
PRED INŠTALÁCIOU SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD.
TENTO NÁVOD ODLOŽTE NA VHODNÉ MIESTO PRE BUDÚCE POUŽITIE.

MODELY
Kanálový typ montovaný na strop

FXMQ200MBVE
FXMQ250MBVE

Klimatizačné zariadenia s invertorom systému 

NÁVOD NA INŠTALÁCIU
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Klimatizačné zariadenia s invertorom systému VRV Návod na inštaláciu
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preklady originálneho návodu.

1. BEZPEČNOSTNÉ PREVENTÍVNE 
OPATRENIA

Bezpodmienečne dodržiavajte tieto "BEZPEČNOSTNÉ 
PREVENTÍVNE OPATRENIA".
Tento výrobok prichádza na trh s označením "spotrebiče, ktoré 
nie sú prístupné verejnosti".
Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento 
výrobok spôsobiť rušenie rozhlasového vysielania. V tomto 
prípade musí užívateľ urobiť príslušné opatrenia.

V tomto návode sú preventívne opatrenia rozdelené na 
VAROVANIA a UPOZORNENIA.
Dodržujte všetky nižšie uvedené preventívne opatrenia. 
Všetky sú veľmi dôležité pre zabezpečenie bezpečnosti.

VAROVANIE .......... Označuje možnú nebezpečnú 
situáciu, ktorej ak sa nezabráni, 
môže mať za následok usmrtenie 
alebo vážne zranenia.

UPOZORNENIE .... Označuje možnú nebezpečnú 
situáciu, ktorej ak sa nezabráni, 
môže mať za následok menej 
vážne zranenie alebo poranenie. 
Môže sa tiež použiť ako upozornenie 
na nebezpečné praktiky.

• Po ukončení všetkých inštalačných prác klimatizáciu 
preskúšajte a skontrolujte, či klimatizácia funguje správne. 
Užívateľovi dajte potrebné pokyny týkajúce sa používania 
a čistenia vnútornej jednotky podľa návodu na obsluhu. 
Užívateľa požiadajte, aby si uschoval tento návod a návod 
na obsluhu za účelom ich použitia v budúcnosti.

VAROVANIE

• O vykonanie inštalačných prác požiadajte vášho miestneho 
predajcu alebo kvalifikovaných pracovníkov. 
Nesprávne uskutočnená inštalácia môže spôsobiť únik vody, 
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

• Inštalácia musí byť uskutočnená v súlade s týmto návodom 
na inštaláciu. 
Nesprávne uskutočnená inštalácia môže spôsobiť únik vody, 
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

• Poraďte sa s vašim miestnym predajcom, čo máte robiť 
v prípade úniku chladiva. 
Ak sa má klimatizácia nainštalovať v malej miestnosti, je 
nutné uskutočniť také opatrenia, aby ani v prípade úniku 
chladiva neprekročilo jeho množstvo povolenú hranicu. 
Inak by to mohlo viesť k vzniku nehody v dôsledku 
nedostatku kyslíka.

• Pri inštalácii používajte len špecifikované diely a 
príslušenstvo. 
Použitie iných ako špecifikovaných dielov môže mať za 
následok pád klimatizácie, únik vody, zasiahnutie 
elektrickým prúdom alebo vznik požiaru a pod.

• Nainštalujte klimatizačné zariadenie na základ, ktorý odolá 
jeho hmotnosti. 
Nedostatočná pevnosť môže mať za následok pád 
klimatizačného zariadenia a spôsobenie zranení. 
Okrem toho môže spôsobiť vibráciu vnútorných jednotiek 
a spôsobiť nepríjemnú hlučnosť.

• Špecifikované inštalačné práce realizujte so zreteľom na 
silný vietor, možné víchrice alebo zemetrasenia. Nesprávne 
vykonané inštalačné práce môžu mať za následok úrazy 
v dôsledku pádu klimatizačného zariadenia.

• Zabezpečte, aby elektrické zapojenie jednotky vykonal 
kvalifikovaný personál podľa miestnych platných zákonov 
(poznámka 1) a tohto návodu na inštaláciu použitím 
samostatného obvodu. 
Okrem toho, ak je vedenie skratované, nezabudnite použiť 
vedenie dostatočnej dĺžky a nikdy nepripájajte dodatočné 
vedenie pre vytvorenie dostatočnej dĺžky. 
Nedostatočný výkon obvodu elektrického napájania alebo 
nevyhovujúce elektrické zariadenia môžu viesť k zasiahnutiu 
elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
(poznámka 1) Použiteľná legislatíva znamená "Všetky 

medzinárodné, národné a miestne smernice, 
ákony, predpisy a/alebo kódy, ktoré sú platné 
a použiteľné pre určitý výrobok alebo 
doménu".

• Klimatizačné zariadenie uzemnite. 
Nepripájajte uzemňovací vodič k plynovému alebo 
vodovodnému potrubiu, bleskozvodom alebo uzemňovacím 
vodičom telefónneho vedenia. 
Nedokonalé uzemnenie môže spôsobiť úraz elektrickým 
prúdom alebo vznik požiaru. 
Intenzívny nárazový prúd blesku alebo iného zdroja môže 
spôsobiť poškodenie klimatizačného zariadenia.

• Zabezpečte inštaláciu ističa uzemnenia. 
Zanedbanie tejto zásady môže spôsobiť úraz zasiahnutím 
elektrického prúdu alebo vznik požiaru.

• Predtým než sa dotknete elektrických komponentov, 
vytiahnite zástrčku elektrického napájania zo zásuvky 
elektrickej siete. 
V prípade dotyku dielov pod napätím môže dôjsť 
k zasiahnutiu elektrickým prúdom.

• Zabezpečte, aby celé zapojenie bolo bezpečné. Použite 
špecifikované vodiče a zabezpečte, aby na svorkovnici 
alebo vedení nepôsobili žiadne vonkajšie sily. 
Neúplné zapojenie alebo nedokonalé upevnenie môžu 
spôsobiť prehriatie alebo vznik požiaru.

• Pri prepojovaní vnútorných, vonkajších jednotiek a zapojení 
elektrického napájania veďte vodiče tak, aby bolo možné 
bezpečne upevniť kryt rozvádzacej skrine. 
Ak nebude kryt rozvádzacej skrine správne nainštalovaný, 
môže dôjsť k prehrievaniu svoriek, úrazom elektrickým 
prúdom alebo vzniku požiaru.
slovenčina 1



• Ak plyn chladiva počas inštalačných prác uniká, priestory 
ihneď vyvetrajte. 
Ak sa dostane plyn chladiva do styku s ohňom, môžu vznikať 
jedovaté plyny.

