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Перад мантажом неабходна уважліва прачытаць гэтыя інструкцыі. Гэта кіраўніцтва павінна захоўвацца ў зручным месцы для далейшага 
выкарыстання.
Арыгінальная дакументацыя напісана на англійскай мове. Усе астатнія мовы – гэта пераклады.
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1. КАМПАНЕНТЫ
Упэўніцеся, што наступныя камплектуючыя маюцца ў камплекце і, што колькасць усіх камплектуючых адпавядае патрабаванням.

МЕРА ПЕРАСЦЯРОГІ
Камплектуючыя неабходныя для ўстаноўкі кандыцыянера. Абавязкова захоўвайце іх да завяршэння мантажных работ.

Назва Камплект зліўной 
помпы

Мантажны 
кранштэйн

Дрэнажны злучальны 
патрубак 1

Дрэнажны злучальны 
патрубак 2

Дрэнажны злучальны 
патрубак 3

Форма

Колькасць 1 2 1 1 1

Назва Цеплаізалюючая 
трубка 1

Цеплаізалюючая 
трубка 2

Цеплаізалюючая 
трубка 3

Цеплаізалюючая 
трубка 4

Цеплаізалюючы 
матэрыял 1

Форма

ID38 x Даўж.35 ID38 x Даўж.125 ID38 x Даўж.114 ID38 x Даўж.94 60 x 290

Колькасць 1 1 1 1 3

Назва Цеплаізалюючы 
матэрыял 2

Цеплаізалюючы 
матэрыял 3

Цеплаізалюючы 
матэрыял 4

Мантажны шруб Хамут для шланга

Форма

20 x 400 230 x 250 90 x 240 M5x12

Колькасць 2 1 1 8 3

Назва Кабельная сцяжка 1 Кабельная сцяжка 2 Пласцікавы хамут Кіраўніцтва 
па мантажу

Форма

L265 L150

Колькасць 1 1 1 1
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2. ПАДРЫХТОЎКА ДА МАНТАЖУ
2.1 Прастора, патрабуемая для мантажу
Для мантажу ўнутранага блока з камплектам дрэнажнай помпы патрабуецца зазор 560 мм або больш паміж столевай плітой і паверхняй 
столі (Гл. мал. ніжэй). Неабходна прадугледзець наяўнасць люка для тэхнічнага агляду ў такім месцы, дзе можно было б лёгка 
абслугоўваць унутраны блок і камплект дрэнажнай помпы.

Столевая пліта

Унутраны 
блок

мін 20 мм
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0 

мм
 і 

бо
ль

ш

мін 70 мм
Столевая 
паверхня Камплект дрэнажнай помпы 

Від з боку
Ніжняя паверхня камплекта дрэнажнай 
помпы будзе знаходзіцца ніжэй ніжняй 
паверхні ўнутранага блока

Унутраны блок

Прыбл. 150

Камплект 
дрэнажнай 
помпы

Тэхнічны люк 
(600мм X 600мм)
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2.2 Мантаж камплекта дрэнажнай помпы
Неабходна абавязкова ўстанавіць гэты камплект дрэнажнай помпы пасля мантажа ўнутранага блока на столі.
Невыкананне гэтага патрабавання можа прывесці да пашкоджання камплекта дрэнажнай помпы.

Заўвага: ніжняя паверхня камплекта дрэнажнай помпы будзе знаходзіцца ніжэй ніжняй паверхні ўнутранага блока.
Калі неабходна ўсталяваць гэты камплект дрэнажнай помпы да мантажу ўнутранага блока на столі, унутраны блок трэба размесціць 
на драўляных брусах і г.д.
Пасля мантажа камплекта дрэнажнай помпы варта старанна ўстанавіць ўнутраны блок. Не націскаць, не цягнуць і не прыкладваць 
празмернае намаганне да дрэнажнай помпы, таму што гэта можа пашкодзіць яе і прывесці тым самым да ўцечкі вады.

Унутраны блок

Драўляныя 
брусы 120 мм і больш

УВАГА
Каб забяспечыць правільны мантаж камплекта дрэнажнай помпы, пры мантажы ўнутранага блока варта взяртаць увагу на 
наступнае.
•  Трэба ўпэўніцца, што бок усмоктвання або бок дрэнажнага гнязда унутранага блока знаходзіцца не на верхням баку блока. 

У адваротным выпадку можа з'явіцца неспраўнасць поплавковага датчыка, якая ў наступным прывядзе да ўцечкі вады або 
іншай няспраўнасці.

