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Avertizare
■

Solicitaţi efectuarea lucrărilor de instalare de către distribuitor
sau de către o persoană calificată.
Nu încercaţi să instalaţi de unul singur instalaţia de aer
condiţionat. Instalarea necorespunzătoare poate cauza scurgeri
de apă, electrocutare sau incendiu.

■

Montaţi instalaţia de aer condiţionat în conformitate cu
instrucţiunile din acest manual de instalare.
Instalarea necorespunzătoare poate cauza scurgeri de apă,
electrocutare sau incendiu.

■

Consultaţi distribuitorul local în legătură cu ce este de făcut în
cazul scăpărilor de agent frigorific. Când instalaţia de aer
condiţionat va fi instalată într-o încăpere mică, trebuie să luaţi
măsurile corespunzătoare astfel încât cantitatea de agent
frigorific scurs să nu depăşească concentraţia limită în cazul
unei scăpări.
În caz contrar, aceasta poate cauza accidente datorită epuizării
oxigenului.

■

Aveţi grijă să utilizaţi doar accesoriile şi piesele specificate
pentru lucrările de instalare.
Nefolosirea componentelor specificate poate cauza căderea
unităţii, scurgeri de apă, electrocutare sau incendiu.

■

Montaţi instalaţia de aer condiţionat pe o fundaţie suficient de
solidă pentru a rezista la greutatea unităţii.
O fundaţie insuficient de solidă poate avea drept rezultat
căderea echipamentului şi producerea de accidentări.

■

La efectuarea lucrărilor de instalare specificate luaţi în calcul
rafalele de vânt, uraganele sau cutremurele.
Neluarea acestei măsuri în timpul instalării poate avea drept
rezultat căderea echipamentului şi producerea de accidentări.

■

Aveţi grijă să asiguraţi un circuit separat de alimentare de la
reţea pentru această unitate şi întreaga parte electrică să fie
executată de persoane calificate conform legilor şi reglementărilor locale şi acestui manual de instalare.
Capacitatea insuficientă a sursei de alimentare cu curent sau
construcţia electrică incorectă poate cauza electrocutare sau
incendiu.

■

Verificaţi ca întregul cablaj să fie bine fixat, cablurile specificate
să fie utilizate iar conexiunile la borne sau cablurile să nu fie
supuse unor solicitări.
Conexiunile necorespunzătoare sau fixarea incorectă a
cablurilor pot cauza supraîncălzire anormală sau incendiu.

■

Când cablaţi reţeaua electrică şi interconectaţi cablajul dintre
telecomandă şi transmisie, poziţionaţi conductorii astfel încât
capacul cutiei de control să poată fi bine fixat.
Poziţionarea necorespunzătoare a capacului cutiei de control
poate cauza electrocutare, incendiu sau supraîncălzirea
bornelor.

■

Dacă în timpul instalării au loc scăpări de agent frigorific gaz,
aerisiţi zona imediat.
Dacă agentul frigorific vine în contact cu focul se pot produce
gaze toxice.

■

După finalizarea instalării, verificaţi să nu aveţi scăpări de agent
frigorific gaz.
Dacă în încăpere se produc scăpări de agent frigorific gaz şi
acesta vine în contact cu o sursă de foc, precum încălzitorul
unui ventilator, o sobă sau o maşină de gătit, pot rezulta gaze
toxice.

■

Aveţi grijă să decuplaţi unitatea înainte de a atinge orice
component electric.
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CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE
DE INSTALARE.
PĂSTRAŢI ACEST MANUAL LA ÎNDEMÂNĂ PENTRU
CONSULTARE ULTERIOARĂ.

Măsuri de protecţie
Citiţi cu atenţie aceste considerente legate de siguranţă înainte de a
instala unitatea de condiţionare a aerului şi aveţi grijă să o instalaţi
corect.
După finalizarea instalării, efectuaţi o probă de funcţionare pentru a
depista eventualele defecţiuni şi pentru a explica clientului modul de
exploatare şi întreţinere a instalaţiei de aer condiţionat cu ajutorul
manualului de exploatare. Cereţi clientului trebuie să păstreze acest
manual de instalare împreună cu manualul de exploatare pentru
consultare ulterioară.
Această instalaţie de aer condiţionat se livrează cu condiţia "aparate
neaccesibile publicului".

Măsuri de precauţie
Unitatea este un produs de clasa A. Într-un mediu casnic acest
produs poate cauza interferenţe radio, caz în care utilizatorul va
trebui să ia măsurile adecvate.
Ignorarea oricăreia din AVERTIZĂRI poate duce la
consecinţe grave precum decesul sau accidentarea gravă.
Ignorarea oricăreia din PRECAUŢII poate duce la
accidentări sau deteriorări ale echipamentului.
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■

■

Asiguraţi-vă că aţi legat la pământ instalaţia de aer condiţionat.
Nu conectaţi împământarea unităţii la o conductă de utilităţi,
conductorul paratrăsnetului, sau la o linie de împământare
telefonică. Împământarea incorectă poate duce la electrocutare
sau incendiu.
Un supracurent înalt de la un fulger sau de la alte surse poate
deteriora instalaţia de aer condiţionat.

■

Pentru instalarea unei unităţi exterioare, consultaţi manualul de
instalare anexat unităţii exterioare.

■

Nu instalaţi sau exploataţi unitatea în încăperile menţionate mai
jos.
■ Cu mult ulei mineral sau saturate cu vapori sau cu picături
fine de ulei, precum în bucătării. (Piesele din material plastic
se pot deteriora, putând eventual cauza căderea unităţii, sau
scăpări.)

Aveţi grijă să instalaţi un întreruptor pentru scurgere la pământ.
Neinstalarea întreruptorului pentru scurgere la pământ poate
cauza electrocutări sau incendii.

■ Unde există gaze corosive, precum cele sulfuroase.
(Tubulatura şi lipiturile din cupru se pot coroda, ceea ce
poate duce eventual la scăpări de agent frigorific.)

Precauţie
■

■

■

■

■ Unde sunt expuse gazelor combustibile şi unde se utilizează
gaze volatile inflamabile precum diluant sau benzină. (Gazul
din apropierea unităţii s-ar putea aprinde.)

Urmând instrucţiunile acestui manual de instalare, instalaţi
tubulatura de evacuare pentru a asigura un drenaj corespunzător şi izolaţi tubulatura pentru a preveni condensarea.
Tubulatura de evacuare necorespunzătoare poate cauza
scurgeri de apă în interior şi pagube materiale.
Instalaţi unităţile interioare şi exterioare, cordonul de alimentare
şi cablul de interconectare la cel puţin 1 metru distanţă de
televizoare sau aparate radio pentru a preveni interferenţa cu
imaginea şi zgomotele.
(În funcţie de puterea semnalului de intrare, distanţa de 1 metru
poate să nu fie suficientă pentru eliminarea zgomotului.)
Distanţa de transmisie a telecomenzii (ansamblul fără cablu)
poate fi mai scurtă decât în mod normal în încăperi cu lămpi
electronice fluorescente (tipurile cu invertor sau pornire rapidă).
Instalaţi unitatea interioară cât se poate de departe de lămpile
fluorescente.
Nu montaţi instalaţia de aer condiţionat în următoarele locuri:
■ Unde există o concentraţie ridicată de ceaţă sau vapori de
ulei mineral (de ex. în bucătărie).
Componentele din material plastic se vor deteriora, pot
cădea şi pot rezulta scurgeri de apă.
■ În locurile în care se produc gaze corosive, precum acidul
sulfuros.
Corodarea conductelor de cupru sau a pieselor lipite poate
cauza scăpări de agent frigorific.

■ Unde există maşini care generează unde electromagnetice.
(Sistemele de comandă pot funcţiona defectuos.)
■ Unde aerul conţine cantităţi ridicate de sare, precum în
apropierea mării şi unde tensiunea fluctuează mult precum în
fabrici.
De asemenea în vehicule sau pe vapoare.
■

Această unitate, atât de interior cât şi de exterior, corespunde
instalării într-un mediu comercial şi unul industrial uşor.
Dacă ar fi instalat ca aparat electro-casnic, ar putea cauza
interferenţe electromagnetice.

Precauţii
■

Aveţi grijă să citiţi acest manual înainte de instalarea unităţii
interioare.

■

Încredinţaţi instalarea personalului din locul cumpărării sau unui
instalator calificat. Instalarea necorespunzătoare ar putea cauza
scăpări, iar în cazuri mai grave, electrocutare sau incendiu.

■

Utilizaţi numai piese furnizate cu unitatea sau piese ce se
conformează specificaţiilor. Piesele neconforme specificaţiilor ar
putea cauza căderea unităţii, sau scăpări, si mai rău,
electrocutare sau incendiu.

■

Aveţi grijă să montaţi un filtru de aer (piesă procurată la faţa
locului) în traseul de aspiraţie pentru a preveni scurgerile de
apă, etc.

