkem.
Místo musí splnit tyto podmínky:
• Místo horním prostoru (včetně zadní části stropu),
kde nemůže dojít ke vzniku škod následkem možného
odkapávání vody z chladicího, vypouštěcího nebo
vodního potrubí atd.
• Lze zajistit optimální rozptyl vzduchu.
• Nic neblokuje volné proudění vzduchu.
• Kondenzovanou vodu lze řádně odvádět.
• Strop je dostatečně pevný, aby mohl nést hmotnost
vnitřní jednotky.
• Snížený podhled není nápadně skloněný.
• Kolem jednotky lze zajistit dostatek volného prostoru pro
instalaci a údržbu.
• V okolí není třeba se obávat úniku hořlavých plynů.
• Musí být možné propojení venkovní a vnitřní jednotky
v rámci přípustných mezí. (Viz instalační návod venkovní
jednotky.)
UPOZORNĚNÍ
• Vnitřní a venkovní jednotky, napájecí kabelovou přípojku
a propojovací vodiče instalujte ve vzdálenosti nejméně jeden
metr od televizorů nebo rádií. Předejdete tak možnosti
interference obrazu a šumu.
(Podle délky rádiových vln může být vzdálenost 1 metru
nedostatečná k eliminaci šumu.)

Nebezpečné při probíjení.

Jsou vedení správně
dimenzována v souladu
se specifikací?

Jednotka by mohla selhat
nebo by mohly vyhořet její
části.

Nezakrývá nic nasávání ani
vyfukování vzduchu vnitřní
ani venkovní jednotky?

Výsledkem by mohlo být
nedostatečné chlazení.

Poznamenali jste si délku
potrubí s chladivem a
potřebu doplnit chladivo?

Množství náplně chladiva
v systému je nejasné.
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b. Položky, jež je třeba zkontrolovat při dodávce
Prostudujte také kapitolu "BEZPEČNOSTNÍ
UPOZORNĚNÍ"
Položky, které je nutné zkontrolovat

≥200

≥1000

Je jednotka bezpečně
uzemněna?

≥2500

Jednotka by mohla selhat
Je elektrické zapojení a
nebo by mohly vyhořet její
instalace potrubí v pořádku?
části.

≥200

Při instalaci ve vyšších místech
Jednotka: mm

Kontrola

Ukázali jste svému zákazníkovi návod k obsluze a vysvětlili
jste mu současně provoz jednotky?
Předali jste svému zákazníkovi návod k obsluze?

čeština

3

(2) Výška stropu
• Jednotku instalujte ve výšce spodního panelu jednotky
ve výšce nejméně 2,5 m, aby se uživatel nemohl jednotky
snadno dotknout.
• Tuto jednotku lze instalovat na stropy do výšky 3,8 m.
Jestliže výška stropu přesahuje 2,7 m, musí být konektor
svorkovnice (A2P) vyměněn a musí být instalována
deska k uzavření výstupu vzduchu. Viz také
"INSTALACE S VYSOKÝM STROPEM" na straně 11.
(3) K instalaci použijte závěsné svorníky. Zkontrolujte, zda
je strop dostatečně silný, aby mohl nést hmotnost
jednotky. Hrozí-li nebezpečí, před instalací jednotky
vyztužte strop.
(Místo instalace je vyznačeno na papírové šabloně
k instalaci. Podle této šablony lze zjistit, které body stropu
je třeba vyztužit.)

• Otevřete otvor ve stropě určený k instalaci v místě,
kde bude jednotka instalována, protáhněte chladivové
potrubí, odtokové potrubí, vedení dálkového ovladače
a přenosová vedení mezi vnitřními a venkovními
jednotkami k otvoru v jednotce určenému k napojení
potrubí a vedení. (Zapojení elektrické kabeláže viz také
"9. PŘÍKLAD ZAPOJENÍ A ZPŮSOB NASTAVENÍ
DÁLKOVÉHO OVLADAČE" na straně 9. Způsob
připojení potrubí viz přiložený instalační návod venkovní
jednotky.)
• Po otevření otvoru ve stropě může být nutné vyztužení
rámu stropu atd., aby se zajistila rovinnost stropu a aby
strop za provozu jednotky nevibroval. O podrobnostech
se poraďte s firmou zajišťující stavební úpravy a interiéry.
Příklad nastavení

2

±100

≥220

1

3
4

≥1500

≥20

1

1
2

4.

1
2
3
4
5

2

Výstupní strana
Strana sání
Jednotka: mm

PŘÍPRAVA PŘED INSTALACÍ

(1) Poměr stropního otvoru vůči poloze závěsného šroubu

1

800
760
710
350

Stropní deska
Kotva
Křídlatá matice nebo přítužná matice
Závěsný šroub
Povrch stropu
Jednotka: mm

Poznámka: Všechny výše uvedené díly se běžně dodávají.
(3) Instalujte závěsné šrouby.
(Jako závěsné svorníky použijte šrouby o velikosti M8).
U již existujících stropů použijte kotvy, u nově budovaných
stropů použijte usazené vložky, usazené kotvy atd.
s dostatečnou nosností pro hmotnost jednotky. Před
instalací jednotky upravte délku šroubů od stropu.