• Po skončení inštalačných prác celé zariadenie, či niekde 
neuniká plynné chladivo. 
Pokiaľ by plynové chladivo unikalo do miestnosti a dostalo 
sa do styku so zdrojom požiaru, napr. teplovzdušný ohrievač, 
sporák alebo varič, môže dôjsť k tvorbe jedovatých plynov.

• Nikdy sa priamo nedotýkajte žiadneho náhodne uniknutého 
chladiva. Mohlo by to spôsobiť silné omrzliny.

UPOZORNENIE

• Nainštalujte vypúšťacie potrubie v súlade s týmto návodom 
na inštaláciu. Tým sa zaistí dobrý odvod a zaizolujte 
potrubie, aby sa zabránilo kondenzácii. 
Nesprávne nainštalované vypúšťacie potrubie môže 
spôsobiť únik vody. Následkom toho môže zvlhnúť nábytok.

• Nainštalujte klimatizáciu, napájaciu kábelovú prípojku, 
vedenie diaľkového ovládača a prepojovacie vodiče 
najmenej 1 meter od televízneho alebo rozhlasového 
prijímača. Tým sa predíde možnosti rušenia obrazu alebo 
vzniku šumenia. 
(V závislosti od dĺžky rozhlasových vĺn môže byť vzdialenosť 
1 metra pre odstránenie šumenia nedostatočná.)

• Vnútornú jednotku nainštalujte čo možno najďalej od 
elektrických žiariviek. 
Dosah vysielania diaľkového ovládača, ak je nainštalovaná 
bezdrôtová súprava, môže byť v miestnostiach s elektrickými 
žiarivkami (typy s invertorom alebo rýchlym spúšťaním) 
kratší.

• Klimatizačnú jednotku neinštalujte na miesta s nasledujúcimi 
vlastnosťami:
1. Na miestach s parami minerálnych olejov, aerosolom 

olejov alebo parami, napr. kuchyňa. 
Plastové diely by sa mohli poškodiť, vypadnúť alebo 
spôsobiť únik vody.

2. Na miestach, kde vznikajú korozívne plyny (napríklad 
plyny kyseliny sírovej). 
Korózia medených potrubí alebo spájkovaných dielov 
môže spôsobiť únik chladiva.

3. Na miestach, kde je nainštalované zariadenie, ktoré 
vyžaruje elektromagnetické vlny. 
Elektromagnetické vlny by mohli rušiť riadiaci systém 
a spôsobiť poruchu funkcie zariadenia.

4. Na miestach s únikom horľavých plynov, alebo 
v miestach s uhlíkovými vláknami alebo horľavým 
prachom rozptýleným vo vzduchu, ale na miestach, kde 
sa manipuluje s prchavými horľavinami (napr. riedidlo 
alebo benzín). 
V prípade úniku plynu a keď plyn zostane prítomný okolo 
klimatizačnej jednotky, môže dôjsť k vzniku požiaru.

• Klimatizácia nie je určená na používanie v prípadnom 
výbušnom prostredí.

2. PRED INŠTALÁCIOU
• Pri preprave jednotky po jej vybratí z lepenkovej krabice 

ju zaistite pri zdvíhaní jej upevnením v štyroch závesoch 
bez pôsobenia tlaku na iné diely, hlavne potrubie 
s chladivom, vypúšťacie potrubie a iné diely z plastu.

• Pred inštaláciou jednotky skontrolujte použitie chladiva typu 
R410A. (Použitie nesprávneho chladiva zabráni normálnej 
prevádzke jednotky.)

• Pokiaľ sa neukončia inštalačné práce, je potrebné skladovať 
príslušenstvo potrebné pre inštaláciu. Neodhadzujte ho!

• Rozhodnite sa o spôsobe prepravy.

• Jednotku ponechajte vo vnútri obalu, až kým ju nedopravíte 
na miesto inštalácie. Pokiaľ je nevyhnutné jednotku vybaliť, 
použite pri zdvíhaní pruh jemného materiálu alebo ochranné 
doštičky spolu s lanom, aby nedošlo k poškodeniu alebo 
poškriabaniu jednotky.

• Pri premiestnení jednotky pri alebo po otvorení, držte 
jednotku na závesných konzolách (4x). Na chladiace, 
vypúšťacie potrubie alebo plastické diely nepôsobte žiadnou 
silou.

• Pri inštalácii vonkajšej jednotky si preštudujte návod na 
inštaláciu pripojený k vonkajšej jednotke.

• Jednotku neinštalujte ani neprevádzkujte v miestnostiach 
uvedených nižšie.
• Miesta uskladňujúce minerálne oleje alebo 

obsahujúce olejové výpary popr. striekajúci olej napr. 
kuchyne. (Plastové diely sa môžu poškodiť, čo môže 
eventuálne spôsobiť spadnutie jednotky alebo viesť 
k netesnostiam.)

• Kde sú prítomné korozívne plyny ako sú sírnaté 
plyny. (Medené rúrky a spájkované miesta by mohli 
korodovať, čo by eventuálne viedlo k úniku chladiva.)

• Kde je vystavené horľavým plynom a kde sa používa 
prchavý horľavý plyn ako je riedidlo alebo benzín. 
(Plyn v susedstve jednotky sa môže vznietiť.)

• Kde stroje môžu vytvárať elektromagnetické vlny. 
(Riadiaci systém sa môže poškodiť.)

• Kde vzduch obsahuje vysoké úrovne soli ako sú 
miesta v blízkosti oceánov a kde napätie veľmi kolíše 
ako sú napr. závody.  
Tiež vo vozidlách alebo na lodiach.

• Táto jednotka, vnútorná a vonkajšia, je vhodná na inštaláciu 
v komerčnom prostredí a prostredí ľahkého priemyslu. 
Pri inštalovaní ako domáci spotrebič môže spôsobiť 
elektromagnetické rušenie.

2-1 PREDBEŽNÉ OPATRENIA
• Pred inštaláciou vnútornej jednotky si nezabudnite prečítať 

tento návod.
• Inštaláciou poverte predajcu vášho zariadenia alebo 

kvalifikovaného servisného pracovníka. Nesprávna 
inštalácia môže viesť k netesnostiam a v najhorších 
prípadoch ku zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo vzniku 
požiaru.

• Používajte len diely, ktoré patria k jednotke alebo diely 
spĺňajúce požadované špecifikácie. Nešpecifikované diely 
môžu spôsobiť spadnutie jednotky alebo môžu viesť 
k netesnostiam a v najhorších prípadoch k zasiahnutiu 
elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

• Aby sa zabránilo úniku vody atď., nezabudnite namontovať 
vzduchový filter (časť je dodávkou zákazníka) do prechodu 
nasávaného vzduchu.