■ Lângă echipamente care emit radiaţii electromagnetice.
Radiaţia electromagnetică poate perturba funcţionarea
sistemului de control, cauzând defectarea unităţii.
■ Unde pot apare scăpări de gaz inflamabil, unde există fibră
de carbon sau praf inflamabil suspendat în aer sau acolo
unde se manipulează substanţe volatile inflamabile, precum
diluant sau benzină.
Exploatarea unităţii în astfel de condiţii poate cauza incendiu.

Accesorii
Verificaţi ca următoarele accesorii să fie incluse la unitatea dvs. A se
vedea figura de mai jos pentru poziţia accesoriilor.
1

Înainte de instalare
■

Când deplasaţi unitatea în timp ce o scoateţi din cutia de carton,
aveţi grijă să o ridicaţi ţinând de cele patru proeminenţe pentru
ridicare fără a apăsa pe alte piese, mai ales tubulatura agentului
frigorific, tubulatura de evacuare, flanşele şi alte componente
din material plastic.

■

Înainte de instalarea unităţii aveţi grijă să verificaţi tipul agentului
frigorific R410A care se va utiliza. (Utilizarea unui agent frigorific
incorect va împiedica funcţionarea normală a unităţii.)

■

Accesoriile necesare pentru instalare trebuie să rămână în
custodia dvs. până la finalizarea instalării. Nu le aruncaţi!

■

Decideţi asupra unui traseu pentru transport.

■

În timpul deplasării până la locul de instalare, lăsaţi unitatea în
ambalajul său. Acolo unde nu se poate evita dezambalarea,
folosiţi o chingă din material moale sau panouri protectoare
împreună cu o frânghie la ridicare, pentru a evita deteriorarea
sau zgârierea unităţilor.

■

Când deplasaţi o unitate sau după deschidere, ţineţi unitatea de
urechile de prindere (x4). Nu exercitaţi forţe asupra tubulaturii
agentului frigorific, tubulaturii de evacuare, flanşelor sau pieselor
din material plastic.
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Accesorii
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Precauţie
Accesoriile sunt necesare pentru instalarea instalaţiei de aer
condiţionat. Aveţi grijă să le păstraţi până la finalizarea lucrărilor de
instalare.
Clemă de metal

1

Acordaţi atenţie specială următoarelor elemente în
timpul construcţiei şi verificaţi-le după terminarea
instalării
Elemente care trebuie verificate după finalizarea lucrării
Bifaţi ✓ după
control

■

Sunt unităţile interioară şi
exterioară fixate strâns?

Unităţile pot cădea, vibra sau
face zgomot.

■

A fost finalizată instalarea
unităţii exterioare?

Unitatea se poate defecta sau
componenţii se pot arde.

■

Este finalizată proba de
etanşeitate a liniei de gaz?

Nici răcire, nici încălzire.

■

Este unitatea complet
izolată? (tubulatură de agent
frigorific, tubulatură de
evacuare, şi conductă)

Apa condensată poate picura.

■

Este evacuarea neîngrădită?

Apa condensată poate picura.

■

Tensiunea reţelei de
alimentare corespunde celei
care figurează pe placa de
identificare?

Unitatea se poate defecta sau
componenţii se pot arde.

■

Cablajul şi tubulatura au fost
executate corect?

Unitatea se poate defecta sau
componenţii se pot arde.

■

Unitatea este legată la
pământ în condiţii de
siguranţă?

Periculos în cazul unor scurgeri
de curent.

10(*)
18(**)
26(***)

■

Dimensiunile cablajului sunt
în conformitate cu
specificaţiile?

Unitatea se poate defecta sau
componenţii se pot arde.

Şaibă

8

■

Nici răcire, nici încălzire.

Placa de fixare a şaibei

4

Nu blochează nimic
evacuarea sau admisia
aerului la unitatea interioară
sau exterioară?

■

Aţi fixat presiunea statică
externă?

Nici răcire, nici încălzire.

■

S-au notat lungimea
tubulaturii agentului frigorific
şi cantitatea suplimentară de
agent frigorific încărcat?

Încărcătura de agent frigorific
din sistem nu este cunoscută.

■

Aţi controlat ca nici un şurub
de conectare a cablajului să
nu fie slăbit?

Electrocutare, sau incendiu.

Furtun de evacuare

1

Izolaţie pentru asamblări:
•

pentru conducta de
gaz (gros)

1

•

pentru conducta de
lichid (subţire)

1

Tampon de etanşare
•

Mare (gri închis)

•

Mijlociu (gri închis)

1
2

Brăţară

9

Şuruburi pentru flanşele
tubulaturii

Material de etanşare conductor
(mic) (gri)

2

Element de fixare a cablului

2

Şurub de fixare a cablului

2
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■

Sunteţi sigur că sunt montate capacul cutiei de control, filtrul de
aer, grila prizei de aer şi grila orificiului de evacuare a aerului?

■

Aţi explicat clientului operaţiunile în timpul prezentării manualului
cu instrucţiuni?

■

Aţi predat clientului manualul de exploatare împreună cu
manualul de instalare?

Accesorii opţionale

■

Există două tipuri de telecomenzi: cu cablu şi fără cablu. Alegeţi o
telecomandă din Tabelul 1, în conformitate cu cerinţele clientului şi
instalaţi-o într-un loc corespunzător.

Aţi explicat clientului metodele de manipulare şi curăţare a
accesoriilor procurate la faţa locului (de ex., filtrul de aer, grilele
prizei de aer, şi grilele orificiului de evacuare a aerului)?

■

Aţi predat clientului manualul de instrucţiuni, dacă e cazul,
pentru accesoriile procurate la faţa locului?

˜
ÛÙ·ÛË
ÂÁÎ·Ù¿ Split
ÈÛÙÈÎ¿
›‰ÈÔ
EÁ¯ÂÈÚ KÏÈÌ·Ù
ção
instala
l de série Split
Manua da

Españo

Italiano

∂ ÏÏËÓÈÎ¿

˜
ÛÙ·ÛË
ÂÁÎ·Ù¿ Split
ÈÛÙÈÎ¿
›‰ÈÔ
EÁ¯ÂÈÚ KÏÈÌ·Ù
ção
instala
l de série Split
Manua da

hos
Aparel

de ar

es
Portugu

Dansk

ionado
g
condic
jlednin
tionsve system
Installai opdelt
nlag
Klimaa

hos
Aparel

7V1
FDB

Españo

Italiano

∂ ÏÏËÓÈÎ¿

Climat

Climat

Q25B

de ar

es
Portugu

Dansk

ionado
g
condic
jlednin
tionsve system
Installai opdelt
nlag
Klimaa

7V1
FDB

Q25B

(*) Pentru FXMQ40.
(**) Pentru FXMQ50~80.
(***) Pentru FXMQ100+125.

Aspecte de explicat despre operaţiuni

Tabelul 1

Tip de telecomandă

Tip numai pentru
răcire

Tip pompă termică

Tip cu cablu
Tip fără cablu

NOTĂ

Dacă doriţi să utilizaţi o telecomandă care nu este
specificată în "Tabelul 1" la pagina 3, alegeţi o
telecomandă corespunzătoare consultând cataloage şi
documentaţii tehnice.
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3

Articolele cu semne de AVERTIZARE şi PRECAUŢIE în manualul de
instrucţiuni se referă la posibilităţile de accidentare şi deteriorări
materiale suplimentar faţă de uzul general al produsului. În
consecinţă, este necesar să daţi o explicaţie completă privind
elementele descrise şi de asemenea să cereţi clienţilor dvs. să
citească manualul de exploatare.

Notă pentru instalator
Aveţi grijă să instruiţi clienţii cum să exploateze corespunzător
unitatea (în special curăţarea filtrelor, acţionarea diferitelor funcţii, şi
reglarea temperaturii) cerându-le să efectueze ei înşişi operaţiunile
în timp ce studiază manualul.
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Alegerea locului de instalare
PRECAUŢIE
Păstraţi urechile de susţinere în cazul deplasării unităţilor interioară şi
exterioară în timpul şi după deschiderea pachetelor. Nu exercitaţi
forţe nedorite pe alte piese, precum tubulatura agentului frigorific,
tubulatura de evacuare, sau flanşele, în special.

■

Instalaţi unităţile interioare şi exterioare, cablajul
de alimentare şi conductorii de conectare la cel
puţin 1 metru de televizoare sau aparate radio
pentru a preveni interferenţa cu imaginea sau
zgomotele. (În funcţie de undele radio, distanţa
de 1 metru poate să nu fie suficientă pentru
eliminarea zgomotului.)

■

În cazul instalării unei telecomenzi fără cablu,
distanţa de transmisie a telecomenzii fără cablu
se poate scurta dacă în încăpere se află un corp
de iluminat fluorescent de tip electronic (adică,
un invertor sau un bec fluorescent cu pornire
rapidă).
Menţineţi distanţa dintre receptor şi becul
fluorescent cât mai mare posibil.