2
3

5.

4

INSTALACE VNITŘNÍ JEDNOTKY

Instalace volitelného příslušenství (s výjimkou
dekoračního panelu) je snazší ještě před instalací vnitřní
jednotky.
U dílů používaných k instalaci si ověřte, že používáte dodávané
příslušenství a specifikované díly určené naší společností.
(1) Jednotku instalujte dočasně.
• Na závěsný svorník upevněte závěsné rameno. Horní i
dolní matice podložte podložkami a pevně je dotáhněte.

A
B
C
D

1
2
3
4

5

Ozdobný panel
Stropní otvor
Vnitřní jednotka
Závěsný svorník (x4)
Jednotka: mm

1
2

Model

A

B

C

D

FXKQ25 · 32 · 40M(A)VE

1110

1150

1200

1240

FXKQ63M(A)VE

1310

1350

1400

1440

(2) Ve stropu provrtejte otvor potřebný k instalaci.
(U existujících stropů)
• Použijte papírovou šablonu k instalaci, která byla
upravena podle rozměrů stropních otvorů.

3

1
2
3

Díl je nutno zakoupit v místě
Podložka (příslušenství)
Dotáhněte shora i zdola (dvojitá matice)

(2) Při instalaci použijte k nastavení výšky jednotky přiložené
polohovací bloky.

4
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(3) Jednotku nastavte do správné polohy podle "3. VOLBA
MÍSTA INSTALACE" (1).
• Polohovací díly a papírová šablona byly upraveny podle
skutečných rozměrů stropních otvorů. Zajistěte řádnou
komunikaci s pracovníky, kteří provádějí potřebné úpravy
stropu.
1

1

2

1

2

Izolace na závěsný nosník (příslušenství)

(7) Po vyrovnání jednotky odstraňte polohovací bloky, které
jste použili při instalaci.
1

3

5

4

1
2
3
4
5

POZNÁMKA

Polohovací blok pro instalaci 1 (příslušenství)
Polohovací blok pro instalaci 2 (příslušenství)
Šrouby (4x)
Polohovací blok pro instalaci – otvor pro upevňovací
šroub
Spodní povrch stropu

(4) Přesvědčte se, zda je jednotka vyrovnána do vodorovné
polohy.
UPOZORNĚNÍ
Jednotka je vybavena integrovaným čerpadlem na
odpadní vodu a plovákovým vypínačem. Všechny čtyři
rohy jednotky vyrovnejte pomocí vodováhy nebo
plastové trubice naplněné vodou.
(Pokud by byla jednotka šikmo proti proudu kondenzátu,
plovákový vypínač by mohl selhat a voda by mohla
odkapávat).

• U nově budovaných stropů postupujte stejně a zajistěte
řádnou komunikaci s pracovníky, kteří provádějí potřebné
úpravy stropu. Polohovací díly a papírová šablona byly
upraveny podle skutečných rozměrů stropních otvorů.

6.

POTRUBÍ CHLADIVA

Pro potrubí chladiva venkovních jednotek viz instalační
návod přiložený k venkovní jednotce.
Proveďte tepelnou izolaci obou stran plynového a
kapalinového potrubí. Jinak by mohlo v některých
případech docházet k úniku vody.
(Při použití tepelného čerpadla může teplota plynového potrubí
dosáhnout až zhruba 120°C, a proto použijte dostatečně odolný
izolační materiál.)
Izolaci potrubí chladiva zesilte také v případech, kdy by
mohla teplota a vlhkost části s potrubím chladiva překročit
30°C nebo relativní vlhkost 80%. (20 mm nebo silnější). Na
povrchu izolačního materiálu by mohlo docházet ke
kondenzaci.
Před dokončením instalace potrubí si ověřte typ použitého
chladiva. V případě odlišného druhu chladiva není možný
správný provoz zařízení.

UPOZORNĚNÍ

1
2

1
2

Úroveň
Plastová trubice

(5) Dotáhněte horní matici.
(6) Na závěsné rameno a šrouby, kterými je jednotka
upevněna k závěsnému ramenu, použijte izolaci. (4 místa).
(Viz obrázek vpravo.)

čeština

• Používejte řezák trubek a potrubí vhodné pro použitý typ
chladiva.
• Před připojením potřete spoje potrubí éterem nebo
esterovým olejem.
• Aby do potrubí nevnikl prach, vlhkost ani jiné nečistoty
a cizí materiály, stlačte konec potrubí, nebo ho zalepte
páskou.
• Zabraňte, aby se do chladicího cyklu nepřimíchal jiný
materiál než určené chladivo (například vzduch atd.).
Jestliže během provozu jednotky unikne chladivo,
prostory důkladně vyvětrejte.
• Venkovní jednotka je naplněna chladivem.
• Při připojování / odpojování potrubí k jednotce / od jednotky
používejte francouzský a momentový klíč tak, jak je
znázorněno na obrázku.
• Rozměry převlečných matic naleznete v tabulce 3.
• Při připojení převlečné matice potřete vnitřní i venkovní
stranu kuželu éterem nebo esterovým olejem a před pevným
dotažením matici nejdříve třikrát nebo čtyřikrát pootočte a
pak ji zašroubujte.
• Utahovací momenty jsou uvedeny v tabulce 3.
Přetažení může převlečnou matici zničit.
• Překontrolujte těsnost spojů potrubí a poté potrubí tepelně
izolujte podle obrázku.