2-2 PRÍSLUŠENSTVO

Skontrolujte, či je vo vašej jednotke zahrnuté nasledovné 
príslušenstvo.

Názov
Pripojené 

potrubie (1)
(Ostatné)
• Návod na obsluhu
• Návod na inštaláciu
• Skrutky pre pripojenie príruby (M5) 

(40 ks)
• Izolačný materiál (pre záves) (2 ks)
• Podložky (8 ks)
• Spony (3 ks)
• Skrutka so šesťhrannou hlavou pre 

prírubu potrubia (M10) (2 ks)
• Pružná podložka pre prírubu potrubia 

(M10) (2 ks)

Množstvo 1 sada

Tvar
2 slovenčina



2-3 VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
• Existujú dva typy diaľkových ovládačov: drôtový a 

bezdrôtový. Zvoľte diaľkový ovládač podľa požiadaviek 
zákazníka a nainštalujte ho na vhodnom mieste.

Tabuľka 1

POZNÁMKA

• Ak si želáte používať diaľkový ovládač, ktorý nie je uvedený 
v tabuľke 1, zvoľte vhodný diaľkový ovládač podľa katalógov 
a technických materiálov.

U NASLEDOVNÝCH POLOŽIEK JE NUTNÉ 
DÁVAŤ ŠPECIÁLNY POZOR POČAS KONŠTRUKCIE 
A KONTROLY PO UKONČENÍ INŠTALÁCIE.

a. Položky, ktoré je nutné po ukončení práce skontrolovať

b. Položky kontrolované v čase dodávky
Pozrite si tiež "BEZPEČNOSTNÉ PREVENTÍVNE 

OPATRENIA".

c. Vysvetlivky k obsluhe

2-4 UPOZORNENIE PRE INŠTALÁTERA
• Zákazníkovi vysvetlite, ako má správne jednotku obsluhovať 

(hlavne čistiť filtre, ovládať rozličné funkcie a nastavovať 
teplotu) tak, že mu umožníte, aby vykonal obsluhu sám 
postupom podľa návodu.

3. VOĽBA MIESTA INŠTALÁCIE
K telesu jednotky pripojte prosím prídavný tepelný izolačný 
materiál, ak si myslíte, že relatívna vlhkosť na strope prekročí 
80%. Použite sklenenú vlnu, polyetylénovú penu alebo podobne 
s hrúbkou najmenej 10 mm ako tepelným izolačným materiálom.

(1) Zvoľte také miesto inštalácie, ktoré spĺňa nasledovné 
podmienky a o ktorom ste sa dohodli so zákazníkom.
• V hornom priestore (vrátane zadnej časti stropu) 

vnútornej jednotky, kde nie je možné kvapkanie vody 
z chladiaceho, vypúšťacieho, vodovodného potrubia atď.

• Kde je možné zaistiť optimálne rozloženie vzduchu.
• Kde prechod vzduchu nie je ničím blokovaný.
• Kde môže byť kondenzát správne vypustený.
• Ak podperné stavebné členy nie sú dostatočne silné pre 

udržanie hmotnosti jednotky, jednotka môže spadnúť 
a spôsobiť vážne zranenie.

• Kde znížený strop nie je viditeľne sklonený.
• Kde nie je riziko úniku horľavého plynu.
• Kde je možné zaistiť dostatočný voľný priestor pre 

údržbu a servis. (Viď obr. 1)
• Kde je možné prepojenie vnútornej a vonkajšej jednotky 

potrubím v povolenom rozsahu. (Pozrite návod na 
inštaláciu vonkajšej jednotky.)

UPOZORNENIE

• Nainštalujte vnútorné a vonkajšie jednotky, napájaciu 
kábelovú prípojku a prepojovacie vodiče najmenej 1 meter 
od televízneho alebo rozhlasového prijímača. Tým sa 
predíde možnosti rušenia obrazu alebo vzniku šumenia. 
(V závislosti od dĺžky rozhlasových vĺn môže byť vzdialenosť 
1 metra pre odstránenie šumenia nedostatočná.)

(2) Pre inštaláciu použite závesné skrutky. Skontrolujte, 
či je alebo nie je strop dostatočne pevný pre unesenie 
hmotnosti jednotky. Ak existuje riziko, pred inštaláciou 
jednotky zosilnite strop.

Diaľkový ovládač

Typ drôtový BRC1E52

Typ bezdrôtový
Typ tepelného čerpadla BRC4C65

Typ Len chladenie BRC4C66

Kontrolované položky
Ak sa nevykoná správne, 
čo sa môže ľahko stať.

Kontrola

Sú vnútorná a vonkajšia 
jednotka pevne upevnené?

Jednotky môžu spadnúť, 
vibrovať alebo robiť hluk.

Je skúška utesnenia plynu 
ukončená? 

Môže to mať za následok 
nedostatočné chladenie.

Je jednotka dostatočne 
izolovaná?

Kondenzovaná voda môže 
kvapkať.

Je odtok plynulý?
Kondenzovaná voda môže 
kvapkať.

Je napájacie napätie rovnaké, 
ako je to zobrazené na 
výrobnom štítku?

Jednotka sa môže poškodiť 
alebo môžu vyhorieť jednotlivé 
komponenty.

Je elektrické zapojenie a 
pripojenie potrubí správne?

Jednotka sa môže poškodiť 
alebo môžu vyhorieť jednotlivé 
komponenty.

Je jednotka správne 
uzemnená?

Nebezpečné pri nesprávnom 
elektrickom uzemnení.

Súhlasí elektrické zapojenie 
podľa špecifikácií?

Jednotka sa môže poškodiť 
alebo môžu vyhorieť jednotlivé 
komponenty.

Blokuje niečo výstup alebo 
vstup vzduchu vnútornej alebo 
vonkajšej jednotky?

Môže to mať za následok 
nedostatočné chladenie.

Je zaznamenaná dĺžka 
chladiaceho potrubia a 
dodatočné doplnenie chladiva?

Náplň chladiva v systéme nie 
je jasná.

Kontrolované položky Kontrola

Vysvetlili ste obsluhu klimatizácie zákazníkovi pri jeho 
oboznámení sa s návodom na obsluhu?

Odovzdali ste návod na obsluhu spolu s návodom na inštaláciu 
vášmu zákazníkovi?

Položky s označením VAROVANIE alebo UPOZORNENIE 
v návode na obsluhu sú položky, ktoré predstavujú možnosti 
spôsobenia úrazu a vzniku materiálnych škôd v spojení so 
všeobecným používaním výrobku. Preto je potrebné, aby ste úplne 
vysvetlili popísaný obsah a aby ste tiež požiadali svojich zákazníkov, 
že by si prečítali návod na obsluhu.