Бок 
усмоктвання

Бок усмоктвання

1° і меньш 1° і меньш

(Унутраны блок)
Дрэнажнае гняздо 

(Унутраны блок)
Дрэнажнае гняздо 
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3. ПАРАДАК МАНТАЖУ
УВАГА
•  Пры мантажы камплекта дрэнажнай помпы на ўнутраны блок не трымаць камплект за дрэнажнае гняздо. Таму што пры гэтым 

можа вызначацца празмернае намаганне да асновы гнязда, што прывядзе да ўцечкі вады.
• Не прымяняць празмернай нагрузкі на верх і ніз, выцягваючы і ўстаўляючы дрэнажную заглушку.
• Перш чым пачаць выкананне працэдуры, апісанай ніжэй, варта абавязкова адключыць сілкаванне ўнутранага блока.

1. Трэба сабраць два мантажных кранштэйна (уваходзяць у камплек) з камплектам дрэнажнай помпы, выкарыстоўваючы мантажныя 
шрубы (уваходзяць у камплект).

2. У першую чаргу неабходна закруціць мантажныя шрубы (уваходзяць у камплект) у чатыры падрыхтаваных адтуліны на бакавой панэлі 
блока.

3. Пасля гэтага трэба ўсталяваць камплект дрэнажнай помпы на чатырох папярэдне закручаных шрубах на бакавой панэлі прылады, 
а затым зацягнуць усе шрубы, каб замацаваць камплект дрэнажнай помпы на бакавой панэлі.

(уваходзіць у камплект)
Шрубы (4 шт.) 

Гумавая ўтулка 

Унутраны блок

Камплект дрэнажнай помпы

(уклучана только пры 
правым мантажным 
кранштэйне)

(уваходзіць у камплект)

Папярэдне 
затянутыя шрубы (4 шт.) 

Унутраны блок

Камплект дрэнажнай помпы

4. Потым неабходна ўставіць цеплаізалюючую трубку 1 (уваходзіць у камплект) у дрэнажнае гняздо ўнутранага блока.
5. Затым абматаць разьбовы канец дрэнажнага злучальнага патрубка 1 (уваходзіць у камплект) стужкай для ушчыльнення разьбы. Затым 

трэба далучыць дрэнажны злучальны патрубак 1 да дрэнажнага гнязда ўнутранага блока.
6. Уставіць цеплаізалюючую трубку 2 (уваходзіць у камплект) у дрэнажны злучальны патрубак 1.

Камплект 
дрэнажнай 
помпы Дрэнажнае гняздо 

ўнутранага блока
Цеплаізалюючая трубка 1 
(уваходзіць у камплект)

Дрэнажны злучальны патрубак 1 
(уваходзіць у камплект)

Цеплаізалюючая трубка 2 (уваходзіць у камплект)

7. Ізаляваць дрэнажны злучальны патрубак 2 (уваходзіць у камплект) цеплаізалюючай трубкай 3 (уваходзіць у камплект), цеплаізалюючай 
трубкай 4 (уваходзіць у камплект) і цеплаізаляцыйным матэрыялам 1. Заўвага: абавязкова трэба нанесці клей вакол стыку 
цеплаізалюючай трубкі 3 і цеплаізалюючй трубкі 4.

8. Пасля высыхання клею неабходна замацаваць цеплаізалюючы матэрыял 1 (уваходзіць у камплект), каб пакрыць вобласць злучэння.

Дрэнажны злучальны 
патрубак 2 
(уваходзіць у камплект)

Цеплаізалюючая трубка 4 
(уваходзіць у камплект)

Цеплаізалюючая трубка 3 
(уваходзіць у камплект)

Нанесці клей вакол 
злучэння ізалюючай вобласці 

60 мм

(пастаўляецца на 
прамысловую пляцоўку)

(уваходзіць у камплект)
Цеплаізалюючы матэрыял 1 

Цеплаізалюючы матэрыял 1 
(уваходзіць у камплект)
Абгарнуць вакол злучэння 
ізалюючай вобласці

9. Далучыць дрэнажны злучальны патрубак 2 да камплекта дрэнажнай помпы і да дрэнажнага злучальнага патрубка 1.  
Заўвага: неабходна падлучыць каленны бок дрэнажнага злучальнага патрубка 2 да камплекта дрэнажнай помпы.

