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Уважно ознайомтеся з цим посібником перед тим, як починати монтаж системи. Збережіть цей 
посібник для довідок у майбутньому.
Оригіналом посібника є текст англійською мовою. Тексти іншими мовами є перекладами з оригіналу.

1. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Уважно прочитайте ці "Правила техніки безпеки", перш ніж монтувати обладнання для кондиціювання 
повітря, і виконайте монтаж відповідно до цих правил. Завершивши монтаж, перед здачею системи 
в експлуатацію переконайтеся в тому, що система працює правильно. Проінструктуйте замовника про 
те, як правильно експлуатувати систему й обслуговувати її.

Значення попереджувальних символів 

УВАГА ..................Неналежне виконання цих указівок може завдати шкоди обладнанню 
й тілесних ушкоджень.

ПРИМІТКА ....Ці вказівки допоможуть вам розібратися, як правильно використовувати 
обладнання.

УВАГА
• Дивіться також посібник з монтажу, який додається до внутрішнього блока.
• Перед проведенням монтажу переконайтеся, що дотримані наступні вимоги.

• Переконайтеся, що ніщо не заважає роботі бездротового пульта дистанційного управління. 
(Переконайтеся, що поруч із приймачем немає джерел природного освітлення й флуоресцентних 
ламп. Також переконайтеся, що на приймач не потрапляють прямі сонячні промені.)

• Переконайтеся, що забезпечена гарна видимість лампи індикації роботи та інших індикаторних 
ламп.
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2. ПЕРЕД МОНТАЖЕМ
2-1 ПРИЛАДДЯ
Переконайтеся, що разом з комплектом опцій поставлене наступне приладдя.

2-2 ПРИМІТКА ДЛЯ УСТАНОВНИКА
• Обов'язково поясніть замовнику, як правильно експлуатувати систему, та ознайомте його з доданим 
посібником з експлуатації.

3. МОНТАЖ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ
Монтаж бездротового пульта дистанційного управління
• Не кидайте пульт дистанційного управління та не піддавайте його сильним ударам. Також не 
зберігайте його в місцях, де він може піддаватися дії вологи або прямого сонячного світла.

• Під час використання направляйте передавальну частину пульта дистанційного управління 
на приймач.

• Пряма дальність передачі пульта дистанційного управління становить приблизно 7 метрів.
• Сигнал не може передаватися, якщо дещо, як от штори, розділяє приймач і пульт дистанційного 
управління.

Назва

Приймач
(3) Джгут 
проводів 

реле - довгий

(4) Джгут 
проводів 
реле - 

короткий

Бездротовий 
пульт 

дистанційного 
управління

Гвинт(1) Приймач 
світла в зборі

(2) Друкована 
плата 

передавача
Кількість 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт.

Зовні-
шній 
вигляд

Назва
Тримач пульта 
дистанційного 
управління

(5) Наклейка 
з номером 
блока

(6) Панель управління (з етикеткою) (7) Затискач

Кількість 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Зовні-
шній 
вигляд

Назва Матеріал теплоізоляції (8) Суха батарейка 
LR03 (AM4)

Посібник з 
експлуатації

Посібник 
з монтажу

Кількість 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт.

Зовні-
шній 
вигляд

�

�

�

�

�

�

�

�

�

BRC7EA628~631 BRC7EA632

BRC7EA628~631 BRC7EA632
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• Монтаж на стіні або колоні
1. Закріпіть тримач пульта дистанційного управління за 

допомогою гвинтів.

2. Вставте пульт дистанційного управління в тримач пульта 
дистанційного управління зверху.

• Як вставити батарейки
1. Відкрийте задню кришку пульта дистанційного управління, 

зсунувши її в напрямку стрілки.

2. Вставте додані сухі батарейки. Установлюючи батарейки, 
дотримуйтеся полярності, для чого забезпечте відповідність 
відміток (+) і (-), як показано на ілюстрації. Потім закрийте 
кришку, встановивши її на колишнє місце.

4. МОНТАЖ ПЕРЕДАВАЧА
(1) Підготовка до монтажу

Зніміть кришку обслуговування й передню решітку. Порядок зняття див. у інструкції з монтажу 
головного внутрішнього блока.

(2) Призначення адреси і ГОЛОВНОЇ/ПІДЛЕГЛОЇ ролі пульта дистанційного управління.
Якщо в одному приміщенні будуть використовуватися кілька бездротових пультів дистанційного 
управління, цим пультам і приймачам необхідно призначити адреси.
Якщо в одному приміщенні будуть використовуватися кілька дротових пультів дистанційного 
управління, на приймачі необхідно налаштувати перемикач ГОЛОВНИЙ/ПІДЛЕГЛИЙ.