5

• Těsněním obalte pouze plynové potrubí. Těsnění ohněte
přes izolaci u dílce (spojení) shora.
1

UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte, zda je provedena izolace veškerého potrubí
uvnitř jednotky. Volně přístupné potrubí může způsobit
kondenzaci par nebo popáleniny při dotyku.

1

UPOZORNĚNÍ
1

PŘI TVRDÉM PÁJENÍ CHLADÍCÍHO POTRUBÍ
DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA
Při pájení chladícího potrubí nepoužívejte tavidla. Proto
používejte pájecí kov s plnivem z fosforové mědi (BCuP-2:
JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO3677), který nevyžaduje
tavidlo.
(Tavivo má mimořádně nebezpečné účinky na systémy
chladicích potrubí. Použije-li se například tavidlo obsahující
chlór, způsobí korozi potrubí, nebo pokud tavidlo obsahuje
fluor, zničí samotné chladivo.)

Esterový nebo éterový olej

1

2
3
4

1
2
3
4

Momentový klíč
Klíč
Spojení potrubí
Převlečná matice
UPOZORNĚNÍ

Nadměrné dotažení může zničit rozválcovaný kužel hrdla a
způsobit únik chladiva.
Použijte tabulku 4 jako pomůcku v případech, kdy nemáte
k dispozici momentový klíč. Po skončení prací si ověřte
dokonalou těsnost potrubí, aby neunikal plyn chladiva.
Převlečnou matici dotáhněte klíčem, kroutivý moment náhle
vzroste. Od tohoto okamžiku dotáhněte převlečnou matici jen
o úhel uvedený v tabulce 4.
• Po kontrole úniku plynu se dokonale přesvědčte, že byly
provedeny veškeré práce související s tepelnou izolací.
Důkladně si prostudujte následující obrázek a k tepelné
izolaci zařízení použijte přiložené tepelně izolační materiály.
(Oba konce upevněte svorkami (příslušenství).)
• Těsnicí materiál (příslušenství) obtočte jen kolem izolace
spojů na plynové straně potrubí.
1

• Před lokálním tvrdým pájením chladicího potrubí je třeba
profouknout potrubí dusíkem, aby se z potrubí vytlačil
vzduch.
Jestliže se tvrdé pájení provádí bez profukování dusíkem,
vzniká uvnitř potrubí silná zoxidovaná vrstva a ta může
způsobit selhání systému.
• Při pájení chladicího potrubí začněte s prací až poté, co byla
provedena dusíková substituce nebo během přivádění
dusíku do chladicího potrubí. Po skončení práce připojte
vnitřní jednotku kuželovým spojem s převlečnou maticí nebo
přírubovým spojem.
• Během svařování je třeba přivádět do potrubí dusík; tlak
dusíku musí být redukčním ventilem nastaven na hodnotu
0,02 MPa.

1

5

3

2

4
6

6

1
2
3
4
5
6

Potrubí chladiva
Pájená součást
Upevnění pomocí pásky
Uzavírací ventil
Tlakový redukční ventil
Dusík

POZNÁMKA

3
2

Použijte převlečnou matici přiloženou
ke hlavnímu tělesu jednotky.
• Utahovací momenty jsou uvedeny v tabulce 3.
Tabulka 3

6

Rozměr
hrdla
A (mm)

14,2 – 17,2 N·m

8,7 – 9,1

Ø9,5
(3/8")

32,7 – 39,9 N·m

12,8 – 13,2

Ø12,7
(1/2")

49,5 – 60,3 N·m

16,2 – 16,6

Ø15,9
(5/8")

61,8 – 75,4 N·m

19,3 – 19,7

0

Ø6,4
(1/4")

Kužel

R0.4-0.8

0

0

45 ±
2
A

Svorka (6x) (příslušenství)
Izolace armatur (příslušenství)
Malé těsnění (příslušenství)
Potrubí plynu
Potrubí kapaliny

Velikost
Utahovací moment
potrubí

0

1
2
3
4
5

5

90 ±2

4
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UPOZORNĚNÍ
Nastavení jednotky na opačný úhel než je sklon odpadního
potrubí může zavinit únik vody.
• Těsnicí materiál oviňte kolem svorky a odtokové hadice
a izolujte je tak.
• Odtokovou hadici uvnitř budovy izolujte.
Podle obrázku vpravo izolujte kovovou svorku
a odtokovou hadici pomocí velkého těsnění.
• Jestliže není možné položit odtokovou hadici se
vhodným spádem, instalujte stoupající odtokové potrubí.
• Zajistěte spád odtokové hadice nejméně 1/100.
Odtokovou hadici upevněte pomocí podpěr
instalovaných ve vzdálenosti 1 – 1,5 m.
Při instalaci vypouštěcího potrubí postupujte
opatrně.
• Odtokové stoupající potrubí instalujte ve výšce méně
než 330 mm.
• Stoupající odtokové potrubí instalujte vodorovně a
ve vzdálenosti nepřesahující 300 mm od základny
odtokové hubice.