Adăugaţi material pentru izolare termică la unitatea interioară dacă
există probabilitatea ca temperatura deasupra tavanului să
depăşească 30°C iar umiditatea relativă 80%.
Asiguraţi-vă că materialul de izolaţie este confecţionat din vată de
sticlă sau spumă de polietilenă, are o grosime minimă de 10 mm, şi
poate fi potrivită în deschiderea din tavan.
1.

Alegeţi cu aprobarea clientului un loc de instalare care să
îndeplinească următoarele condiţii.
■ Un loc unde aerul rece (cald) este furnizat întregii încăperii.
■ Unde nimic nu blochează trecerea aerului.
■ Unde condensul poate fi evacuat corespunzător.

2.

Utilizaţi şuruburi de susţinere pentru instalarea unităţii interioare.
Asiguraţi-vă că locul de instalare rezistă la greutatea unităţii
interioare. Fixaţi şuruburile de susţinere cu traverse
corespunzătoare dacă e cazul.

■ Dacă elementele structurale de susţinere nu sunt suficient de
rezistente pentru a suporta greutatea unităţii, unitatea poate
să cadă cauzând accidentări grave.
■ Unde tavanul fals nu are o pantă vizibilă.
■ Unde nu există riscul de scăpări de gaz inflamabil.

Pregătiri înainte de instalare
1.

Verificaţi poziţionarea reciprocă a deschiderii din tavan şi a
şurubului de susţinere a unităţii.

*H2≥620

■ Pentru întreţinere, inspecţie, şi alte scopuri de deservire a
cutiei de control şi a pompei de evacuare, prevedeţi unul din
următoarele spaţii de deservire.
1.

≥300

*H1≥300

■ Unde se poate asigura un spaţiu suficient pentru întreţinere
şi reparaţii.

≥450

≥2500

2
*H3=≥300

2

Capac pentru inspecţie 1 (450x450) pentru cutia de control
şi un spaţiu minim de 300 mm pentru partea inferioară a
produsului.

≥700

1
1

Suprafaţa podelei

2

Tavan

1
3

700

Dimensiunea H1 indică înălţimea produsului.

■

Determinaţi dimensiunea H2 menţinând
panta descendentă de cel puţin 1/100 după
specificaţia de la "Instalarea tubulaturii de
evacuare" la pagina 8.

■

631

4

8
2

Dimensiunile indică spaţiul minim necesar
pentru instalare.

5

7
6

■ Unde amplasarea tubulaturii între unităţile interioare şi
exterioare este posibilă în limitele admisibile. (Consultaţi
manualul de instalare al unităţii exterioare.)

B

■

C

NOTĂ

4

9
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1

Uşă de vizitare

2

Cutie de control

3

Tavan

4

Distanţa dintre centrele şuruburilor de susţinere

5

Orificiul de evacuare a aerului

6

Fundul unităţii

7

Priza de aer

8

Capac pentru inspecţie 1 (450x450)

9

Şurub de susţinere (x4)

Manual de instalare
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2.

Capacul pentru inspecţie 1 (450x450) pentru cutia de
control şi uşa de vizitare 2 pentru partea inferioară a
produsului (vezi vederea A pe direcţie axială). Pentru
dimensiunile B, C, D, vezi tabelul de mai jos.

■ Determinaţi dimensiunea H3 menţinând o pantă descendentă de cel puţin 1/100 aşa cum se specifică la "Instalarea
tubulaturii de evacuare" la pagina 8.
2.

Montaţi burlanele de pânză la orificiul de evacuare şi admisie a
aerului astfel încât vibraţia instalaţiei de aer condiţionat să nu se
transmită conductei sau tavanului. Aplicaţi un material
fonoabsorbant (material de izolaţie) pe peretele interior al
conductei şi cauciuc pentru izolarea vibraţiei la şuruburile de
susţinere (consultaţi "Tubulatura" la pagina 10).

3.

Deschideţi orificii de instalare (dacă tavanul există deja).

1

*H3≥20

3

■ Deschideţi orificiile de instalare de pe tavan. Aşezaţi
tubulatura agentului frigorific, tubulatura de evacuare, linia de
alimentare cu energie, cablajul transmisiei, şi cablajul
telecomenzii pentru orificiul de racordare a tubulaturii şi
cablajului unităţii.
În cazul instalării unei telecomenzi fără cablu, consultaţi
manualul de instalare furnizat cu telecomanda fără cablu.
Consultaţi "Instalarea tubulaturii agentului frigorific" la
pagina 6, "Instalarea tubulaturii de evacuare" la pagina 8 şi
"Exemplu de cablare şi cum se reglează telecomanda" la
pagina 11.

A

2

4
A-1

B

≥200

5

6

700
1

Uşă de vizitare (deschidere tavan)

2

Uşă de vizitare

3

Cutie de control

4

Tavan

5

Capac pentru inspecţie 1 (450x450)

6

Uşă de vizitare 2

3.

■ Cadrul tavanului poate necesita întărire pentru a menţine
tavanul orizontal şi pentru a preveni vibraţia tavanului după
deschiderea orificiilor de instalare. Pentru detalii, consultaţi
antreprenorul pentru construcţie sau interior.

3

4.

Instalaţi şuruburile de susţinere. Asiguraţi-vă că şuruburile de
susţinere sunt M10.

Utilizaţi buloane de ancorare dacă există deja şuruburi de susţinere;
în caz contrar utilizaţi inserţii încastrate şi şuruburi de fundaţie
încastrate astfel încât să reziste la greutatea unităţii. Potriviţi în avans
distanţa până la suprafaţa tavanului.
1

Uşa de vizitare 3 pentru partea inferioară a produsului şi
partea inferioară a cutiei de control (vezi vederea A-2 pe
direcţie axială). Pentru dimensiunile B, C, D, vezi tabelul de
mai jos.

2
3
5

1

*H3≥20

3

NOTĂ

1

Placă de tavan

2

Ancoră

3

Piuliţă lungă sau întinzător cu filet

4

Şurub de susţinere

5

Unitatea interioara

4

Toate piesele de mai sus sunt procurate la faţa locului.

A

2

4
A-2
3

D=B+300

5

700
1

Uşă de vizitare (deschidere tavan)

2

Uşă de vizitare

3

Cutie de control

4

Tavan

5

Uşă de vizitare 3

Model

C

D

FXMQ40

700

738

1000

FXMQ50~80

1000

1038

1300

FXMQ100+125

1400

1438

1700

Manual de instalare
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Instalaţii invertoare de aer condiţionat sistem VRV
Tip conductă montată pe tavan
4PW45578-1

Instalarea unităţii interioare
PRECAUŢIE
Instalarea accesoriilor (vândute separat) poate fi mai uşoară înainte
de instalarea unităţii interioare. Consultaţi şi manualele de instalare
furnizate cu accesoriile.
Aveţi grijă să utilizaţi accesoriile şi piesele specificate pentru lucrările
de instalare.
1.

Instalaţi temporar unitatea interioară.
Prindeţi urechile de susţinere de şuruburile de susţinere. Aveţi
grijă să utilizaţi şi să strângeţi piuliţa şi şaiba pentru fiecare
ureche de susţinere din partea superioară şi inferioară a urechii
de susţinere. În acel moment căderea şaibei pentru urechea de
susţinere poate fi prevenită dacă se utilizează placa de fixare a
şaibei.
1

5

2

■

Utilizaţi nivela şi controlaţi ca unitatea să fie
instalată orizontal. (4-direcţii)

■

În cazul utilizării unui tub de vinil în locul nivelei,
puneţi în contact ambele capete ale tubului de
vinil cu fundul produsului pentru a regla
orizontalizarea.
Dacă unitatea este instalată înclinat, mai ales
dacă partea cu tubul de scurgere este mai sus,
întrerupătorul cu flotor nu va funcţiona normal şi
pot rezulta scurgeri de apă.

Instalarea tubulaturii agentului frigorific
În privinţa tubulaturii agentului frigorific pentru unitatea exterioară,
consultaţi manualul de instalare furnizat cu unitatea exterioară.
Efectuaţi izolarea termică atât a tubulaturii de gaz cât şi a tubulaturii
de lichid, în caz contrar putând rezulta scurgeri de apă.
Utilizaţi un material de izolaţie care rezistă la o temperatură de
120°C.

3

4

1

Piesă procurată la faţa locului

2

Şaibă (accesoriu)

3

Strângeţi de sus şi de jos (piuliţă dublă)

4

Placa de fixare a şaibei (accesoriu)

5

Piuliţă pe partea superioară

Întăriţi materialul de izolaţie pentru tubulatura agentului frigorific dacă
temperatura mediului este ridicată, în caz contrar putându-se forma
condens pe suprafaţa izolaţiei.
Asiguraţi-vă că agentul frigorific este R410A înainte de instalarea
tubulaturii agentului frigorific. Dacă agentul frigorific este diferit,
instalaţia de aer condiţionat nu va funcţiona normal.
PRECAUŢIE

PRECAUŢIE
În timpul instalării, protejaţi orificiul de evacuare a
aerului şi tava de evacuare din material plastic a
unităţii interioare de pătrunderea obiectelor străine,
precum stropi de sudură.
În caz contrar, pot surveni scurgeri de apă ca rezultat
al găuririi tăvii de evacuare.
2.