10. Заціснуць злучэння патрубкаў хамутамі шлангаў (уваходзяць у камплект).
11. Абгарнуць цеплаізалюючым матэрыял 2 вакол дрэнажных злучальных патрубкаў для зліву ў месцы шлангавага хамута. Затым 

абгарнуць дрэнажныя злучальныя патрубкі цеплаізалюючым матэрыялам 3 і цеплаізалюючым матэрыялам 4. І, нарэшце, абгарнуць 
адкрыту. цеплаізалюючую трубку цеплаізалюючым матэрыялам 1.
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Унутраны блок

Камплект 
дрэнажнай 
помпы

Хамут для 
шланга 
(уваходзіць 
у камплект)

Дрэнажны злучальны 
патрубак 2 
(уваходзіць у камплект)

Выраўнаваць 
з бакоў

Цеплаізалюючы 
матэрыял 2 
(уваходзіць у 
камплект)

Выраўнаваць 
з бакоў

(уваходзіць у камплект)
Цеплаізалюючы матэрыял 4 Цеплаізалюючы матэрыял 3 

(уваходзіць у камплект)

Злучэнняе ізалюючай вобласці 

Цеплаізалюючы матэрыял 1 
(уваходзіць у камплект)

(цеплаізалюючая трубка, якая 
падвяргаецца ўздзеянню)

20 мм

Дрэнажны злучальны патрубак 1 
(уваходзіць у камплект)

90 мм
60 мм20 мм

230 мм 60 мм

12. Падключыць дрэнажны злучальны патрубак 3 (уваходзіць у камплект) да выхаду камплекта дрэнажнай помпы. 
Заўвага: неабходна нахіліць знешні дрэнажны патрубак уніз.

13. Заціснуць злучэння патрубкаў хамутамі шлангаў (уваходзяць у камплект).
14. Не ўстанаўліваць цеплаізаляцыйны матэрыял (уваходзяць у камплект) на выхадзе камплекта дрэнажнай помпы ў гэты момант. 

Яго трэба ўсталявць пасля праверкі зліву ў працэдуры спробнай эксплуатацыі (гл. 6. ПРАЦЭДУРА СПРОБНАЙ ЭКСПЛУАТАЦЫІ).

Дрэнажная трубка 
(пастаўляецца на 
прамысловую 
пляцоўку)

(уваходзіць у камплект)
Дрэнажны злучальны патрубак 3 

Унутраны блок

Хамут для шланга 
(уваходзіць у камплект)

Камплект 
дрэнажнай помпы

4. УСТАНОВКА ДЭНАЖНАЙ ТРУБКІ
Усталяваць дрэнажную трубку, каб забяспечыць належны дрэнаж.

1. Выкарыстоўваць дыяметр трубкі, роўны або большы за дыяметр злучальнага патрубку (ПВХ трубы намінальным дыяметрам 25 мм 
і знешнім дыяметрам 32 мм).

2. Даўжыня трубкі павінна быць як мага карацей, трэба нахіліць трубу ўніз у суадносінх 1/100 або больш, каб прадухіліць назапашванне 
паветра.

3. Для прадухілення прагіну трэба ўстанавіць апоры трубак з інтэрвалам ад 1,0 м да 1,5 м.
4. Пры замене камплекта дрэнажнай помпы на новы трэба выкарыстоўвць новы зліўны шланг і шлангавыя хамуты.

1~1,5 м 1~1,5 м

Апора трубкі
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УВАГА
• Вышыня дрэнажнай трубкі павінна быць 750 мм або менш адносна зліўной адтуліны ўнутранага блока.
• Дрэнажная трубка павінна ўсталёўвацц вертыкальна.

Столевая пліта

1~1,5 м Апора трубкі
(Пастаўка на 
прамысловую 
пляцоўку)

Дрэнажная труба 

75
0 

мм
 а

бо
 м

ен
ьш

• Гл. ніжэй малюнак дрэнажнага трубаправода агрэгатаванага кандыцыянера.

75
0 

мм
 а

бо
 м

ен
ьш

5. ЭЛЕКТРАПРАВОДКА
Трэба правільна падрыхтаваць электраправодку для камплекта дрэнажнай помпы наступным чынам.

УВАГА
• Перш чым пачаць выкананне працэдуры, апісанай ніжэй, варта абавязкова адключыць сілкаванне ўнутранага блока.

1. Зняць вечку блока кіравання ўнутранага блока.
2. Устаіць правады дрэнажнай помпы і поплавковага датчыка праз гумовую ўтулку на мантажным кранштэйне. Правесці і падключыць 

правады да друкаванай мантажнай платы ўнутранага блока (Гл. малюнак ніжэй).
3. Злучыць вывады правадоў разам з дрэнажнай злучальнай трубкай 1 (уваходзіць у камплект) з дапамогай кабельнай сцяжкі 1 (уваходзіць 

у камплект). Заўвага: не націскаць на ізаляцыю пасля ўстаноўкі кабельнай сцяжкі. Трэба пераканацца, што провад замацаваны 
побач з унутраным блокам.