Po skončení prací zařízení zkontrolujte, zda nikde neuniká
chladivo.
Jestliže dotahujete převlečnou matici klíčem, nastane okamžik,
ve kterém začne utahovací moment náhle narůstat. Od tohoto
okamžiku dotáhněte převlečnou matici jen o úhel znázorněný
dole:
Tabulka 4
Úhel dalšího dotažení

Doporučená délka ramene
nástroje

Ø 6,4 (1/4")

60 až 90 stupňů

Přibližně 150 mm

Ø9,5 (3/8")

60 až 90 stupňů

Přibližně 200 mm

Ø12,7 (1/2")

30 až 60 stupňů

Přibližně 250 mm

Ø15,9 (5/8")

30 až 60 stupňů

Přibližně 300 mm

7.

PRÁCE NA VYPOUŠTĚCÍM POTRUBÍ

Odtokové potrubí sestavte podle obrázku a zajistěte proti
kondenzaci. U nesprávně instalovaného potrubí mohou
vznikat netěsnosti a voda by mohla poškodit nábytek a
zařízení.

5

1
2
3
4
5
6
7

3

7

Stropní deska
Opěrný nosník
Nastavitelný (≤330)
Odtokové potrubí směřující vzhůru
Stoupačka
Kovová svorka (příslušenství)
Vypouštěcí hadice (příslušenství)
Jednotka: mm
• Při instalaci soustředěného odtokového potrubí
postupujte takto:
• Při spojování více odtokových potrubí instalujte potrubí
dále popsaným způsobem.

3

2

≥100 mm

1

4

2

4

6

(1) Instalujte potrubí na odvod kondenzátu.
• Potrubí instalujte co nejkratší a zajistěte jeho přiměřený
spád, aby potrubí nefungovalo jako lapač.
• Průměr odtokového potrubí musí být větší nebo shodný
s průměrem připojovaného potrubí (plastová trubka,
rozměr: 25 mm; vnější rozměr: 32 mm).
• Použijte odtokovou hadici a kovovou svorku. Odtokovou
hadici zasuňte do vypouštěcí trubky až k bílé pásce.
Kovovou svorku utáhněte, aby vzdálenost hlavy šroubu
od hadice nepřesahovala 4 mm.

1

1-1.5 m

300

500

Velikost
potrubí

170

Nedoporučuje se jindy, než v případě nouze
Správně byste měli používat momentový klíč, ale jestliže jste
nuceni instalovat jednotku bez momentového klíče, měli byste
postupovat podle návodu uvedeného dále.

1

5

1

Spojka T spojující odtoková potrubí

Vyberte potrubí na odvod kondenzátu s dostatečným průřezem
pro provozní kapacitu jednotky.
<4 mm

1
2
3
4
5

čeština

Kovová svorka
Páska
Vypouštěcí hadice
Kovová svorka (příslušenství)
Velké těsnění (příslušenství)

7

(2) Po dokončení instalace potrubí zkontrolujte plynulé
odtékání odpadní vody.
• Otevřete inspekční otvor a do odtokové vany pomalu
nalijte zhruba 1 litr vody a zkontrolujte odtékání odpadní
vody.

L N
1-220-240V

1

1
2

3

1
2
3
4

2

3

4

Inspekční otvor
Přenosné čerpadlo
Vědro
Výpusť vody pro údržbu (s pryžovou zátkou)

POZNÁMKA
• Tato výpusť odpadní vody se používá k vypuštění vody
z odtokové vany při údržbě.
PO DOKONČENÍ ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ
• Zkontrolujte odtékání kondenzátu během režimu chlazení
COOL, výklad viz kapitola "12. TESTOVACÍ PROVOZ".

4

1
2
3
4
5

5

Napájecí zdroj
Deska tištěného spoje
Svorkovnice napájení
Měděný vodič
Víčko skříňky s elektrickými součástmi
UPOZORNĚNÍ

NENÍ-LI INSTALACE ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ
DOKONČENA
• Sejměte kryt rozváděcí skříňky a připojte jednofázový zdroj
napájení a dálkový ovladač ke svorkám.
(Viz také "ZPŮSOB ZAPOJENÍ KABELÁŽE" na straně 9.)
Před zapnutím napájení nasaďte víčko skříňky s elektrickými
obvody.
Poté stiskněte tlačítko pro přepínání provozu kontroly a
zkušebního provozu " TEST " dálkového ovladače. Jednotka
přejde do režimu zkušebního provozu. Stiskněte tlačítko volby
provozního režimu "
" a přidržte ho, dokud se nevybere
provoz ventilátoru FAN OPERATION "
". Poté stiskněte
tlačítko ON/OFF (ZAP/VYP) "
". Spustí se ventilátor vnitřní
jednotky a čerpadlo kondenzátu. Zkontrolujte, zda z jednotky
odtekla voda. Stiskněte tlačítko " TEST " a přejděte zpět do
prvního režimu.
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• Připojení vypouštěcího potrubí
Vypouštěcí potrubí nepřipojujte přímo k odpadnímu potrubí,
z něhož může čpět čpavek. Čpavek v odpadním potrubí
(v kanalizaci) by mohl vniknout odpadním potrubím dovnitř
vnitřní jednotky a způsobit korozi výměníku tepla.
• Nezapomínejte, že pokud by se voda shromažďovala
v odtokové trubici, mohlo by to být příčinou jejího ucpání.