Obrázok 1

1 Priestor pre údržbu

Jednotka: mm

≥650

47
0

≥5
0

1

slovenčina 3



4. PRÍPRAVY PRED INŠTALÁCIOU
(1) Relatívne polohy vnútornej jednotky a závesnej skrutky. 

(Viď obr. 2)

(2) Nainštalujte textilný kanál na výstup vzduchu a vstup 
vzduchu tak, aby sa vibrácia z telesa stroja neprenášala 
do kanálu alebo na strop.
Tiež je nutné nasadiť izolačný protihlukový materiál do 
vnútra kanálu a izolačnú vibračnú gumu na závesné 
skrutky.

(3) Nainštalujte závesné skrutky.
(Použite skrutky priemeru 10 mm.)
• Nainštalujte zariadenie tam, kde sú podperné stavebné 

konštrukcie dostatočne silné na to, aby uniesli hmotnosť 
zariadenia. Použite zabudované vložky alebo kotviace 
skrutky u nových budov a u starých budov kotvy do 
otvorov.

Príklad inštalácie

Poznámka) Všetky vyššie uvedené diely dodáva zákazník.

5. INŠTALÁCIA VNÚTORNEJ JEDNOTKY
Inštalácia prídavného voliteľného príslušenstva pred 
inštaláciou vnútornej jednotky je jednoduchšia.
Pre diely používané pri inštalačných prácach používajte 
poskytnuté príslušenstvo a špecifikované diely skonštruované 
v našej spoločnosti.
(1) Závesnú konzolu upevnite na závesnú skrutku. Pevne 

dotiahnite hornú a dolnú maticu s použitím podložiek.

(2) Nastavte výšku jednotky.
(3) Zabezpečte, aby bola jednotka vo vodorovnej polohe.

• Pri inštalácii dajte jednotku do vodováhy. Ak je jednotka 
naklonená šikmo, zdroj vody netesní.

• Pri vyrovnaní jednotky do vodováhy skontrolujte všetky 
rohy pomocou vodováhy alebo vinylovej rúrky 
obsahujúcej vodu. (Pozri obrázok vyššie.)

(4) Dotiahnite matice v hornej časti.
(5) Zaizolujte dve závesné konzoly na výstupnej strane 

pomocou izolačného materiálu (2x). Zaizolujte hrany tak, 
aby povrch a hrany závesných konzol nebolo vidieť. 

UPOZORNENIE

Nastavenie jednotky so sklonom oproti vypúšťaciemu 
potrubiu môže spôsobiť vznik netesností.

Obrázok 2

1 Závesná skrutka (4x)

2 Vnútorná jednotka

3 Výstup vzduchu

4 Prívod vzduchu

5 Priestor pre údržbu

6 Kontrolný otvor

Jednotka: mm

1 Stropný panel

2 Kotva

3 Dlhá matica alebo napínadlo

4 Závesná skrutka

5 Vnútorná jednotka

12
96

±1
50

1100

≥1100
600

1148

13
80

≥6
50

1

2

43

5

5 6

1

2
3
4

5

1 Diel, ktorý musí objednať zákazník

2 Podložka (príslušenstvo)

3 Dotiahnite hore a dole (dvojitá matica)

1 Vodováha

2 Vinylová rúrka

3 Nastavovacia skrutka závesnej konzoly

4 Izolačný materiál (príslušenstvo)

5 Prierez A-A

6 Prierez B-B

1

2

3

B

B

A

A

1

2

3

3

4

5

6

4 slovenčina



6. INŠTALÁCIA POTRUBIA CHLADIVA
O potrubí chladiva vonkajších jednotiek nájdete v návode 
na inštaláciu priloženom k vonkajšej jednotke.
Kompletne vykonajte práce tepelnej izolácie na oboch 
stranách plynového a kvapalinového potrubia. Inak 
niekedy môže dôjsť k úniku vody.
(Pri používaní tepelného čerpadla môže teplota plynového 
potrubia dosiahnuť približne až 120°C, takže používajte 
izoláciu, ktorá je dostatočne odolná.)
V prípadoch, kedy teplota a vlhkosť jednotlivých častí 
potrubia chladiva môže prekročiť 30°C alebo RH 80%, 
zosilnite izoláciu chladiva. (20 mm alebo hrubšiu) 
Na povrchu izolačného materiálu sa môže vytvárať 
kondenzácia.
Predtým ako sa chladiace potrubie začne používať, 
skontrolujte, ktorý typ chladiva sa používa. Ak typy 
chladiva nie sú rovnaké, nie je možná správna prevádzka.

UPOZORNENIE

• Použite rezačku a ohraňovačku potrubia vhodnú pre 
daný typ chladiva.

• Pred pripojením naneste okolo miest s ohranením 
esterový olej alebo éterový olej.

• Aby nedošlo k vniknutiu prachu, vlhkosti alebo iných 
cudzích predmetov do potrubia, buď jeho koniec 
zatlačte alebo ho zakryte páskou.

• Zabráňte, aby sa do chladiaceho cyklu neprimiešal iný 
materiál než je určené chladivo (napríklad vzduch atď.). 
Ak v priebehu prevádzky jednotky unikne chladivo, 
priestory dôkladne vyvetrajte.

• Vonkajšia jednotka je naplnená chladivom.
• Pri pripojovaní alebo odpojovaní potrubí ku alebo z jednotky 

nezabudnite spoločne použiť bežný kľúč ako aj momentový 
kľúč podľa nákresu.

• Pri pripojovaní alebo odpojovaní potrubí k alebo z jednotky 
nezabudnite spoločne použiť bežný kľúč ako aj momentový 
kľúč podľa nákresu, aby sa zabránilo poškodeniu nástrčnej 
matice a tým úniku plynu.

• Viď tabuľku 2, kde nájdete rozmery priestorov nástrčných 
matíc.

• Pri pripojovaní nástrčných matíc naneste na ohranenú časť 
(len dovnútra) esterový alebo éterový olej, potom ich najprv 
trikrát alebo štyrikrát pretočte a potom zaskrutkujte.

• Viď tabuľku 2, kde nájdete hodnoty krútiacich momentov 
dotiahnutia.

• Vyvetrajte, ak pri vykonávaní práce uniká plyn chladiva.
Tabuľka 2

POZNÁMKA

Použité nástrčné matice musia byť tie, ktoré 
sa nachádzajú v hlavnom telese.

UPOZORNENIE

Príliš silné dotiahnutie môže poškodiť ohranenie a spôsobiť 
únik chladiva.