Efectuaţi reglările astfel încât unitatea să fie în poziţia corectă.

3.

Controlaţi orizontalitatea unităţii.

4.

Scoateţi plăcile de fixare a şaibelor pentru a preveni căderea
acestora de pe urechile de susţinere, strângeţi piuliţele de pe
partea superioară şi fixaţi strâns unitatea.

Acest produs utilizează numai agent frigorific nou (R410A).
Aveţi grijă să menţineţi elementele în partea dreaptă şi
efectuaţi instalarea.
■

Utilizaţi un dispozitiv de tăiat ţevi şi o sculă de
mandrinat dedicate pentru R410A.

■

Când racordaţi evazarea, aplicaţi eter sau ester pe
evazare.

■

Aveţi grijă să utilizaţi piuliţa olandeză furnizată cu
unitatea. (Nu folosiţi piuliţe olandeze diferite (precum
o piuliţă olandeză de tip 1), altfel pot rezulta scăpări
de agent frigorific.)

■

Protejaţi tubulatura prin astupare sau înfăşurare cu
bandă pentru a preveni pătrunderea murdăriei,
prafului şi umezelii în tubulatură.

1
PRECAUŢIE
■

Aveţi grijă să utilizaţi tipul specificat de agent frigorific
pentru ciclul de refrigerare şi nu contaminaţi agentul
frigorific cu aer.

■

Ventilaţi încăperea în cazul unor scăpări de agent
frigorific în timpul lucrărilor de instalare.

2
4
1

Ureche de susţinere

2

Fundul produsului

3

Tub de vinil

4

Nivel

FXMQ40~125PVE

Instalaţii invertoare de aer condiţionat sistem VRV
Tip conductă montată pe tavan
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1.

Racordaţi tubulatura.
A

■ Unitatea exterioară este încărcată cu agent frigorific.

4 3 8 9 10

■ La racordarea sau deconectarea conductelor la sau de la
unitate aveţi grijă să folosiţi atât o cheie fixă cât şi una
dinamometrică, conform desenului.

5

1

7

6
2

4

3

1

Cheie dinamometrică

2

Cheie fixă

3

Îmbinarea tubulaturii

4

Piuliţă olandeză

11

12

1

■ Consultaţi "Tabelul 2" la pagina 7 pentru dimensiunile
spaţiilor pentru piuliţa olandeză.
■ Utilizaţi piuliţa olandeză furnizată cu unitatea.

2

■ Aplicaţi ester sau eter în zona porţiunilor evazate înainte de
racordare.
Ungeţi aici cu eter sau ester

B
4 3 8 9 10

6
■ Consultaţi "Tabelul 2" la pagina 7 pentru determinarea
cuplului de strângere. Strângerea exagerată poate deteriora
evazarea.
Tabelul 2

12

A

Procedeul de izolare termică a tubulaturii de lichid

B

Procedeul de izolare termică a tubulaturii de gaz

1

Conductă de lichid

2

Conductă de gaz

3

Material de izolaţie pentru tubulatură (pe partea unităţii)

4

Prins de suprafaţă

5

Unitatea principală

45°±2°

6

Clemă (accesoriu)

R0.4~0.8

7

Material de izolaţie pentru tubulatură (procurare la faţa
locului)

8

Izolaţie pentru asamblări (accesoriu)

9

Racord cu piuliţă olandeză

10

Asiguraţi-vă că cusătura este îndreptată în sus

PRECAUŢIE

11

Tampon mijlociu de etanşare (accesoriu)

■

Nu strângeţi excesiv piuliţa olandeză.
Procedând astfel puteţi rupe piuliţa olandeză şi
se pot produce scăpări de agent frigorific.

12

Înfăşuraţi material de izolaţie în jurul porţiunii din suprafaţa
unităţii principale la partea superioară a racordului cu piuliţă
olandeză.

■

Aveţi grijă ca toate componentele din jurul
evazării să fie lipsite de ulei.
Tava de evacuare şi piesa din material plastic se
pot deteriora în urma contactului cu uleiul.

Dimensiunea
conductei

Ø6,4 (1/4")

Cuplu de
strângere

Dimensiunile
evazării A (mm)

14,2~17,2 N•m

8,7~9,1

Forma evazării

90°±2°
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

■ Dacă nu sunt disponibile chei dinamometrice, consultaţi
Tabelul 3 ca standard.
Când piuliţa olandeză este strânsă cu cheia fixă, cuplul de
strângere trebuie să crească brusc. Strângeţi piuliţa
olandeză suplimentar pentru unghiul corespunzător
prezentat în Tabelul 3.
Tabelul 3
Dimensiunea
conductei

Unghi de strângere
suplimentar

Lungimea recomandată
a braţului uneltei

Ø6,4 (1/4")

60~90°

±150 mm

Ø9,5 (3/8")

60~90°

±200 mm

Ø12,7 (1/2")

30~60°

±250 mm

Ø15,9 (5/8")

30~60°

±300 mm

2.

La finalizarea lucrărilor de instalare, controlaţi să nu existe
scăpări de gaz.

3.

Consultaţi figura de mai jos şi aveţi grijă să efectuaţi izolarea
termică a racordurilor tubulaturii după verificările pentru
depistarea scăpărilor de gaz.

Manual de instalare
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■ Utilizaţi izolaţia pentru armăturile furnizate pentru tubulatura
de lichid, respectiv tubulatura de gaz, şi efectuaţi izolarea
termică.
(Strângeţi ambele margini ale izolaţiei pentru armătură
pentru fiecare racord cu clemă.)
■ Asiguraţi-vă că racordul izolaţiei de pe tubulatura de lichid şi
tubulatura de gaz este îndreptat în sus.
■ Înfăşuraţi materialul de etanşare mijlociu în jurul izolaţiei
pentru racord (partea piuliţei olandeze).
PRECAUŢIE
Aveţi grijă să efectuaţi izolarea termică a tubulaturii
locale până la racordul tubulaturii.
Dacă tubulatura este expusă, se poate forma
condens. În plus, atingerea tubulaturii poate produce
arsuri.
■ Când lipiţi tubulatura agentului frigorific, începeţi lipirea
numai după efectuarea dezlocuirii cu azot sau sub pernă de
azot în tubulatura agentului frigorific. După finalizare,
racordaţi unitatea interioară cu o îmbinare evazată sau cu
flanşe.

FXMQ40~125PVE

Instalaţii invertoare de aer condiţionat sistem VRV
Tip conductă montată pe tavan
4PW45578-1

1

2

4

■ Prindeţi elemente de susţinere la intervale de 1 până la 1,5 m
pentru a preveni încovoierea tubulaturii.

5

1 - 1.5 m

6

≥1/100

7

3
1

Tubulatura agentului frigorific

2

Piesă ce va fi lipită

3

Azot

4

Înfăşurare cu bandă

5

Ventil de mână

6

Reductor de presiune

7

Azot

■ Aveţi grijă să utilizaţi furtunul de evacuare şi clema metalică.
Introduceţi furtunul de evacuare adânc în baza ştuţului de
evacuare, şi fixat strâns clemă de metal în interiorul părţii
acoperite cu bandă pe capătul frontal al furtunului.
Aveţi grijă să strângeţi şurubul clemei de metal până când
lungimea părţii filetate a şurubului ajunge la 4 mm sau mai
puţin.
1

2

4
1

PRECAUŢIE
Nu folosiţi nici un antioxidant la lipirea tubulaturii.
Tubulatura se poate înfunda cu antioxidant rezidual şi
componentele se pot defecta.

Azotul trebuie să aibă presiunea de
0,02 MPa cu utilizarea unui reductor de
presiune dacă lipirea se efectuează sub
pernă de azot.

■

■

Nu folosiţi flux când lipiţi tubulatura agentului
frigorific. Astfel, utilizaţi ca metal de lipireumplere cupru fosforos (BCuP-2: JIS Z 3264/
B-Cu93P-710/795: ISO 3677) care nu
necesită flux.
(Fluxul are un efect extrem de dăunător
asupra tubulaturii agentului frigorific. De
exemplu, dacă se utilizează flux pe bază de
clor, acesta va cauza coroziunea conductei
sau, în special, dacă fluxul conţine fluor, el va
deteriora agentul frigorific.)

În privinţa ramificării tubulaturii de agent frigorific, consultaţi
manualul de instalare furnizat cu unitatea exterioară.

Clemă de metal (accesoriu)

2

Furtun de evacuare

3

Bandă

4

Tampon de etanşare mare (accesoriu)

NOTĂ

Aveţi grijă să respectaţi instrucţiunile de mai jos.
■

Nu racordaţi direct tubulatura scurgerii la o
canalizare cu miros de amoniac.
Amoniacul din canalizare poate ajunge în
unitatea interioară prin tubulatura de
evacuare, corodând schimbătorul de căldură.