4. Заціснуць правады ўнутры блока кіравання, выкарыстоўваючы кабельную сцяжку 2 (уваходзіць у камплект) і пластыкавую стяжку 
(уваходзіць у камплект) уздоўж шляху да друкаванай платы, замацаваць з дапамогай прылад для мацавання правадоў іншай цвёрдасці 
(Гл. малюнак ніжэй).

5. Зняць раз'ём кароткага замыкання з клемы X15A на друкаванай мантажнай плаце ўнутранага блока (A1P).
6. Падключыць провад поплавкового датчыка да клемы X15A.
7. Падключыць вывад провада дрэнажнай помпы да клемы X25A.
8. Пасля завяршэння праводкі абавязкова акуратна арганізаваць правады, злучыць іх разам і стянуць стяжкай.
9. Усталяваць назад вечку блока кіравання ўнутранага блока.
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Злучальнік X15A

Злучальнік X25AУнутраны блок
(уваходзіць 
у камплект)

Гумавая ўтулка 

Заціск для правадоў 
(унутры блок кіравання)

Вывады правадоў 
зліўной помпы 
і паплаўковага 
датчыка ўзроўню

Блок кіравання

(уваходзіць у камплект)
Кабельная сцяжка 2 і пластыкавая стяжка 

Дрэнажны злучальны патрубак 1

(уваходзіць у камплект)
Кабельная сцяжка 1 

ВЫВАДЫ ПРАВАДОЎ ДРЭНАЖНАЙ ПОМПЫ

X25A X15A
НАДРУКАВАНАЯ 
МАНТАЖНАЯ СХЕМА 
ЎНУТРАНАГА БЛОКА

MP

УНУТРАНЫ БЛОК

КАМПЛЕКТ 
ДРЭНАЖНАЙ ПОМПЫ

ПАПЛАЎКОВЫ 
ДАТЧЫК

ВЫВАДЫ ПРАВАДОЎ ПАПЛАЎКОВАГА 
ДАТЧЫКА ЎЗРОЎНЮ

6. ПРАЦЭДУРА ПРОБНАЙ ЭКСПЛУАТЦЫІ
УВАГА
• Перш чым пачаць выкананне працэдуры, апісанай ніжэй, варта абавязкова адключыць сілкаванне ўнутранага блока.

1. Яшчэ раз неабходна праверыць, што працэдуры мантажу і электраправодкі камплекта дрэнажнай помпы выкананы належным чынам.
2. Зняць крышку назіральнага люка з камплектам дрэнажнай помпы і сэрвісную панэль з унутранага блока (Гл. малюнак ніжэй).

Унутраны блок

Камплект 
дрэнажнай помпы

Вечка назіральнага люка

Шрубы (4 шт.)

Сэрвісня панэль

Шрубы (7 шт.)

3. Каб праверыць стан зліву камплекта дрэнажнай помпы, трэба зліць прыкладна 3 літры вады з адтуліны сэрвіснай панэлі ў зліўны 
паддон (Гл. малюнак ніжэй).

4. Трэба ўпэўніцца, што вада выцякае плаўна без уцечак.
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Унутраны блок

Камплект 
дрэнажнай 
помпы

Сільфон 
награвальніка 
парафіну

Бак

 ■ КАЛІ ЭЛЕКТРАПРАВОДКА ЗАВЕРШАНА:
5. Пераканаўшыся, што вечка блока кіравання ўнутранага блока зачынена, трэба ўключыць сілкаванне.
6. Неабходна выкарыстоўваць пульт дыстанцыйнага кіравання для выканання аперацыі АХАЛОДЖВАННЕ і праверыць стан дрэнажу, 

націснуўшы ўверх на дрэнажны злучальны патрубак 3 (уваходзіць у камплект пастаўкі).

ЗАЎВАГА
•  Пры выкарыстанні кандыцыянера тыпу VAV напэўна будзе немагчыма выканаць ахвалоджванне, пакуль не будзе завершана спробная 

эксплуатацыя знадворнага блока. 
У гэтым выпадку трэба праверыць стан зліву, выканаўшы рэжым АХАЛОДЖВАННЯ падчас або пасля пробнай эксплуатацыі знадворнага 
блока.

7. Пасля праверкі стану зліву спыніць рэжым АХАЛОДЖВАННЯ і ўстанавіць на месца сэрвісную панэль і вечку назіральнага люка.