�

�

Задня кришка
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ПОРЯДОК НАЛАШТУВАННЯ
1. Налаштування приймача

Установіть перемикач адреси бездротового пульта управління (SS2) на платі приймача (2) 
відповідно до наведеної нижче таблиці.

Якщо для управління одним внутрішнім блоком 
використовуються і дротовий, і бездротовий пульти 
дистанційного управління, дротовому пульту 
дистанційного управління слід призначити роль 
ГОЛОВНОГО. Для цього перемикач "ГОЛОВНИЙ/
ПІДЛЕГЛИЙ" (SS1) на платі передавача слід 
встановити в положення "ПІДЛЕГЛИЙ".
(Дротовому пульту дистанційного управління 
буде призначено роль "ГОЛОВНИЙ".)

2. Призначення адреси бездротового пульта дистанційного управління (фабрична установка – "1")
Призначення з пульта дистанційного управління
1. Натисніть кнопки  і  й утримуйте їх 

натиснутими впродовж не менше 4 секунд, щоб 
увійти в режим місцевих настройок.
(Показано на дисплеї на малюнку праворуч.)

2. Натисніть кнопку  й оберіть режим 
множинної настройки (A/b). Щоразу при натисканні 
кнопки відбувається перемикання між режимами 
дисплея "A" і "b".

3. Щоб призначити адресу, натисніть кнопки " " 

і " ".

Можна призначити будь-яку адресу в діапазоні від 
1 до 6, проте рекомендується призначити адресу 
в діапазоні від 1 до 3 відповідно до адреси 
приймача. (Приймач не працює з адресами 
від 4 до 6.)

4. Натисніть кнопку , щоб підтвердити 
призначення.

5. Натисніть кнопку  й утримуйте її натиснутою впродовж 1 секунди, щоб вийти з режиму 
місцевих настройок і повернутися в нормальний режим дисплея.

№ блока 1 2 3

Перемикач адреси 
бездротового пульта 
управління (SS2)

ГОЛОВНИЙ ПІДЛЕГЛИЙ

Перемикач 
ГОЛОВНИЙ/

ПІДЛЕГЛИЙ (SS1)

Сторона, пофарбована в 
чорний колір, указує положення 
ручки перемикача.

1 2 3 M S

SS2
SS1

Плата 
приймача (2)

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�

Режим 3

2

4

1

Адреса

Множинне 
налаштування

5

�����

���

��

����
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Множинне налаштування A/b
Якщо внутрішній блок управляється іншим пристроєм (центральний пульт дистанційного управління 
тощо), іноді він не реагує на команди вмикання/вимикання й установки температури, які подаються з 
цього пульта дистанційного управління. З'ясуйте, якому режим віддає перевагу замовник, і зробіть 
множинне налаштування, як показано нижче.

3. Нанесіть наклейки з відповідним номером 
блока (5) на передню решітку 
внутрішнього блока та на зворотну 
сторону бездротового пульта 
дистанційного управління.

[ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ]
Призначте однаковий номер блока приймача 
й бездротового пульта дистанційного 
управління. Якщо цей параметр у них буде 
відрізнятися, передача сигналу з пульта 
дистанційного управління буде неможлива.
(3) Монтаж приймача
1. Підключіть комплектний джгут проводів реле (довгий) (3) і джгут проводів реле (короткий) (4) до 

роз'єму на платі приймача (2).

Пульт дистанційного управління
Поведінка, коли роботою управляють інші 
кондиціонери або пристроїМножинне 

налаштування

Дисплей пульта 
дистанційного 
управління

A: стандартний Відображаються всі 
робочі параметри.

Якщо з бездротового пульта дистанційного 
управління надійде команда перемикання режиму 
роботи, встановити температуру тощо, внутрішній 
блок відхилить цю команду.
(Пролунає один довгий або три коротких звукових 
сигнали високого тону)
У результаті виникне розбіжність між показаннями 
дисплея пульта дистанційного управління й 
фактичним робочим станом внутрішнього блока.

b: Мультисистема

Робочі параметри 
відображаються тільки 
протягом короткого часу 
після введення команд.

Приймаються всі команди. 
(При прийомі сигналу лунає подвійний звуковий 
сигнал високого тону)
Оскільки показання на пульті дистанційного 
управління не виводяться, описана вище 
розбіжність не виникає.