■

Nu îndoiţi sau răsuciţi furtunul de evacuare
furnizat pentru a nu exercita forţe nedorite
asupra furtunului. Aceasta poate cauza
scurgeri de apă.

■

Urmaţi procedeul prezentat în figura
următoare pentru a executarea tubulaturii de
evacuare concentrate.

Instalarea tubulaturii de evacuare
1

Instalaţi tubulatura de evacuare.
Controlaţi ca tubulatura să asigure o golire corespunzătoare.

Menţineţi o pantă descendentă de cel puţin
1/100 astfel încât să nu se formeze pungi de
aer. Tubulatura de evacuare se va înfunda cu
apă şi pot rezulta scurgeri de apă dacă în
tubulatura de evacuare se acumulează apă.

■ Asiguraţi-vă că diametrul tubulaturii fără partea ascendentă
este egal cu sau mai mare decât diametrul conductei de
legătură (conductă de PVC cu diametrul exterior de 32 mm şi
diametrul interior nominală de 25 mm).
■ Asiguraţi-vă că tubulatura este suficientă de scurtă cu o
pantă descendentă de cel puţin 1/100 şi nu există pungi de
aer. Nu este necesară o trapă de evacuare.
1

2

1

Tubulatura agentului frigorific

2

Ştuţ de evacuare

3

Priză pentru întreţinere (cu
capac de cauciuc)

≤4 mm

1

0~467 mm

■

NOTĂ

3

■

Selectaţi diametrul tubulatura de evacuare
concentrate pentru adecvarea la capacitatea
echipamentului conectat tubulatura de
evacuare
concentrată
(vezi
planul
echipamentului).

3
PRECAUŢIE
Tubulatura de evacuare se va înfunda cu apă şi pot
rezulta scurgeri de apă dacă în tubulatura de
evacuare se acumulează apă.
■ Dacă gradientul este insuficient ridicaţi tubulatura de
evacuare.
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3

PRECAUŢIE

≤300 mm

1 - 1.5 m

■

Nu atingeţi pompa de evacuare.
În caz contrar, vă puteţi electrocuta.

■

Nu exercitaţi forţe externe asupra întrerupătorului
cu flotor.
În caz contrar, se poate produce o defecţiune.

≤700 mm

6

4
1 2
2
7

1

Clemă de metal (accesoriu)

2

Furtun de scurgere (accesoriu)

3

Placă de tavan

4

Tubulatura de evacuare (procurare la faţa locului)

5

Reglabil (≤467 mm)

6

Element de susţinere

7

Orizontal sau în pantă ascendentă

■ Plasaţi furtunul de evacuare orizontal sau cu o uşoară pantă
ascendentă. Dacă există o pungă de aer, se pot genera
zgomote din cauza curgerii inverse a apei când pompa de
evacuare se opreşte.
2

5.

La finalizarea controlului evacuării, opriţi alimentarea cu curent
şi deconectaţi linia de alimentare cu curent.

6.

Puneţi capacul cutiei de control în poziţia originală.

5

După efectuarea lucrărilor electrice
După finalizarea "Tubulatura" la pagina 10 turnaţi treptat circa 1 litru
de apă în tava de evacuare prin admisia apei pe de fundul ştuţului de
evacuare, şi verificaţi ca apa este evacuată în timp ce instalaţia de
aer condiţionat este în modul de funcţionarea pe răcire în conformitate cu "Reglaje locale" la pagina 14 şi "Proba de funcţionare" la
pagina 15. Asiguraţi-vă că nu ajunge apă pe componentele electrice
ale pompei de evacuare şi pe altele.
3

Aveţi grijă să izolaţi termic următoarele porţiuni, deoarece în caz
contrar pot surveni scurgeri de apă ca rezultat al condensării.
■ Tubulatura de evacuare de interior
■ Ştuţ de evacuare
23

1

4

Verificaţi evacuarea lină a tubulaturii la finalizarea instalării
tubulaturii.

5

Înainte de efectuarea lucrărilor electrice

6
13

PRECAUŢIE
■
■

1.

Scoateţi capacul cutiei de control, şi conectaţi cablurile electrice
monofazate la bornele L şi N ale regletei de conexiuni şi cablul
de legare la pământ la borna de împământare.
Efectuaţi cablarea în conformitate cu "Conectarea cablajului
alimentării cu curent, împământării, telecomenzii, şi transmisiei"
la pagina 11.

Pentru a nu tensiona conexiunile cablurilor, executaţi
fixarea cu clemele furnizate specificate la etapa 3 în
"Conectarea cablajului alimentării cu curent,
împământării, telecomenzii, şi transmisiei" la
pagina 11.
2.

Asiguraţi-vă că aţi închis capacul cutiei de control înainte de
pornirea instalaţiei de aer condiţionat.

3.

Turnaţi treptat aproximativ 1 litru de apă treptat în tava de
evacuare prin admisia apei de pe fundul ştuţului de evacuare.
Aveţi grijă să nu se verse apă pe pompa de evacuare.

4.

Pompa de evacuare va funcţiona cu alimentarea cuplată.
Controlaţi ca pompa să evacueze lin apa. (Pompa de evacuare
se va opri automat în 10 minute.)
Evacuarea poate fi controlată prin modificarea nivelului apei din
tava de evacuare prin admisia apei.

Manual de instalare
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12

Dacă nu este disponibil un electrician autorizat,
parcurgeţi etapele 3 şi 4 după finalizarea probei de
funcţionare a instalaţiei de aer condiţionat.

PRECAUŢIE

9

7

Lucrările de cablare electrică (inclusiv împământarea)
trebuie executate de un electrician autorizat.

11
10

9

1

Tavă de evacuare

2

Ştuţ de evacuare

3

Admisia apei

4

Tubulatura agentului frigorific

5

Capacul cutiei de control

6

Cutie de control

7

Regleta de conexiuni pentru alimentarea de la reţea

8

Şurub

9

Capacul admisiei apei

10

Recipient de apă din material plastic

11

Priză pentru întreţinere (cu capac de cauciuc)

12

Poziţia pompei de evacuare

13

Orificiul de evacuare a aerului
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Tubulatura
PRECAUŢIE

Acordaţi cea mai mare atenţie următoarelor elemente şi
instalaţi tubulatura.
■

Controlaţi ca presiunea statică externă din conductă să nu
depăşească domeniul de setare pentru unitate. (Consultaţi fişa
cu date tehnice pentru domeniul de setare.)

■

Cuplaţi câte un burlan de pânză atât la orificiul de evacuare a
aerului cât şi la priza de aer astfel încât vibraţia echipamentului
să nu se transmită conductei sau tavanului.
Aplicaţi un material fonoabsorbant (material de izolaţie)pentru
căptuşeala burlanului şi aplicaţi cauciuc pentru izolarea vibraţiei
şuruburile de susţinere.

■

În timpul sudării conductei protejaţi conducta pentru a preveni
contactul stropilor cu tava de evacuare a filtrului.

■

Dacă conducta de metal trece printr-o bandă metalică, o bandă
de sârmă, sau o placa metalică a unei structuri din lemn, izolaţi
electric conducta de perete.

■

Aveţi grijă să izolaţi termic conducta pentru prevenirea formării
de condens. (Material: Vată de sticlă sau spumă de polistiren;
Grosime: 25 mm)

■

Aveţi grijă să legaţi filtrul de aer procurat la faţa locului la priza de
aer a unităţii sau ştuţul de aer procurat la faţa locului în pasajul de
aer de partea prizei de aer. (Aveţi grijă să selectaţi un filtru de aer
cu o eficienţă de colectare a prafului de 50 greutate %.)

■

Explicaţi clientului metodele de exploatarea şi spălare a
componentelor procurate local (de ex., filtrul de aer, grila prizei
de aer, şi grila orificiului de evacuare a aerului).

■

Localizaţi grila orificiului de evacuare a aerului pe partea
interioară pentru prevenirea curenţilor într-o poziţie unde
contactul cu oameni este indirect.

■

Instalaţia de aer condiţionat încorporează o funcţie pentru
reglarea automată a ventilatorului la turaţia nominală. A se
vedea "Reglaje locale" la pagina 14.
Prin urmare, nu folosiţi ventilatoare auxiliare intermediare în
conductă.

Racordaţi flanşa şi unitatea cu şurubul de racordare a
flanşei indiferent dacă conducta este racordată în partea
prizei de aer.

Lucrările de cablare electrică
Instrucţiuni generale
■

Toate piesele şi materialele furnizate la faţa locului cât şi
lucrările electrice trebuie să se conformeze codurilor locale.

■

Folosiţi numai conductori de cupru.

■

Pentru lucrările de cablare electrică, consultaţi de asemenea
"Schema de conexiuni" ataşată capacului cutiei de control.

■

Pentru detaliile cablării telecomenzii, consultaţi manualul de
instalare anexat telecomenzii.

■

Întreaga cablare trebuie executată de un electrician autorizat.