Použite tabuľku 3 ako referenciu, ak nie je k dispozícii 
momentový kľúč. Ak je práca kompletná, presvedčte sa, 
či nedochádza k úniku plynu. Keď sa nástrčná matica doťahuje 
kľúčom, krútiaci moment sa odrazu zvýši. Z tejto polohy 
doťahujte maticu pod uhlom zobrazeným v tabuľke 3.
Krútiaci moment skrutiek so šesťhrannou hlavou (Príslušenstvo) 
na pripojenie dodaného potrubia (Príslušenstvo) k jednotke je 
21,5–28,9 N·m.
• Po kontrole pripojenia potrubia, či neuniká plynu, 

nezabudnite zaizolovať kvapalinové a plynové potrubie 
podľa obrázkov uvedených nižšie.

UPOZORNENIE

Zaizolujte všetky potrubia na mieste inštalácie až po 
pripojenie potrubia vo vnútri jednotky. Voľne prístupné 
potrubie môže spôsobiť kondenzáciu pár alebo popáleniny 
pri dotyku.

Priemer 
potrubia

Krútiaci moment 
doťahovania

Rozmery 
ohranenia

A (mm)
Tvar ohranenia

Ø6,4
(1/4")

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

A
45

0 ± 2
0

R0.4-0.8

90
0
± 2

0
 

1 Použite esterový alebo éterový olej len vo vnútri

1 Momentový kľúč

2 Kľúč

3 Spojenie potrubí

4 Nástrčná matica

1

1

2

3

4
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POZNÁMKA

• Pre pripojenie plynového potrubia je potrebné pripojené 
potrubie.  
Pri pripojení priloženého potrubia použite priložené 
šesťhranné skrutky pre prírubu potrubia (2) a pružné 
podložky (2).

• Pripojte chladiace potrubie a vetvenie podľa priložených 
inštalačných návodov, ktoré sú dodané spolu s vonkajšou 
jednotkou.

UPOZORNENIE

PRI SPÁJKOVANÍ POTRUBIA JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ 
OPATRNE
Pri spájkovaní chladiaceho potrubia nepoužívajte tavidlo. 
Preto použite plnivo pájky z fosforu a medi (BCuP-2: 
JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), ktorá 
nevyžaduje tavidlo.
(Tavidlo má mimoriadne škodlivý vplyv na systémy 
chladiaceho potrubia. Napríklad, ak sa použije tavidlo na 
báze chlóru, spôsobí koróziu potrubia alebo hlavne ak 
tavidlo obsahuje fluór, poškodí chladiaci olej.)

• Pred lokálnym spájkovaním chladiaceho potrubia je 
potrebné cez potrubie vyfukovať dusík, aby z potrubia 
odstránil vzduch. 
Ak sa spájkovanie uskutoční bez použitia dusíka, vo vnútri 
potrubia sa vytvorí veľké množstvo kysličníkovej vrstvy a 
môže spôsobiť poškodenie systému.

• Pri spájkovaní chladiaceho potrubia začnite spájkovať až 
po nahradení vzduchu dusíkom alebo privedení dusíka do 
chladiaceho potrubia. Po vykonaní vyššie uvedeného 
pripojte vnútornú jednotku pomocou spojenia s ohranením 
alebo prírubou.

• Pri spájkovaní s prívodom dusíka do potrubia sa má dusík 
nastaviť na 0,02 MPa pomocou tlakového redukčného 
ventilu.

Neodporúča sa, len v prípade núdzového stavu
Musíte používať momentový kľúč, ale keď máte 
nainštalovať jednotku bez momentového kľúča, môžete 
dodržiavať metódu inštalácie uvedenú nižšie.

Po ukončení práce nezabudnite skontrolovať, či plyn 
neuniká.

Ak maticu doťahujete kľúčom, existuje bod, kedy sa krútiaci 
moment doťahovania náhle zvýši. Od tejto polohy ďalej 
maticu doťahujte pod uhlom, ktorý je zobrazený nižšie:

Tabuľka 3

7. INŠTALÁCIA VYPÚŠŤACIEHO 
POTRUBIA

Inštalujte vypúšťacie potrubie tak, ako je zobrazené nižšie 
a uskutočnite opatrenia proti kondenzácii. Nesprávne 
nastavené potrubie by mohlo spôsobiť únik a prípadne 
premočiť nábytok a príslušenstvo.
Vypúšťaciu hadicu izolujte vo vnútri budovy.

(1) Uskutočnite inštaláciu vypúšťacieho potrubia.
• Musí sa nainštalovať vypúšťací odlučovač.
• Vypúšťacie potrubie má byť krátke s vhodným sklonom 

smerom dole, ktorý je menší ako 1/100 a nemalo by 
vytvárať vzduchové bubliny.

• Priemer potrubia je taký istý ako pripojovacieho potrubia 
(PS1B) a má sa udržiavať rovnaký alebo väčší ako 
u pripojovacieho potrubia.

• Ak sa spájajú viacnásobné vypúšťacie potrubia, 
nainštalujte ich podľa postupu, ktorý je zobrazený nižšie. 
(Zvoľte vhodnú hrúbku centrálneho vypúšťacieho 
potrubia pre jednotky, ktoré sa pripoja.)

1 Izolácia (dodáva zákazník)

2 Pripojené potrubie (príslušenstvo)

3 Pružná podložka (príslušenstvo)
Skrutka so šesťhrannou hlavou (príslušenstvo)

4 Nenechávajte vôľu

5 Hlavné teleso

6 Izolácia (dodávaná spolu s hlavným telesom)

7 Plynové potrubie

8 Kvapalinové potrubie

9 Nástrčná matica

Vnútorné jednotky, 
ktoré je nutné pripojiť

Priemer plynového 
potrubia

Priemer 
kvapalinového 

potrubia

FXMQ200MBVE
Ø19,1

Použite priložené 
potrubie.

Ø9,5

FXMQ250MBVE
Ø22,2

Použite priložené 
potrubie.

Ø9,5

5

5

1

1

1

2

3

4

4

6

6
9

7

8

1 Chladiace potrubie

2 Spájkovaný diel

3 Upevnenie pomocou pásky

4 Uzatvárací ventil

5 Tlakový redukčný ventil

6 Dusík

Priemer 
potrubia

Uhol ďalšieho 
doťahovania

Odporúčaná dĺžka ramena 
nástroja

Ø6,4 (1/4") 60 až 90 stupňov Približne 150 mm

Ø9,5 (3/8") 60 až 90 stupňov Približne 200 mm

Ø12,7 (1/2") 30 až 60 stupňov Približne 250 mm

Ø15,9 (5/8") 30 až 60 stupňov Približne 300 mm

5
1 2 3 4
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(2) Po ukončení inštalácie potrubia skontrolujte, či sa 
vypúšťanie uskutočňuje bez prekážok.
• Otvorte prípojku prívodu vody, pomaly pridajte približne 

1 liter vody do vypúšťacej nádoby a skontrolujte odtok 
vypúšťania. 
Nahromadenie vody vo vypúšťacom potrubí môže 
spôsobiť upchatie vypúšťania.