8.
8-1

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
VŠEOBECNÉ POKYNY

• Veškeré běžně dodávané díly a materiály a elektrické
zapojení musí odpovídat místním předpisům.
• Používejte výhradně měděné vodiče.
• U elektrického zapojení se řiďte podle "Štítku se schématem
zapojení" upevněným na víčku elektrické řídicí skříně.
• Podrobnosti k zapojení dálkového ovladače viz instalační
návod dálkového ovladače.
• Veškeré elektroinstalační práce smí provádět pouze
oprávněný elektrikář.
• Tento systém se skládá z několika vnitřních jednotek.
Označte každou vnitřní jednotku jako jednotku A a jednotku
B. Zkontrolujte, zda je elektrické zapojení svorkovnice venkovní jednotky a jednotky BS správné. Nesprávné elektrické
zapojení nebo nesprávné zapojení potrubí mezi venkovní a
vnitřní jednotkou mohou způsobit selhání systému.
• Elektrická instalace musí obsahovat jistič, který v případě
potřeby odpojí napájení celého systému.
• Dimenze vodiče elektrického napájení, kapacita jističe a
vypínače a pokyny pro zapojení venkovní jednotky viz
instalační návod venkovní jednotky.
• Zajistěte uzemnění klimatizační jednotky.
• Zemnící vodič nepřipojujte k plynovému potrubí, vodovodnímu potrubí, bleskosvodům ani k uzemnění telefonů.
• Potrubí plynu: při úniku plynu může dojít k požáru nebo
výbuchu.
• Vodní potrubí: používá-li se potrubí z tvrdého plastu,
nemá zemnící účinky.
• V elektrické instalaci musí být zařazen jistič, který
v případě potřeby odpojí napájení celého systému.

čeština
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9.

ELEKTRICKÉ PARAMETRY
Napájecí
zdroj

Jednotky
Model

Hz

Volty

50

220240

Max. 264
Min. 198

Max. 242
Min. 198

0,4

15

0,015

0,3

220

0,5

15

0,020

0,4

0,6

15

0,045

0,5

FXKQ63M(A)VE
FXKQ25 · 32M(A)VE
FXKQ40M(A)VE

9-1

Rozsah
napětí

FXKQ25 · 32M(A)VE
FXKQ40M(A)VE

Motor
ventilátoru

60

FXKQ63M(A)VE

MCA

MFA

kW

FLA

0,3

15

0,015

0,2

0,3

15

0,020

0,2

0,5

15

0,045

0,4

ZPŮSOB ZAPOJENÍ KABELÁŽE

• Při připojování vodičů dálkového ovladače, přenosového
vedení a napájení postupujte podle obrázku dole.
1

Model

Vnější
pojistky

FXKQ25 · 32M(A)VE
FXKQ40M(A)VE
15A
FXKQ63M(A)VE

Vodič

Rozměr

5

7
10
9

Zapojení
dálkového ovladače
Přenosové vedení
Vodič

Dimenzování
elektrického
H05VV- vedení musí Opláštěný kabel
U3G odpovídat
(2žilový)
místním
předpisům.

Rozměr

0,75 1,25

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

mm

10
11

POZNÁMKA

8

Svorka (přiložena)
Svorka vedení
Skříňka s elektrickými součástkami
Svorka uzemnění
Svorkovnice napájení (2P) (POZNÁMKA 1)
Zapojení napájení a zemnícího vodiče (*)
Plastová svorka
Víčko skříňky s elektrickými součástmi
Svorkovnice k zapojení dálkového ovladače (6P)
(POZNÁMKA 2)
Pryžová vložka
Kabel dálkového ovladače a přenosové vedení mezi
jednotkami (*)

POZNÁMKA 1: Podrobnosti o svorkovnici napájení
1
LN

1. Přípustná délka přenosového vedení mezi vnitřní
jednotkou a venkovními jednotkami a mezi vnitřní
jednotkou a dálkovým ovladačem je následující:
(1) Venkovní jednotka – vnitřní jednotka:
Max. 1000 m (celková délka vedení: 2000 m)
(2) Vnitřní jednotka – dálkový ovladač:
Max. 500 m

2

1
2
3

čeština

4

3

6

TECHNICKÉ ÚDAJE POJISTEK A VODIČŮ
Z BĚŽNÉ DODÁVKY

Zapojení napájení

2

11

MCA: Min. Proud obvodu (A)
MFA: Max. Proud pojistky (A)
kW: Jmenovitý výstup motoru ventilátoru (kW)
FLA: Proud při plné zátěži (A)

8-3

PŘÍKLAD ZAPOJENÍ A ZPŮSOB
NASTAVENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

3

Skříňka s elektrickými součástkami
Plastová svorka
Zapojení napájení a zemnícího vodiče (*) (provozní
kabeláž)