■

Acest sistem constă din unităţi interioare multiple. Marcaţi
fiecare unitate interioară ca unitatea A, unitatea B..., şi asiguraţivă de potrivirea cablajului plăcii de borne cu unitatea exterioară
şi unitate BS. Nepotrivirea cablajului şi tubulaturii între unitatea
exterioară şi o unitate interioară poate cauza defectarea
sistemului.

■

Trebuie instalat un disjunctor capabil să întrerupă alimentarea
de la reţea a întregului sistem.

■

Consultaţi manualul de instalare anexat unităţii exterioare pentru
dimensiunea cablului de alimentare conectat la unitatea exterioară, capacitatea disjunctorului şi comutatorului şi instrucţiunile
de cablare.

■

Asiguraţi-vă că aţi legat la pământ instalaţia de aer condiţionat.

■

Nu conectaţi linia de împământare la conducte de gaz şi de apă,
la tija paratrăsnetului, sau la linii de împământare telefonică.
■ Conductele de gaz: pot cauza explozii sau incendii dacă
gazul scapă.

Metoda de racordare a conductelor pe părţile prizei de aer şi
evacuării aerului.
■

Racordaţi conducta procurată la faţa locului aliniată cu interior
flanşei.

■

Racordaţi flanşa şi unitatea cu şurubul de racordare a flanşei.

■

Înfăşuraţi bandă de aluminiu în jurul racordului flanşei şi
conductei pentru a preveni scăpările de aer.
1

■ Conductele de apă: nu au efect de împământare dacă se
utilizează tubulatură din PVC rigid.
■ Conductorii de împământare telefonică sau paratrăsnete: pot
cauza un potenţial electric anormal de înalt în împământare
în timpul descărcărilor electrice atmosferice.

Caracteristici electrice

2

Reţeaua de
alimentare

3

4
9

7

5

Model

4
8

Volţi

MCA

FXMQ40

1,4

FXMQ50

1,6

FXMQ63

6

Hz

Domeniul
de
tensiuni

FXMQ80

50

220-240

Max. 264
Min. 198

1,8
2,3

1

Flanşă pe partea prizei de aer (furnizată cu unitatea)

FXMQ100

2,9

2

Flanşă pe partea orificiului de evacuare a aerului (furnizată cu
unitatea)

FXMQ125

3,4

FXMQ40

1,4

3

Material de izolaţie (procurare la faţa locului)

4

Şuruburi pentru flanşele tubulaturii (accesoriu)

5

Orificiul de evacuare a aerului

6

Burlan de pânză (procurare la faţa locului)

7

Unitate

8

Material de izolaţie (procurare la faţa locului)

9

Priza de aer

FXMQ40~125PVE
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FXMQ50
FXMQ63
FXMQ80

MFA

Motorul
ventilatorului

kW

0,140

60

220

1,8
2,3

1,1
1,3

16

1,4
0,350

1,8
2,3
2,7

0,140

1,6
Max. 242
Min. 198

FLA

1,1
1,3

16

1,4
0,350

1,8

FXMQ100

2,9

2,3

FXMQ125

3,4

2,7

•
•
•
•

MCA: Intensitate minimă circuit (A)
MFA: Intensitate max. în circuit (A)
kW: Puterea nominală a motorului ventilatorului (kW)
FLA: Intensitate la sarcină maximă (A)

Manual de instalare
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Specificaţii pentru siguranţele şi cablul procurate la faţa
locului
Cablajul alimentării
de la reţea

Intrarea cablajului de joasă tensiune. (Cablajul transmisiei şi
cablajul telecomenzii sunt de tensiune joasă)

2

Intrarea cablajului de înaltă tensiune. (Cablajul alimentării de
la reţea şi cablajul de împământare sunt de înaltă tensiune)

Cablajul telecomenzii
Cablajul transmisiei

Siguranţe
locale Conductor Dimensiune Conductor

Model

1

Dimensiune

PRECAUŢIE

FXMQ40

■

Nu aşezaţi cablajul telecomenzii sau cablajul
transmisiei împreună cu cablajul alimentării de la
reţea sau alt cablaj electric în acelaşi traseu.
Distanţaţi cablajul telecomenzii şi cablajul transmisiei la cel puţin 50 mm de cablajul alimentării
de la reţea sau alt cablaj electric, în caz contrar
putându-se produce defecţiuni din cauza
zgomotului electric extern care poate interferenţa
cu cablajul telecomenzii şi cablajul transmisiei.

Lungimea admisibilă a cablajului de transmisie între
unităţile interioare/exterioare şi între unitatea interioară
şi telecomandă este după cum urmează:

■

Pentru instalarea şi cablarea telecomenzii, consultaţi manualul de instalare al telecomenzii
furnizat cu telecomanda.

1.

Unitate exterioară - unitate interioară: Max.
1000 m (lungimea totală a cablajului: 2000 m)

■

Pentru cablarea alimentării de la reţea, consultaţi
şi schema de conexiuni.

2.

Unitate interioară - telecomandă: Max. 500 m

■

3.

Prezintă doar în cazul conductelor protejate.
Folosiţi H07RN-F în cazul lipsei protecţiei.

Aveţi grijă să conectaţi corect cablajul telecomenzii şi cablajul transmisiei la regleta de
conexiuni corespunzătoare.

4.

Cordon de vinil cu manta sau cablu (grosime
izolată: ≥1 mm)

FXMQ50
FXMQ63
16 A
FXMQ80
FXMQ100

Dimensiunea
cablului
Conductor
H05VV- trebuie să se
cu manta (2 0,75-1,25 mm2
U3G conformeze
conductori)
codurilor
locale

FXMQ125

NOTĂ

3

Urmaţi instrucţiunile de mai jos, şi plasaţi cablurile în cutia de
control.

1

Exemplu de cablare şi cum se reglează
telecomanda

2
3

Conectarea cablajului alimentării cu curent,
împământării, telecomenzii, şi transmisiei
1

4

Scoateţi capacul cutiei de control.
5

L N

10

9

6

1
1

2

7

Şuruburi (3x)

Aşezaţi cablurile în cutia de control prin orificiul de intrare a
cablului de pe partea laterală a cutiei de control.

1

1

Fixaţi cablurile cu clema la elementul de fixare a cablului
furnizat cu cutia de control.

2

Cablajul transmisiei şi cablajul telecomenzii (tensiune joasă)

3

Introduceţi cordonul în clemele furnizate cu cutia de control.

4

Cablajul alimentării de la reţea şi cablajul de împământare
(tensiune înaltă)

5

Metoda de conectare a bornelor alimentării cu curent (X1M)

6

Răsuciţi şi fixaţi partea superioară astfel încât cablurile să nu
cadă afară.

7

Fixaţi cordonul cu clema la elementul de fixare a cablului
furnizat cu cutia de control.

8

Nu conectaţi niciodată cablajul alimentării de la reţea!
Metoda de conectare a bornelor telecomenzii (X2M): dacă se
utilizează cabluri răsucite, nu lipiţi capătul din faţă al cablurilor.

9

Cablaj transmisie (fără polaritate)

10

Cablajul telecomenzii (fără polaritate)

2

Manual de instalare
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În cazul în care aceasta nu poate fi utilizată datorită unor motive
inevitabile, aveţi grijă să respectaţi următoarele instrucţiuni.
Nu conectaţi conductori cu secţiuni diferite la aceeaşi bornă de
alimentare. (Legăturile slăbite pot cauza supraîncălzire.)

AVERTIZARE
Îndreptaţi şi plasaţi cu grijă cablajul şi fixaţi capacul cutiei
de control.
În cazul în care capacul cutiei de control prinde cablul sau
nu se poate închide complet pot rezulta electrocutări sau
incendiu.
4

Puneţi capacul cutiei de control, şi înfăşuraţi materialul de
etanşare (mic) în jurul cablurilor astfel încât să astupe orificiile
de traversare pentru cabluri.
1

■

dacă se utilizează cabluri răsucite, nu lipiţi capătul din faţă al
cablurilor.

■

Conectaţi corespunzător cablurile şi fixaţi-le astfel încât asupra
bornelor să nu se exercite forţe exterioare.

■

Utilizaţi o şurubelniţă corespunzătoare pentru strângerea
şuruburilor bornelor. Capetele şuruburilor pot fi deteriorate dacă
şurubelniţa este prea mică şi şuruburile bornelor nu vor fi
strânse corespunzător.

■

Nu strângeţi excesiv şuruburile bornelor, în caz contrar capetele
şuruburilor putând fi deteriorate.

■

Consultaţi tabelul de mai jos pentru valorile prescrise ale
cuplurilor de strângere a şuruburilor bornelor.
Cuplul de strângere

1

Orificii de traversare pentru cabluri

Regletă de conexiuni pentru telecomandă
şi cablurile de transmisie

0,80-0,96 N•m

Regleta de conexiuni pentru alimentarea
de la reţea

1,18-1,44 N•m

Exemplu de cablare
PRECAUŢIE
După efectuarea tuturor conexiunilor cablajului,
astupaţi cu chit sau izolaţie (procurate local) toate
golurile din orificiile de traversare pentru a preveni
pătrunderea în unitate a animalelor mici şi insectelor.
(Pătrunderea acestora ar putea cauza un scurtcircuit
în cutia de control.)
5

Montaţi elementul furnizat de fixare a cablului cu şurubul de
fixare a cablului. Fixaţi fiecare cablu cu clema furnizată.