 ■ КАЛІ ЭЛЕКТРАПРАВОДКА НЕЗАВЕРШАНА:
5. Зняць вечку блока кіравання ўнутранага блока, падключыць пульт дыстанцыйнага кіравання да клем P1 і P2 працоўнага клеммнай калодкі 

(X2M). 
Падключыць аднафазны блок сілкавання 220В~240В і провад зазямлення да клем L, N і зазямлення клеммнага блока сілкавання (X1M). 
Затым зачыніць крышку блока кіравання ўнутраным блокам і ўключыць сілкаванне.

6. Трэба выкарыстоўваць пульт дыстанцыйнага кіравання, каб запусціць пробны рэжым працы і выбраць рэжым працы ВЕНТЫЛЯТАР 
з дапамогай кнопкі рэжыму працы.

7. Націснуць кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, каб запусціць дрэнажную помпу. Каб праверыць стан зліву, трэба націснуць уверх дрэнажны злучальны 
патрубак 3 (уваходзіць у камплект). (Гл. малюнак ніжэй).

УВАГА
• Неабходна быць вельмі ўважлівымі, бо націск на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ прыводзіць да кручэння вентылятара ўнутранага блока.
8. Пасля завяршэння праверкі стану зліву адключыць сілкаванне. Затым адлучыць провад пульта дыстанцыйнага кіравання і провад 

зазямлення і закрыць вечку блока кіравання.
9. Усталяваць на месца сэрвісную панэль і вечку назіральнага люка.

Дрэнажны злучальны патрубак 3 
(уваходзіць у камплект)

Выхадное гняздо 

Камплект дрэнажнай 
помпы

Камплект дрэнажнай 
помпы

Праверыць стан зліву, націснуўшы 
на дрэнажны злучальны 
патрубак 3 (уваходзіць 
у камплект) уверх

Шрубы (4 шт.)

Вечка назіральнага люка
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 ■ ПАСЛЯ ЗАВЕРШЭННЯ ПРОБНАЙ ЭКСПЛУАТАЦЫІ:

1. Зноў трэба ўсталяваць дрэнажны злучальны патрубак 3 (уваходзіць у камплект) да канца і заціснуць яго стяжкай для шланга 
(уваходзіць у камплект). 
Заўвага: неабходна пераканацца, што паміж дрэнажным злучальным патрубкам 3 (уваходзіць у камплект) і камплектам 
дрэнажнай помпы няма зазору.

2. Каб прадухіліць кандэнсацыю расы, трэба ізаляваць дрэнажны злучальны патрубак 3 (уваходзіць у камплект) з дапамогай ізалюючай 
трубкі (пастаўка на прамысловую пляцоўку).

Ізалюючая трубка 
(Пастаўка на 
прамысловую 
пляцоўку)

Не павінна быць 
ніякага зазору

Камплект 
дрэнажнай 
помпы

УВАГА
Абгарнуць цеплаізалюючым 
матэрыялам, каб адэкватна 
ізаляваць хамут шланга

7. ПРАВЕРКІ ПАСЛЯ МАНТАЖУ
Неабходна яшчэ раз праверыць наступныя пункты пасля завяршэння мантажу.

Адзначыць пункт Галачкай
Ці ўстаноўлены ўнутраны блок і камплект дрэнажнай помпы гарызантальна?

Ці трывала падключана дрэнажная трубка?

Ці адсутнічае магчымасць ўцечкі вады?

Ці правільна нахілены зліўныя трубы ўніз (ад 1/50 да 1/100)?

Ці дастаткова ізаляваны зліўны шланг?

Ці правільна падлучаны правады?

8. АБСЛУГОВАННЕ
Камплект дрэнажнай помпы неабходна ачышчаць ў канцы кожнага сезону, у якім прылада выкарыстоўваецца для ахаладжэння.

1. Трэба зліць усю ваду з камплекта дрэнажнай помпы, выдаліўшы ізалюючую заглушку і гумовую заглушку. 
Заўвага: нават пасля выдалення гумовай заглушкі з камплекта дрэнажнай помпы частка вады можа застацца ў дрэнажных 
злучальных патрубках і ў камплекце дрэнажнай помпы.

2. Неабходна зняць вечку назіральнага люка з камплекта дрэнажнай помпы.
3. Убраць пыл і ваду ў зонах вакол назіральнага люка.
4. Пасля завяршэння ачысткі ўстанавіць назад крышку назіральнага люка, гумовую заглушку і ізалюючую заглушку.

Камплект 
дрэнажнай 
помпы

Гумавая заглушка
Ізалюючая 
заглушка

Шрубы (4 шт.)
Вечка 
назіральнага люка
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