9

POZNÁMKA 2: Podrobnosti o svorkovnici přenosového vedení
mezi jednotkami
1

2

T2 T1 F2 F1 P2 P1

3
4

1. K zapojení ke svorkovnici napájení použijte koncovku
s kulatým očkem.
Při zapojování je třeba dodržovat následující pravidla.
• Nepřipojujte vodiče různých průměrů ke stejné svorce
napájení.
(Uvolnění daného spojení by mohlo způsobit přehřátí.)
• Používejte pouze předepsané vedení. Vodič bezpečně
připojte ke svorce. Vodič upevněte do svorky bez vyvíjení
nadměrné síly. (Kroutivý moment pro dotažení: 131 N·cm
±10%)

4

3

1
2

[ UPOZORNĚNÍ ]

Kabel dálkového ovladače (*) (provozní kabeláž)
Přenosové vedení mezi jednotkami (*)
(provozní kabeláž)
Svorka (příslušenství)
Skříňka s elektrickými součástkami

• Dočasně lze skříňku s elektrickými obvody jednotky zavěsit
do polohy na obrázku dole. Používejte podle druhu
prováděné práce.

1

2
3

1
2
3

Izolační objímka
Kulatá zamačkávací svorka
Elektrický vodič

2. Utahovací moment šroubů svorkovnice.
• K dotažení šroubů svorkovnice používejte správný
šroubovák. Je-li ostří šroubováku příliš malé, může se
poškodit hlava šroubu a šroub nebude správně dotažen.
• Jsou-li šrouby svorkovnice dotaženy příliš pevně, mohou
se poškodit.
• Utahovací momenty při dotahování šroubů svorkovnice
jsou uvedeny v tabulce dále.
Rozměr

Utahovací
moment

M3,5

0,79 – 0,97 N·m

Svorkovnice napájení (2P)

M4

1,18 – 1,44 N·m

Svorka uzemnění

M4

1,44 – 1,94 N·m

Svorka
Svorkovnice k zapojení dálkového
ovladače (6P)

UPOZORNĚNÍ
• Zkontrolujte nasazení dodaného těsnícího materiálu
a utěsnění pomocí tmelu (běžně dostupný) v otvoru, aby
do jednotky zvenčí nepronikala voda ani hmyz a drobní
živočichové. Jinak by mohlo dojít ke zkratu v elektrických
obvodech.
• Při upevňování vodičů dbejte na to, aby na připojení vodičů
nepůsobil žádný tlak; vodiče řádně upevněte přiloženými
svorkami. Při zapojování rovněž zkontrolujte, zda víčko řídicí
skříňky řádně dosedá. Dráty úhledně uspořádejte a víčko
řídicí skříňky nasaďte a pevně dotáhněte. Při nasazování
víčka řídicí skříňky zkontrolujte, zda se v rozích nezachytily
žádné vodiče. Vodiče protáhněte otvory určenými k tomuto
účelu, aby nedošlo k jejich poškození.
• Kabel dálkového ovladače, propojení mezi jednotkami
a další vodiče elektrického zapojení nesmí mimo zařízení
procházet stejnými místy; tyto vodiče by měly být umístěny
ve vzdálenosti nejméně 50 mm od sebe, jinak by mohl
elektrický šum (externí statický šum) způsobit poruchy
v činnosti nebo výpadek jednotky.
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3. Vodiče různých průměrů nezapojujte ke stejné zemnící
svorce. Uvolnění daného spojení by mohlo zhoršit ochranu
zemněním.
4. Přenosové vedení veďte vně jednotky ve vzdálenosti
nejméně 50 mm od napájecího kabelu. Porušení této
zásady může mít za následek poruchy způsobené
(externím) elektrickým šumem.
5. Podrobnější informace o zapojení dálkového ovladače jsou
uvedeny v příručce "INSTALAČNÍ NÁVOD DÁLKOVÉHO
OVLADAČE" dodávané s dálkovým ovladačem.
6. Nikdy nepřipojujte napájecí vedení ke svorkovnici na
vedení dálkového ovladače. Tato chyba by znamenala
okamžité zničení celého systému.
7. Používejte pouze specifikované vodiče a vodiče pevně
připojte ke svorkám. Ověřte si, že vodiče nepůsobí na
svorky vnějšími silami. Zapojení proveďte přehledně a tak,
aby vodiče nebránily v ostatních činnostech (například
v pohodlném otevírání krytu řídicí skříňky). Zkontrolujte,
zda kryt těsně přiléhá. Nekompletní zapojení by mohlo
způsobit přehřívání a v nejhorším případě i úraz elektrickým
proudem nebo požár.

čeština
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INSTALACE S VYSOKÝM STROPEM

Pro FXKQ63M(A)VE
• Použijte pro otvor odtokové pánve vpravo (3 místa) – viz
obrázek dole.

(1) Tuto jednotku lze instalovat na stropy do výšky 3,8 m.
Jestliže výška stropu přesahuje 2,7 m, připojte konektor
svorkovnice (A2P) vnitřních jednotek podle obrázku dole.