UPOZORNENIE

• Prípojky vypúšťacieho potrubia. 
Vypúšťacie potrubie nepripájajte priamo na odtokové 
potrubia, ktoré je cítiť za amoniakom. Amoniak vo 
vypúšťacom potrubí môže vstupovať do vnútornej jednotky 
cez vypúšťacie potrubia a skoroduje výmenník tepla.

8. ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE

8-1 VŠEOBECNÉ POKYNY
• Všetky diely, materiály a elektrické práce dodané 

zákazníkom musia spĺňať miestne predpisy.
• Používajte výlučne medené vodiče.
• Informácie o prácach pri elektrickom zapojení nájdete 

na "Štítok so schémou zapojenia" umiestnenom na veku 
ovládacej skrine.

• Podrobnosti zapojenia diaľkového ovládača nájdete 
v návode na inštaláciu pripojenom ku diaľkovému ovládaču.

• Celé elektrické zapojenie musí uskutočniť elektrikár 
s platným osvedčením.

• Tento systém sa skladá z viacerých vnútorných jednotiek. 
Označte každú vnútornú jednotku ako jednotku A, jednotku 
B... a zaistite, aby zapojenie svorkovnice k vonkajšej 
jednotke a jednotke BS bolo správne. Ak elektrické 
zapojenie a potrubie medzi vonkajšou jednotkou 
a vnútornou jednotkou nie je správne, v systéme môže dôjsť 
k poruche.

• Hlavný vypínač alebo iné prostriedky na odpojenie, ktoré 
majú oddelené kontakty na všetkých póloch, musia byť 
pevne zapojené podľa príslušných miestnych a národných 
zákonov. 
Ak sa hlavný zdroj napájania vypne a znova zapne, 
prevádzka sa obnoví automaticky.

• Viď návod na inštaláciu pripojený ku vonkajšej jednotke, kde 
nájdete veľkosť vedenia elektrického napájania pripojeného 
ku vonkajšej jednotke, výkon ističa obvodu, vypínača a 
pokyny pre zapojenie.

• Zaistite uzemnenie klimatizácie.

• Uzemňovací vodič nepripájajte k plynovému a vodo-
vodnému potrubiu, bleskozvodom alebo k uzemneniu 
telefónneho vedenia.

• Plynové potrubia: ak uniká plyn, môže spôsobiť výbuchy 
alebo vznik požiaru.

• Vodovodné potrubia:ak sa používa plastové potrubie, 
nemá uzemňovacie účinky.

• Uzemnenie telefónneho vedenia a bleskozvody: môže 
spôsobiť nenormálne vysoký elektrický potenciál 
uzemnenia počas búrok s bleskami.

8-2 ELEKTRICKÉ CHARAKTERISTIKY

MCA: Minimálny prúd obvodu (Min. Circuit Amps) (A)
MFA: Maximálny prúd poistky (Max. Fuse Amps) (A)
kW: Menovitý výkon motora ventilátora (kW)
FLA: Prúd pri plnom zaťažení (Full Loaded Amps) (A)

8-3 ŠPECIFIKÁCIE ELEKTRICKÉHO ZAPOJENIA 
DODANÉHO ZÁKAZNÍKOM

POZNÁMKA

1. Povolená dĺžka prenosového vedenia medzi vnútornou 
a vonkajšou jednotkou a medzi vnútornou jednotkou 
a diaľkovým ovládačom. 
(1) Vonkajšia jednotka – Vnútorná jednotka:  

Max. 1 000 m (Celková dĺžka vedenia: 2 000 m) 
(2) Vnútorná jednotka – Diaľkový ovládač:  

Max. 500 m

1 Centrálne vypúšťacie potrubie

2 Sklon smerom dole najmenej 1/100 alebo viac

1 Prívod vody

≥1
00

 m
m

1

2

1

Jednotky
Elektrické 
napájanie

Motor ventilátora

Model Hz V
Rozsah 
napätia

MCA MFA kW FLA

FXMQ200MBVE
50

220-
240

Max. 264
Min. 198

10,3 16 1,100 4,3

FXMQ250MBVE 10,3 16 1,100 5,6

Model
Elektrické napájanie

Zapojenie diaľkového 
ovládača

Prenosové zapojenie

Vedenie Veľkosť Vedenie Veľkosť

FXMQ200MBVE

H05VV-
U3G

Priemer 
vedenia 
musí 
spĺňať 
miestne 
predpisy.

Vedenie 
s izoláciou 
(2 vodičové)

0,75 - 

1,25 mm
2

FXMQ250MBVE
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9. PRÍKLAD ZAPOJENIA A AKO 
NASTAVIŤ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

9-1 AKO ZAPOJIŤ VEDENIA
(Odoberte veko ovládacej skrine a zapojte podľa obrázku 
uvedeného nižšie.)

UPOZORNENIE

• Nezabudnite použiť tesniaci materiál alebo tmel (dodaný 
zákazníkom) pre upchatie otvoru prechodu vedenia, aby 
nedochádzalo k vniknutiu vody ako aj hmyzu a iných malých 
živočíchov z vonkajšieho prostredia. Inak môže dôjsť vo 
vnútri riadiacej skrine ku skratu.

• Pri pripojovaní svoriek vedení zabezpečte, aby na prípojky 
vedení nepôsobil tlak použitím priloženého materiálu svoriek 
pre vytvorenie vhodných svoriek. Pri zapojení tiež 
zabezpečte, aby veko riadiacej skrine dôkladne zapadlo 
vhodným uložením vedení a pevným nasadením veka 
riadiacej skrine. Pri nasadzovaní veka riadiacej skrine 
zabezpečte, aby na okrajoch neboli zachytené žiadne 
vedenia. Vedenie prevlečte cez priechodové otvory vedení, 
aby nedošlo k ich poškodeniu.

• Zabezpečte, aby šnúra diaľkového ovládača, vedenie medzi 
jednotkami a ostatné elektrické vedenia neprechádzali cez to 
isté miesto mimo jednotky, ich oddelením o najmenej 50 mm, 
inak môže elektrický šum (vonkajší statický) spôsobiť chybnú 
prevádzku alebo poškodenie. 

[ PREDBEŽNÉ OPATRENIE ]

1. Pre zapojenie vedení ku svorkovnici elektrického 
napájania použite koncovky s guľatým okom. 
Ak nie sú k dispozícii, pri zapájaní dodržujte 
nasledovné body.
• Na tú istú svorku elektrického napájania nepripájajte 

vedenia rozličných hodnôt. 
(Voľné spoje môžu spôsobiť prehriatie.)