AVERTIZARE
Montaţi un întreruptor pentru scurgere la pământ.
Instalarea unui întreruptor pentru scurgere la pământ este
imperativă pentru prevenirea electrocutării şi incendiilor.

La utilizarea 1 telecomenzi pentru 1 unitate interioară
(exploatare normală)
2
1

1

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

L N

1

1

L N

L N

2

3 4
LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

3

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

4

P1 P2 F1 F2 T1 T2

5

P1 P2

P1 P2

P1 P2

6

5 6
1

Cablajul transmisiei şi cablajul telecomenzii

1

Reţeaua de alimentare 220-240 V ~50 Hz sau 220 V~60 Hz

2

Cablajul alimentării de la reţea şi cablajul de împământare

2

Unitatea exterioară

3

Utilizare pentru fixare

3

Unitatea interioară A

4

Clemă (accesoriu)

4

Unitatea interioară B

5

Şurub de fixare a cablului (accesoriu)

5

Unitatea interioară C

6

Element de fixare a cablului (accesoriu)

6

Telecomandă (opţiune)

Precauţii
1

LN

Pentru control de grup sau utilizare cu 2 telecomenzi

Utilizaţi un papuc rotund de tip sertizare pentru legarea la
regleta de conexiuni a alimentării de la reţea.

2
1
L N

1

2

IN/D OUT/D
F 1 F2 F1 F2

3
3

1

Papuc rotund de tip sertizat

2

Fixaţi manşonul de izolare

3

Cablu electric

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

6

FXMQ40~125PVE

Instalaţii invertoare de aer condiţionat sistem VRV
Tip conductă montată pe tavan
4PW45578-1

P1 P2

4
LN

7

P1 P2 F1 F2 T1 T2

5
LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

6

P1 P2

P1 P2
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1

Reţeaua de alimentare 220-240 V~50 Hz sau 220 V~60 Hz

2

Fixaţi pe "S" comutatorul principală/secundară de pe una din
plăcile cu circuite imprimate ale celor doua telecomenzi.

2

Unitatea exterioară

(Lăsaţi comutatorul celeilalte telecomenzi fixat pe "M".)

3

Unitatea interioară A

4

Unitatea interioară B

5

Unitatea interioară cea mai în aval

6

Telecomandă (opţiune)

7

Cazul controlului de grup

2

1
3

NOTĂ

La utilizarea controlului de grup nu este necesară
desemnarea unei adrese de unitate interioară. Adresa
este fixată automat la cuplarea alimentării.

Când se include unitatea BS
2
1

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

3

L N

OUT/D IN/D
F1 F2 F1 F2

4

L N

S
M

S
M

1

Placa cu circuite imprimate a telecomenzii

2

Reglaj din fabrică

3

Doar o telecomandă trebuie schimbată

Control computerizat (decuplare forţată şi acţionarea de
cuplare/decuplare)
1.

Specificaţii de cablu şi cum se efectuează cablajul
Conectaţi intrarea din exterior la bornele T1 şi T2 ale regletei de
conexiuni pentru telecomandă.

F2

P1 P2 F1 F2 T1 T2

T1

T2
1

5

2
P1 P2

1

Reţeaua de alimentare 220-240 V~50 Hz sau 220 V~60 Hz

2

Unitatea exterioară

3

Unitatea BS

4

Unitatea interioară A

5

Telecomandă

2.

Dacă nu este necesar un întreruptor pentru scurgere la pământ,
instalaţi un întreruptor sau un întreruptor de sarcină cu o
siguranţă pentru instalaţia electrică. Dacă este necesar un întreruptor pentru scurgere la pământ, asiguraţi-vă că întreruptorul
pentru scurgere la pământ este destinat protejării instalaţiei de
aer condiţionat de defecţiuni de împământare, suprasarcini, şi
scurtcircuit.

2.

1

Introduceţi vârful unei şurubelniţe în golul dintre partea
superioară şi cea inferioară a telecomenzii şi acţionând din cele
2 părţi îndepărtaţi partea superioară.
(Placa cu circuite imprimate a telecomenzii este fixată pe partea
superioară a telecomenzii.)

Manual de instalare
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Cordon sau cablu cu manta de vinil
(2 fire)

0,75 - 1,25 mm2

Lungimea

Max. 100 m

Bornă externă

Contact care poate asigura sarcina
minimă aplicabilă de 15 V CC, 1 mA.

Acţionare
Următorul tabel explică "DECUPLAREA FORŢATĂ" şi
"ACŢIONĂRILE DE CUPLARE/DECUPLARE" ca reacţie la
intrarea A.
Decuplare forţată

Acţionare de cuplare/
decuplare

Intrarea DECUPLATĂ →
Intrarea "CUPLATĂ" opreşte
CUPLATĂ CUPLEAZĂ
funcţionarea (imposibil cu telecomenzi).
unitatea

Controlul cu două telecomenzi (controlul 1 unităţi
interioare cu 2 telecomenzi)

COMUTAREA MAIN/SUB (PRINCIPALĂ/SECUNDARĂ)

Intrare A

Secţiune

Cablajul telecomenzii (P1 şi P2) şi cablajul transmisiei (F1 şi F2)
nu au polaritate.

La utilizarea a 2 telecomenzi, una trebuie fixată la "MAIN" (principală)
iar cealaltă la "SUB" (secundară).

Decuplare forţată

2

Specificaţii de cablu

Precauţii
1.

1

Intrarea "DECUPLATĂ" activează
controlul cu telecomanda

3.

Intrarea CUPLATĂ →
DECUPLATĂ DECUPLEAZĂ
unitatea.

Cum se selectează decuplarea forţată şi acţionarea de cuplare/
decuplare
Cuplaţi alimentarea la reţea şi folosiţi telecomanda pentru a
selecta operaţiunea.

Control centralizat
Pentru controlul centralizat, este necesară desemnarea numărului de
grup. Pentru detalii, consultaţi manualul fiecărui regulator opţional
pentru control centralizat.

FXMQ40~125PVE
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Reglaje locale
Înainte de proba de funcţionare a unităţii exterioare
conform explicaţiilor de la "Proba de funcţionare" la
pagina 15, aveţi grijă să efectuaţi următoarele reglaje
locale conform explicaţiilor de la "Reglaje locale" la
pagina 14.

NOTĂ

1

Aveţi grijă să închideţi capacele cutiilor de control de pe unităţile
interioare şi exterioare.

2

Reglajele locale trebuie efectuate din telecomandă şi în
conformitate cu condiţiile de instalare.
■ Reglajele pot fi efectuate modificând "Numărul de mod",
"PRIMUL NR. DE COD" şi "AL DOILEA NR. DE COD".
■ "Reglajele locale" incluse cu telecomanda specifică ordinea
reglajelor şi metoda de exploatare.
1

SETTING

2 3

■

■

4

1

Nr. de mod

2

Primul nr. de cod

3

Al doilea nr. de cod

4

Mod de reglaj de câmp

Fixaţi telecomanda la modul de reglaj de câmp. Pentru detalii,
consultaţi "Cum se reglează în câmp", din manualului
telecomenzii.

Metoda 1
Utilizaţi funcţia de reglare automată a debitului de aer pentru a
efectua setările.
Reglarea automată a debitului de aer: Volumul de aer suflat este
reglat automat la valoarea nominală
1. Controlaţi ca împreună cu instalarea conductei să fie
finalizată şi cablarea alimentării de la reţea a instalaţiei de
aer condiţionat. Dacă în sistemul de aer condiţionat este
instalat un amortizor de închidere, asiguraţi-vă că
amortizorul de închidere este deschis. În plus, controlaţi ca
filtrul de aer procurat la faţa locului este cuplat la pasajul
aerului pe partea de aspiraţie.
2. Dacă există un număr de orificii de evacuare şi prize de
aer, potriviţi clapetele astfel încât debitul de aer al fiecărei
evacuări şi prize să coincidă cu debitul de aer proiectat În
acel moment, exploataţi instalaţia de aer condiţionat în
"mod de funcţionare ventilator". Pentru a modifica debitul
fluxului de aer, apăsaţi şi fixaţi butonul de reglare a debitului
de pe telecomandă la HH, H, sau L.
3. Efectuaţi setările pentru reglarea automată a debitului de
aer. După setare instalaţiei de aer condiţionat în "mod de
funcţionare ventilator", opriţi instalaţia de aer condiţionat,
treceţi la "MOD DE REGLAJ DE CÂMP", selectaţi "NR. DE
MOD 21" (11 în cazul reglajelor de grup), fixaţi setarea
"PRIMUL NR. DE COD" la 7, şi fixaţi setarea "AL DOILEA
NR. DE COD" la 03.
Reveniţi la modul normal după aceste setări, şi apăsaţi
butonul de ACŢIONARE DE CUPLARE/DECUPLARE. Apoi
se va aprinde becul indicator al funcţionării iar instalaţia de
aer condiţionat va trece în funcţionarea de ventilator pentru
reglarea automată a debitului de aer. Nu reglaţi clapetele
orificiilor de evacuare sau admisie a aerului în timpul
reglării automate a instalaţiei de aer condiţionat. După ce
instalaţia de aer condiţionat funcţionează aproximativ unu
până la opt minute, instalaţia de aer condiţionat va finaliza
reglarea automată a debitului de aer, becul indicator al
funcţionării se va stinge şi instalaţia de aer condiţionat se
va opri.
Tabelul 4