1

1
2

9-3
MIF

X1A

X2A
NORMAL HIGH

X3A

1

Vložte

PŘÍKLAD ZAPOJENÍ KABELÁŽE

• Napájecí vedení jednotlivých jednotek vybavte vypínačem a
pojistkou - viz nákres.
PŘÍKLAD KOMPLETNÍHO SYSTÉMU (3 systémy)

3

3

1

4

2

5

1
2
3

MIF

X1A

X2A
NORMAL HIGH

X3A

6

7

Svorkovnice (2P)
Deska tištěného spoje
Nastavení z výroby

8

(2) Srovnejte s nastavením (1) a použijte desku k zakrytí
výstupu vzduchu.
Pro FXKQ25 · 32 · 40M(A)VE
• Použijte pro otvor odtokové pánve vlevo (3 místa) – viz
obrázek dole.

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Napájecí zdroj
Hlavní vypínač
Zapojení napájení
Přenosové vedení
Spínač
Pojistka
Jednotka BS (jen u systémů s rekuperací tepla)
Vnitřní jednotka
Dálkový ovladač

1

1

čeština

Vložte
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1. Při použití 1 dálkového ovladače pro 1 vnitřní jednotku
(běžný provoz)
1

2

Control box

1

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

L N

1

L N

3. Je-li v systému začleněna jednotka BS

1

L N

Control box

1
L N

L N

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

LN

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

P 1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2

P 1 P2

1

Control box

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

1
2
3
4
5
6

2

4 5
P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

1
2
3
4
5
6
7
8

OUT/D IN/D
F1 F2 F1 F2

6

P1 P2 F1 F2 T1 T2

L N

P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

Napájecí zdroj
220-240 V ~ 50 Hz nebo 220 V ~ 60 Hz
Venkovní jednotka
Systém č. 3
Jednotka BS
Vnitřní jednotka A
Nejvzdálenější vnitřní jednotka

[ UPOZORNĚNÍ ]
1. Pro napájení jednotek stejného systému lze použít jeden
vypínač. Výběru vypínačů a jističů jednotlivých větví však je
třeba věnovat velkou pozornost.
2. Zařízení neuzemňujte k plynovému potrubí, vodovodnímu
potrubí, bleskosvodům ani k uzemnění telefonů. Nesprávné
uzemnění může mít za následek úraz elektrickým proudem.

3

LN

Control box

OUT/D IN/D
F1 F2 F1 F2

P1 P2

2. Ke skupinovému ovládání nebo použití se 2 dálkovými
ovladači

L N

L N

4

Control box

P1 P2

Napájecí zdroj
220-240 V ~ 50 Hz nebo 220 V ~ 60 Hz
Venkovní jednotka
Systém č. 1
Vnitřní jednotka A
Vnitřní jednotka B
Vnitřní jednotka C
Nejvzdálenější vnitřní jednotka

2
3
4
5
6
7

5

7

6

5

4

1

P1 P2 F1 F2 T1 T2

1
L N

4

3

3

LN

2

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

LN

6
P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

7
P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

9-4

P1 P2 F1 F2 T1 T2

8

P1 P 2

P1 P 2

Napájecí zdroj
220-240 V ~ 50 Hz nebo 220 V ~ 60 Hz
Venkovní jednotka
Systém č. 2
Vnitřní jednotka A
Vnitřní jednotka B
Vnitřní jednotka C
Nejvzdálenější vnitřní jednotka
K použití se 2 dálkovými ovladači

OVLÁDÁNÍ 2 DÁLKOVÝMI OVLADAČI
(ovládání 1 vnitřní jednotky 2 dálkovými
ovladači)

• Při použití 2 dálkových ovladačů musí být jeden nastaven
jako hlavní "MAIN" a druhý jako podřízený "SUB".
PŘEPÍNÁNÍ HLAVNÍ/POMOCNÝ (MAIN/SUB)
(1) Zasuňte plochý šroubovák
do mezery mezi horní a
dolní částí dálkového ovladače a na 2 místech odtlačte
horní část ovladače.
Deska PCB dálkového ovládání je připojena k horní části
dálkového ovladače.
1

Poznámka: Při použití skupinového ovládání není třeba
přidělovat adresu vnitřní jednotky. Adresa se automaticky
nastaví při zapnutí proudu.

2
3

1
2
3

12

Horní část dálkového ovladače
Spodní část dálkového ovladače
Do tohoto místa zasuňte šroubovák a opatrně
odstraňte horní část dálkového ovladače.

čeština

(2) Nastavte volič MAIN/SUB na řídicí kartě PCB jednoho ze
dvou dálkových ovladačů do polohy "S".
(Přepínač druhého dálkového ovladače ponechte v poloze
"M".)
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CENTRALIZOVANÉ OVLÁDÁNÍ

• V případě centralizovaného ovládání je třeba stanovit číslo
skupiny. Podrobnější informace viz příručka jednotlivých
volitelných ovladačů pro centralizované ovládání.

10. MONTÁŽ OZDOBNÉHO PANELU
1

S
M

Viz instalační příručka panelů.
[ UPOZORNĚNÍ ]

3
2

1
2

S
M

Tovární nastavení
Pokud se výchozí nastavení nezmění, je nutné
vyměnit pouze jeden dálkový ovladač.
Deska tištěného spoje dálkového ovladače

3

Způsob zapojení (viz "8. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ")
(3) Sejměte víčko skříňky s elektrickými součástmi.
(4) Přidejte dálkový ovladač 2 (podřízený) ke svorkovnici
dálkového ovladače (P1, P2) do elektrické skříně.
(Není stanovena polarita.) (Viz obrázek 1 a 8-3.)
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POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ (VYNUCENÉ VYPÍNÁNÍ
A REŽIM ZAPÍNÁNÍ / VYPÍNÁNÍ)

(1) Specifikace vedení a způsob zapojení
• Vstup z vnějšku připojte ke svorkám T1 a T2 svorkovnice
dálkového ovladače.