• Použite špecifikované elektrické vedenie. Vedenie 
bezpečne pripojte ku svorke. Vedenie upevnite bez 
použitia veľkej sily pôsobiacej na svorku.

2. Krútiaci moment doťahovania skrutiek svoriek.
• K dotiahnutiu skrutiek svorkovnice použite vhodný 

skrutkovač. Ak špička skrutkovača je príliš malá, hlava 
skrutky sa môže poškodiť a skrutka nebude správne 
dotiahnutá.

• Ak skrutky svoriek sú dotiahnuté príliš silno, skrutky sa 
môžu poškodiť.

• Pozri tabuľku 4, kde nájdete krútiaci moment dotiahnutia 
skrutiek svoriek.

Tabuľka 4

3. Na tú istú svorku uzemnenia nepripájajte vedenia 
rozličných hodnôt. Voľné spoje môžu narušiť ochranu.

4. Mimo jednotky uložte prenosové vedenie najmenej 50 mm 
od vedenia elektrického napájania. Zariadenie sa môže 
v prípade vystavenia elektrickému (externému) rušeniu 
poškodiť.

1 Zapojenie diaľkového ovládača (zapojenie na mieste 
inštalácie)

2 Prenosové vedenie (zapojenie na mieste inštalácie)

3 Veko riadiacej skrine

4 Zapojenie elektrického napájania (zapojenie na 
mieste inštalácie)

5 Uzemnenie

6 Svorka (príslušenstvo)

7 Drôtená svorka

1 Zapojenie diaľkového ovládača

2 Svorkovnica pre diaľkový ovládač

3 Svorkovnica elektrického napájania

4 Prenosové zapojenie

5 Svorky (príslušenstvo)

6 Napájací prívodný kábel a vedenie uzemnenia

5

76

1

2

3

4

X2M

X1M

X27A

5
6

1 2 3

4

1 Puzdro izolácie

2 Stláčacia svorka kruhového typu

3 Elektrické vedenie

Svorka Veľkosť
Krútiaci moment 

doťahovania

Svorkovnica pre diaľkový 
ovládač (6P)

M3,5 0,79 – 0,97 N·m

Svorkovnica elektrického 
napájania

M4 1,18 – 1,44 N·m

Uzemňovacia svorka M5 3,02 – 4,08 N·m

1

2

3
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5. Pri zapojení diaľkového ovládača si preštudujte "NÁVOD 
NA INŠTALÁCIU DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA." priložený 
k diaľkovému ovládaču. 

6. Nikdy nepripájajte elektrické napájanie ku svorkovnici 
pre zapojenie diaľkového ovládača. Tento omyl by 
spôsobil poškodenie celého systému.

7. Používajte len špecifikované vedenie a vedenia pevne 
pripojte ku svorkám. Dávajte pozor, aby ste vedenia na 
svorkách nevystavili externému namáhaniu. Zapojenie 
udržujte v poriadku a tak, aby neprekážalo inému zariade-
niu ako napr. otváraniu veka skrine elektrických dielov. 
Uistite sa, že veko sa uzatvára natesno. Nesprávne 
pripojenia môžu mať za následok prehriatie a v najhoršom 
prípade zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik 
požiaru.

9-2 PRÍKLAD ZAPOJENIA
• Nainštalujte zapojenie elektrického napájania každej 

jednotky s vypínačom a poistkou tak, ako je zobrazené na 
nákrese.

PRÍKLAD KOMPLETNÉHO SYSTÉMU (3 SYSTÉMY)

1. Pri použití 1 diaľkového ovládača pre 1 vnútornú 
jednotku (normálna prevádzka)

2. Pre skupinové ovládanie alebo použitie s 2 diaľkovými 
ovládačmi

Poznámka: Pri použití skupinového ovládania nie je potrebné 
vytvárať adresu vnútornej jednotky. Adresa je automaticky 
nastavená pri pripojení elektrického napájania.

1 Elektrické napájanie

2 Hlavný vypínač

3 Elektrické napájanie

4 Prenosové vedenie

5 Vypínač

6 Poistka

7 Jednotka BS (len pre systém obnovy tepla)

8 Vnútorná jednotka

9 Diaľkový ovládač

5
6

1

2

3
4

7

8

9

1 Elektrické napájanie

2 Vonkajšia jednotka

3 Systém č. 1

4 Vnútorná jednotka A

5 Vnútorná jednotka B

6 Vnútorná jednotka C

7 Najvzdialenejšia vnútorná jednotka

1 Elektrické napájanie

2 Vonkajšia jednotka

3 Systém č. 2

4 Vnútorná jednotka A

5 Vnútorná jednotka B

6 Vnútorná jednotka C

7 Najvzdialenejšia vnútorná jednotka

8 Na používanie s 2 diaľkovými ovládačmi

L N L N
IN/D OUT/D

F1 F2 F1 F2

Control box

L N

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2

L N

220-240V
1      
50Hz

220-240V
1      
50Hz

220-240V
1      
50Hz

220-240V
1      
50Hz

5

1 1 1 1
2

3

4 6

7

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

Control box

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2P1 P2

L N

220-240V
1     
50Hz

5

1 2

3

4
6 7

8
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3. Keď je obsiahnutá jednotka BS

[ PREDBEŽNÉ OPATRENIE ]

1. V jednom systéme možno používať jeden spínač na 
napájanie jednotiek. V tom prípade je však potrebné 
starostlivo vybrať spínače a ističe vetiev. 

2. Zariadenie neuzemňujte na plynové, vodovodné potrubia 
alebo bleskozvody popr. uzemnenia telefónnych vedení. 
Nesprávne uzemnenie môže mať za následok zasiahnutie 
elektrickým prúdom.

9-3 OVLÁDANIE 2 DIAĽKOVÝMI OVLÁDAČMI 
(Ovládanie 1 vnútornej jednotky 2 diaľkovými 
ovládačmi)

• Pri použití 2 diaľkových ovládačov musí byť jeden nastavený 
na Main (Hlavný) a druhý na Sub (Podriadený).

< Spôsob prepínania z Main (Hlavný) na Sub 
(Podriadený) a naopak >
Pozri návod na inštaláciu priložený k diaľkovému ovládaču.

<Spôsob zapojenia>

(1)Odoberte veko riadiacej skrine.

(2)Pridajte vedenie medzi diaľkový ovládač 2 (Sub - 
Podriadený) a svorky (P1·P2) svorkovnice (X1M) 
diaľkového ovládania v riadiacej skrini.