Передня решітка

Паспортна табличка 
з номером блока (5)

Бездротовий пульт 
дистанційного управління

CN1/X1A

CN2/X2A

Плата приймача (2)
Надійно підключити 
до роз'єму.

Джгут проводів реле (короткий) (4)

Джгут проводів реле (довгий) (3)
5 Українська
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2. Вставте плату приймача (2) у кріплення 1, потім натисніть кріплення 1 у напрямку стрілки та вставте 
в кріплення 2, як показано на малюнку.

3. Вставте комплектний приймач світла в зборі (1) у 2 кріплення у внутрішньому блоці, як показано на 
малюнку нижче.

Кріплення 2

Кріплення 2

Кріплення 1

Кріплення 1

Плата 
приймача (2)

Плата 
приймача (2)

Не допускайте згинання 
плати приймача (2) під час 
її встановлення.

Під час установлення плати 
приймача (2) будьте обережні, 
щоб не змінити установки 
перемикачів.

Кріплення

Кріплення Приймач світла в зборі (1)
Українська 6
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4. Підключіть джгути проводів реле, які до того були підключені до плати приймача (2) у кроці 1., як 
показано нижче.
• Джгут проводів реле (довгий) (3) – до роз'єму X24A на платі внутрішнього блока
• Джгут проводів реле (короткий) (4) до роз'єму CN1/X1A на приймачі світла в зборі (1)
Після виконання цих роз'єму закріпіть джгут проводів реле (довгий) (3) і джгут проводів реле 
(короткий) (4) за допомогою комплектного затискача (7).

BRC7EA628/29
7 Українська
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BRC7EA632
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(4) Монтаж панелі управління 

BRC7EA628, 629, 630, 631
1. Видаліть ущільнювач та підготуйте новий ущільнювач на заміну (приладдя).

Вид на передню решітку зсередини

ПРИМІТКА
• Положення гаків для попередньо встановленої кришки й панелі управління однакові.

2. Зсуньте кришку вбік, натиснувши на кришку в області A з задньої сторони й в області B 
з передньої сторони. Гаки 1 і 2 вийдуть із зачеплення.

3. Зніміть кришку, витягнувши її за лівий бік із передньої решітки, попередньо відчепивши гаки 3a, 3b і 4.

4. Сумістіть гак 4 на панелі управління з відповідним місцем на передній решітці.
5. Зачепіть гаки 3a й 3b, притиснувши їх до передньої решітки. 

6. Посуньте панель управління, як показано на малюнку, щоб зачепити гаки 1 і 2 у їх відповідних 
положеннях.

B
A

1

B

A

2a 2b 3

4 65
9 Українська
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7. Панель управління повинна розташовуватися на передній решітці, як показано на малюнку.
8. Установіть новий ущільнювач на його початкове місце (приладдя (8)).

9. Приєднайте передню решітку та кришку обслуговування до внутрішнього блока згідно 
з посібником з монтажу внутрішнього блока.

BRC7EA632
1. Видаліть ущільнювач та підготуйте новий ущільнювач на заміну (приладдя).

Вид на передню решітку зсередини

ПРИМІТКА
• Положення гаків для попередньо встановленої кришки й панелі управління однакові.

2. Щоб зняти попередньо встановлену кришку, злегка потягніть один бік передньої решітки 
(як показано нижче), щоб від'єднати його від гака (1), та посуньте кришку до зовнішньої сторони, 
щоб від'єднати її від гаків (2). 

87

1

2b2a
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3. Установіть панель управління, посунувши її, як показано нижче. З невеликим зусиллям 
притисніть її та сумістіть з усіма гаками. У момент зачеплення панелі гачок (1) клацне.

4. Установіть новий ущільнювач на його початкове місце (приладдя (8)).

5. Приєднайте передню решітку та кришку обслуговування до внутрішнього блока згідно 
з посібником з монтажу внутрішнього блока.

5. МІСЦЕВІ НАСТРОЙКИ
Якщо на внутрішньому блоці встановлюється додаткове 
приладдя, може знадобитися змінити його налаштування. 
Див. посібник (додаткова пам'ятка) до кожного додаткового 
приладдя або посібник з монтажу із комплекту внутрішнього 
блока.

Послідовність дій
1. У нормальному режимі роботи натисніть кнопку  

щонайменше на чотири секунди, щоб увійти в РЕЖИМ 
МІСЦЕВОЇ НАСТРОЙКИ.