F2

T1

T2

FORCED
OFF

• ZPŮSOB ZAPOJENÍ MOTORU VÝKYVNÝCH ŽALUZIÍ
(1) PŘIPOJTE DVA VODIČE MOTORU VÝKYVNÝCH
ŽALUZIÍ NAMONTOVANÉHO NA OZDOBNÉM PANELU
KE KONEKTORŮM HLAVNÍHO TĚLESA.
(2) IZOLAČNÍ TRUBICI POSUŇTE PODLE ŠIPEK NA
OBRÁZKU TAK, ABY BYL KONEKTOR ZCELA ZAKRYTÝ.
(3) OTVOR IZOLAČNÍ TRUBICE OVAŽTE PŘILOŽENÝM
SPOJOVACÍM MATERIÁLEM.
1

1

Spojovací materiál (příslušenství)

11. NASTAVENÍ
Zkontrolujte, zda jsou víčka svorkovnic vnitřních i
venkovních jednotek nasazena.
Nastavení se musí provést z dálkového ovladače v souladu
s podmínkami instalace.
• Nastavení lze provést změnou čísla režimu, ČÍSLA
PRVNÍHO KÓDU a ČÍSLA DRUHÉHO KÓDU.
• Podrobnější informace k nastavení a provozu viz
"Nastavení" instalační příručky dálkového ovladače.

1

1

3
2

Vstup A

Specifikace zapojení

Opláštěný vinylový kabel nebo kabel
(dvoužilový)

Průřez

0,75 - 1,25 mm

Délka

Max. 100 m

Svorka vnějšího
vedení

Kontakt, který je schopen zajistit minimální
použitelnou zátěž 15V DC, 1 mA.

SETTING

2

1

(2) Ovládání
• Následující tabulka vysvětluje vynucené vypnutí a provoz
zapínání / vypínání v reakci na vstup A.
NUCENÉ VYPNUTÍ

ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ
PROVOZU

Aktivní vstup zastaví provoz (nemožné
s dálkovými ovladači).

Vstup VYPNUTO →
ZAPNUTO provede
zapnutí jednotky.

Neaktivní vstup aktivuje ovládání
dálkovým ovladačem.

Vstup ZAPNUTO →
VYPNUTO provede
vypnutí jednotky.

1
2
3
4

4

První č. kódu
Druhé č. kódu
Číslo režimu
Field set mode (Režim nastavení)
• Dálkový ovladač nastavte na režim nastavení.
Podrobnější informace viz kapitola "ZPŮSOB PROVOZNÍHO NASTAVENÍ" návodu dálkového ovladače.
• Je-li dálkový ovladač v režimu nastavení, vyberte číslo
režimu 12. Poté nastavte první číslo kódu (přepínač) na
hodnotu "1". Pak nastavte druhé číslo kódu (polohu) na
hodnotu "01" pro NUCENÉ VYPNUTÍ a na hodnotu "02"
pro PROVOZ ZAPÍNÁNÍ / VYPÍNÁNÍ. (Z výroby je
nastaveno NUCENÉ VYPÍNÁNÍ.)

(3) Jak vybrat VYNUCENÉ VYPÍNÁNÍ a REŽIM ZAPÍNÁNÍ /
VYPÍNÁNÍ
• Zapněte napájení a poté použijte dálkový ovladač
k výběru režimu provozu.

čeština
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12. TESTOVACÍ PROVOZ
Viz instalační návod venkovní jednotky.
• Dojde-li k poruše, kontrolka dálkového ovladače začne
blikat. Na LCD displeji se zobrazí kód poruchy, který
umožňuje zjistit její příčinu. Výklad kódů poruch a souvisejících problémů viz kapitola "UPOZORNĚNÍ NA SERVIS"
vnitřní jednotky.
Jestliže se zobrazí libovolná indikace obsažená v tabulce 5,
může jít o problém se zapojením nebo napájením, a proto
znovu zkontrolujte zapojení.
Tabulka 5
Displej dálkového ovladače

Obsah

Svítí "Centralizované
řízení"

• Došlo ke zkratu svorek NUCENÉHO
VYPNUTÍ (T1, T2).

Svítí "U4"
Svítí "UH"

• Venkovní jednotka je vypnutá.
• Venkovní jednotka nebyla připojena
k napájení.
• Nesprávné zapojení přenosového
vedení a / nebo NUCENÉHO
VYPÍNÁNÍ.

Žádné zobrazení

• Vnitřní jednotka je vypnutá.
• Vnitřní jednotka nebyla připojena
k napájení.
• Nesprávné zapojení kabelu dálkového
ovladače, přenosového vedení a /
nebo vedení NUCENÉHO VYPÍNÁNÍ.

14
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