9-4 EXTERNÉ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE 
(VYNÚTENÉ VYPNUTIE (OFF) A PREVÁDZKA 
ON/OFF (ZAP./VYP.))

(1) Špecifikácie vedenia a ako uskutočniť zapojenie 
• Pripojte vstup zvonku na svorky T1 a T2 svorkovnice pre 

diaľkový ovládač.

(2) Aktivácia
• Tabuľka 5 vysvetľuje VYNÚTENÉ VYPNUTIE 

(FORCED OFF) a PREVÁDZKA ZAP./VYP. (ON/OFF 
OPERATIONS) ako odozvu na vstup A.

Tabuľka 5

(3) Ako zvoliť prevádzku FORCED OFF a ON/OFF
• Zapnite elektrické napájanie a potom použite diaľkový 

ovládač pre voľbu prevádzky. 

9-5 CENTRALIZOVANÉ OVLÁDANIE
• Centrálne ovládanie vyžaduje určenie čísla skupiny. 

Podrobnejšie informácie nájdete v návode k jednotlivým 
doplnkovým ovládačom na centrálne ovládanie.

10. NASTAVENIE NA MIESTE INŠTALÁCIE
Po zapnutí elektrického napájania vykonajte nastavenie na 
mieste inštalácie z diaľkového ovládača podľa stavu 
inštalácie.
• Vykonajte nastavenie na 3 miestach "Číslo režimu", "Číslo 

PRVÉHO KÓDU" a "Číslo DRUHÉHO KÓDU". 
Nastavenia zobrazené " " v tabuľke zobrazujú tie, 
ktoré existujú pri dodaní zo závodu.

• Spôsob postupu nastavenia a prevádzky je zobrazený 
v návode na inštaláciu diaľkového ovládača.
(Poznámka) Nastavenie "číslo režimu" sa vykonáva ako 

skupina, ak zamýšľate vykonanie individuál-
neho nastavenia každou vnútornou jednotkou 
alebo potvrdením po nastavení, vykonajte 
nastavenie číslo režimu zobrazené v zátvorke 
( ).

1 Elektrické napájanie

2 Vonkajšia jednotka

3 Systém č. 3

4 Jednotka BS

5 Vnútorná jednotka A

6 Najvzdialenejšia vnútorná jednotka

1 Svorkovnica (X1M) pre zapojenie diaľkového 
ovládača (P1, P2)
Bez polarity

2 Diaľkový ovládač 1 (main – hlavný)

3 Diaľkový ovládač 2 (sub – podriadený)

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

IN/DOUT/D
F1 F2 F1 F2

L N

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2

220-240V
1      
50Hz

220-240V
1      
50Hz

Control box

Control box
IN/DOUT/D

F1 F2 F1 F2

Control box

L N

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2
5

1 1
2

3 4 4

6
L N L N

1

2 3

1 Vstup A

Špecifikácia 
zapojenia

Izolovaná plastová šnúra alebo kábel 
(2 žilový)

Veľkosť 0,75 - 1,25 mm
2

Dĺžka Max. 100 m

Vonkajšia svorka
Kontakt, ktorý môže zabezpečiť minimálne 
zaťaženie 15 V=, 1 mA.

VYNÚTENÉ VYPNUTIE (FORCED OFF)
PREVÁDZKA ON/
OFF (ZAP./VYP.)

Vstup ON zastaví prevádzku (nemožné 
pomocou diaľkových ovládačov).

Vstup OFF → ON 
jednotku zapne ON.

Vstup OFF umožní ovládanie diaľkovým 
ovládačom.

Vstup ON → OFF 
vypína jednotku OFF.

F2 T1 T2
FORCED
OFF

1
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• V prípade diaľkového ovládania pre zmenu vstupu na 
FORCED OFF (vynútené vypnutie) alebo na ON/OFF 
OPERATION (zapnutie/vypnutie prevádzky).
[1] Vstúpte do režimu nastavenia na mieste inštalácie 

pomocou diaľkového ovládača.
[2] Vyberte číslo režimu "12".
[3] Nastavte ČÍSLO PRVÉHO KÓDU na "1".
[4-1] Pre vynútené vypnutie FORCE OFF nastavte číslo 

druhého kódu na "01".
[4-2] Pre zapnutie/vypnutie prevádzky ON/OFF 

OPERATION nastavte ČÍSLO DRUHÉHO KÓDU na 
"02".

(Je nastavený na FORCED OFF (vynútené vypnutie) pri 
dodaní z výroby.)

• Požiadajte vášho zákazníka, aby uschoval návod 
k diaľkovému ovládaču spolu s návodom na prevádzku.

• Nerobte žiadne iné nastavenia než tie, ktoré sú uvedené 
v tabuľke.

Nastavenie externého statického tlaku

Zmeňte "SECOND CODE No." tak, ako je zobrazené v tabuľke 
6 podľa externého statického tlaku pripojeného kanála.

Tabuľka 6

11. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA
Pozrite návod na inštaláciu vonkajšej jednotky.
• Ak dôjde k poruche, kontrolka prevádzky diaľkového 

ovládača bude blikať. Na displeji s tekutými kryštálmi skon-
trolujte kód poruchy, aby ste zistili dôvod vzniku problému. 
Vysvetlenie kódu poruchy a príslušného problému nájdete 
v odseku "UPOZORNENIE K ÚDRŽBE" vonkajšej jednotky. 
Ak je zobrazená nejaká z položiek v tabuľke 7, môže byť 
problém so zapojením alebo elektrickým napájaním, takže 
znovu skontrolujte elektrické zapojenie.

Tabuľka 7

Nastavenie Číslo režimu
ČÍSLO 

PRVÉHO 
KÓDU

ČÍSLO 
DRUHÉHO 

KÓDU

Štandardné 
E.S.P

13 (23) 6 1

Vysoké E.S.P 13 (23) 6 2

Displej diaľkového ovládania Obsah

Svieti "Concentrated 
management" 

("Koncentrované riadenie")

• Na svorkách vynúteného vypnutia 
je skrat (FORCED OFF) (T1, T2).

Svieti "U4"
Svieti "UH"

• Elektrické napájanie na vonkajšej 
jednotke je vypnuté.

• Elektrické napájanie na vonkajšej 
jednotke nie je zapojené.

• Nesprávne zapojenie 
prenosového vedenia a/alebo 
zapojenia vynúteného vypínania 
(FORCED OFF).

Žiadne zobrazenie

• Elektrické napájanie na vnútornej 
jednotke je vypnuté.

• Elektrické napájanie na vnútornej 
jednotke nie je zapojené.

• Nesprávne zapojenie diaľkového 
ovládača, prenosového vedenia 
a/alebo vynúteného vypnutia 
(FORCED OFF).
slovenčina 11
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