2. Оберіть потрібний номер РЕЖИМУ за допомогою 
кнопки .

3. Натисніть кнопку " " та оберіть ПЕРШЕ КОДОВЕ число.

4. Натисніть кнопку " " та оберіть ДРУГЕ КОДОВЕ число.

5. Натисніть кнопку  для ПІДТВЕРДЖЕННЯ установок.
6. Натисніть кнопку  для повернення в НОРМАЛЬНИЙ 

РЕЖИМ.

3a 3b 4

РЕЖИМ №

3

2

5

4

1, 6

РЕЖИМ МІСЦЕВОЇ 
НАСТРОЙКИ

ПЕРШИЙ КОД №

ДРУГИЙ КОД №
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(Приклад)
Для того, щоб час очищення повітряного фільтра наступав тоді, коли фільтр буде сильно забруднений, 
установіть номер РЕЖИМУ "10", ПЕРШЕ КОДОВЕ число "0" і ДРУГЕ КОДОВЕ число "02".

ПРИМІТКА
• Заводське налаштування ДРУГОГО КОДОВОГО числа: "01".
Не встановлюйте значення параметрів, які не наведені в таблиці або в посібнику з монтажу із 
комплекту внутрішнього блока.
У разі групового управління з використанням бездротового пульта дистанційного управління початкові 
значення параметрів на всіх внутрішніх блоках групи будуть однаковими. (Відомості щодо групового 
управління див. у посібнику з монтажу із комплекту внутрішнього блока для групового управління.)

Номер 
РЕЖИМУ

ПЕРШЕ 
КОДОВЕ 
число

ПОЯСНЕННЯ ДО 
НАЛАШТУВАННЯ

ДРУГЕ КОДОВЕ число     ПРИМІТКА)

01 02 03

10

0

Налаштування "Забруднення 
повітряного фільтра сильне/
слабке" служить для визначення 
часу між указівками на дисплеї 
про чищення фільтра (за сильного 
забруднення цей параметр можна 
зменшити вдвічі, відповідно 
скоротивши час між указівками на 
дисплеї про чищення повітряного 
фільтра)

Слабке Прибл.
200 год. Сильне Прибл.

100 год. –

3

Відображення часу між 
указівками на дисплеї про 
чищення повітряного фільтра 
(Налаштування відображення 
чи не відображення символу 
фільтра)

Відображати Не відображати –

12 
(система 

VRV)

1

УВІМК./ВИМК. від зовнішнього 
джерела (Потрібне, якщо запуск/
зупинка будуть здійснюватися від 
зовнішнього джерела.)

Примусове 
ВИМКНЕННЯ УВІМК./ВИМК. –

2

Диференціальне перемикання 
термостата (якщо використовується 
датчик термостата пульта 
дистанційного управління.)

1°C 0,5°C –

13 0
Режим збільшеного потоку 
повітря (налаштовується за 
запитом користувача)

Стандартний Невелике 
збільшення

Збільш
ення
Українська 12
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6. ПРОБНИЙ ЗАПУСК
Для внутрішнього блока VRV
• Виконайте пробний запуск відповідно до вказівок, наведених у посібнику з монтажу із комплекту 
зовнішнього блока.

Для внутрішнього блока Sky Air
• Виконайте пробний запуск внутрішнього блока. Під час пробного запуску внутрішній блок циклічно 
запускає різні режими роботи й функції для перевірки їх готовності до експлуатації.

• По завершенні монтажу трубопроводів холодоагенту, зливних труб і електропровідні запустіть 
систему згідно з процедурою, наведеною в таблиці нижче, для забезпечення безпеки приладу.

[ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ]
1. Якщо в системі передбачена робота блоків в індивідуальних режимах, ознайомтеся з посібником 

з монтажу зовнішнього блока.

Порядок дій Опис операції
(1) Повністю відкрийте запірний клапан на стороні газу.
(2) Повністю відкрийте запірний клапан на стороні рідини.
(3) Увімкніть живлення щонайменше за 6 годин до запуску системи.

(4) Оберіть на пульті дистанційного управління режим охолодження й запустіть систему, 
натиснувши кнопку УВІМК./ВИМК.

(5) Двічі натисніть кнопку  та дайте системі пропрацювати протягом 3 хвилин 
у режимі пробного запуску.

(6) Натисніть кнопку  та перевірте працездатність.
(7) Натисніть кнопку  1 раз для повернення в нормальний режим роботи.

(8) Переконайтеся, що система функціонує правильно згідно з посібником з 
експлуатації.
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