În modul de reglaj de câmp, selectaţi modul nr. 12, apoi fixaţi
primul nr. de cod (comutatorul) la "1". Apoi fixaţi al doilea nr. de
cod (poziţia) la "01" pentru decuplare forţată şi "02" pentru
acţionarea de cuplare/decuplare. (Decuplare forţată prin reglaj
din fabrică)

Setaţi adresa telecomenzii fără cablu înainte de a utiliza
telecomanda fără cablu.
Pentru metoda de setare a adresei, consultaţi manualul de
exploatare furnizat cu telecomanda fără cablu.
NOTĂ

1.

2.

Un "NR. DE MOD" este setat pe bază de grup. Pentru
a efectua o setare de mod pe baza unei unităţi de
încăpere sau pentru a controla setarea efectuată,
setaţi totuşi, numărul de mod corespunzător în
paranteze.

Setări pentru accesoriile opţionale
În cazul conectării unor accesorii opţionale, consultaţi manualele
de exploatarea furnizate cu accesoriile opţionale şi efectuaţi
reglajele necesare.

Primul nr. de cod

Conţinut setare

11(21)

7

Reglarea debitului de aer

Al doilea nr. de cod

4.

Cu telecomanda fără cablu

Nr. de mod

01

02

03

OFF

Finalizarea reglării
debitului de aer

Pornirea reglării debitului
de aer

După ce instalaţia de aer condiţionat se opreşte, controlaţi
cu "NR. DE MOD. 21" pe bază de unitate interioară dacă 02
este setat pentru "AL DOILEA NR. DE COD" în Tabelul 4.
Dacă instalaţia de aer condiţionat nu se opreşte automat
sau "AL DOILEA NR. DE COD" nu este 02, repetaţi paşii de
la 3. Dacă unitatea exterioară nu este cuplată, va fi afişat
U4 sau UH conform explicaţiilor din "Tabelul 8" la
pagina 15. Acest afişaj nu constituie o problemă, deoarece
această funcţie este setată pentru unitatea interioară.
Continuaţi setarea funcţiei. După setarea acestei funcţii,
aveţi grijă să cuplaţi unitatea exterioară înainte de proba de
funcţionare a unităţii exterioare. Dacă este afişat orice altă
eroare, consultaţi "Tabelul 8" la pagina 15 şi manualul de
exploatare furnizat cu unitatea exterioară şi controlaţi locul
defecţiunii.
PRECAUŢIE
■

Dacă există vreo schimbare după reglarea
fluxului de aer pe traseul de ventilaţie (de ex.,
conducta şi orificiul de evacuare a aerului), aveţi
grijă să treceţi din nou pe reglarea automată a
debitului de aer.

■

Consultaţi reprezentantul Daikin dacă există vreo
schimbare în traseul de ventilaţie (de ex.,
conducta şi orificiul de evacuare a aerului) după
finalizarea probei de funcţionare a unităţii
exterioare sau dacă instalaţia de aer condiţionat
este mutată într-un alt loc.

Setări de presiune statică externă
Efectuaţi setările după Metoda 1 la pagina 14 sau metoda 2
după cum se explică mai jos.

FXMQ40~125PVE

Instalaţii invertoare de aer condiţionat sistem VRV
Tip conductă montată pe tavan
4PW45578-1

Manual de instalare

14

Metoda 2
Selectaţi presiunea statică externă cu telecomanda.
Controlaţi ca 01 (OFF) să fie setat pentru "AL DOILEA NR. DE
COD" în "NR. DE MOD. 21" pentru reglarea debitului de aer pe
bază de unitate interioară în Tabelul 4. Al "DOILEA NR. DE
COD" este fixat la 01 (decuplat) din fabrică. Schimbaţi "AL
DOILEA NR. DE COD" aşa cum este prezentat în Tabelul 5 în
conformitate cu presiunea statică externă a conductei care va fi
racordată.
"AL DOILEA NR. DE COD" este setat la 07 (presiune statică
externă de 100 Pa) la reglajul din fabrică.
Tabelul 5
Presiunea
statică externă

Nr. de mod

Al doilea
nr. de cod

Primul nr. de cod

30 Pa(*)

Consultaţi manualul de instalare al unităţii exterioare.
Becul indicator al funcţionării telecomenzii se va lumina intermitent
când survine o defecţiune. Verificaţi codul de defecţiune de pe
afişajul cu cristale lichide pentru a identifica problema. Explicarea
codurilor de defecţiune şi a problemelor corespunzătoare este dată
în capitolul "Măsuri pentru întreţinere" a unităţii exterioare.
Dacă se afişează vreunul din elementele din Tabelul 8 de mai jos,
poate exista o problemă cu cablajul sau alimentarea, deci verificaţi
din nou cablajul.
Tabelul 7
Afişajul telecomenzii

01

50 Pa

02

60 Pa

03

70 Pa

04

80 Pa

05

90 Pa

06

100 Pa
110 Pa

Proba de funcţionare

"A8" aprins

"C1" aprins

Placă cu circuite imprimate driver
ventilator al unităţii interioare: eroare de
transmisie la placa cu circuite imprimate
de comandă de interior.

"C6" aprins

Combinaţie necorespunzătoare a plăcii
cu circuite imprimate a driverului
ventilatorului unităţii interioare sau
defecţiune la setarea plăcii cu circuite
imprimate tip comandă.

"U3" aprins

Proba de funcţionare a
exterioare nu a fost terminată.

07
13(23)

08

06

120 Pa

09

130 Pa

10

140 Pa

11

150 Pa

12

160 Pa

13

180 Pa(**)

14

(**)

15

200 Pa

Cuprins

Eroare în tensiunea alimentării unităţii
interioare.

Tabelul 8
Afişajul telecomenzii

(*) FXMQ50~125 nu poate fi reglat la 30 Pa.
(**) FXMQ40 nu poate fi fixaţi la 180 sau 200 Pa.

"

" luminat

Cuprins

Există un scurtcircuit
decuplării forţate (T1, T2)

Reţineţi că dacă presiunea statică externă este fixată
eronat instalaţia de aer condiţionat va funcţiona în
afara intervalului nominal al debitului de aer produs,
rezultând un debit de aer scăzut sau scurgeri de apă.

"U4" aprins

■ Telecomanda este prevăzută cu un ecran cu cristale lichide
care semnalează momentul curăţării filtrului de aer.
■ Dacă instalaţia de aer condiţionat este utilizat în locuri cu praf
excesiv, schimbaţi "AL DOILEA NR. DE COD" aşa cum este
prezentat în Tabelul 6. "AL DOILEA NR. DE COD" este setat
pe 01 (standard) la reglajul din fabrică.
Tabelul 6
Murdărie

Durata pentru
afişare

Standard

±2500 ore

Praf excesiv

±1250 ore

Lipsă afişare(*)

Nr. de mod

10(20)

Primul nr. Al doilea nr.
de cod
de cod

0
3

01
02

(*) Selectaţi "no display" (fără afişare) în condiţiile în care nu este necesară
afişarea pentru curăţare, precum întreţinerea normală a temporizatorului.

bornele

Alimentarea unităţii exterioare este
decuplată

■

Unitatea exterioară nu a fost
cablată pentru alimentarea de la
reţea

■

Cablare incorectă a cablajului
transmisiei şi/sau decuplării forţate

■

Alimentarea unităţii interioare este
întreruptă

■

Unitatea interioară nu a fost cablată
pentru alimentarea de la reţea

■

Cablaj
incorect
pentru
telecomandă,
transmisie,
şi/sau
decuplarea forţată

"UH" aprins

Setările semnalizării pentru filtru

la

■
PRECAUŢIE

3

unităţii

Lipsă afişare

PRECAUŢIE
Dacă lucrările de finisaj interior continuă după finalizarea
probei de funcţionare a instalaţiei de aer condiţionat,
explicaţi clientului să nu exploateze instalaţia de aer
condiţionat până nu se termină lucrările de finisaj pentru a
proteja instalaţia de aer condiţionat.
În caz contrar, substanţe rezultate în cursul lucrărilor de
finisaj interior, precum vopseaua şi adezivii, pot contamina
instalaţia de aer condiţionat.
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