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Pred montažo skrbno preberite navodila. Priročnik shranite na priročno mesto, da ga boste lahko še kdaj vzeli v roke.
Izvorna dokumentacija je pisana v angleščini. Dokumentacija v drugih jezikih je prevod.
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1. SESTAVNI DELI
Preverite, ali so priloženi naslednji dodatki in ali je količina posameznih dodatkov pravilna.

PREVIDNOSTNI UKREP
Dodatki so potrebni za montažo klimatske naprave. Imejte jih pri roki, dokler niso montažna dela zaključena.

Naziv Sklop odvodne črpalke Obesni nosilec Odvodna povezovalna cev 1 Odvodna povezovalna cev 2 Odvodna povezovalna cev 3

Oblika

Količina 1 2 1 1 1

Naziv Cev za toplotno izolacijo 1 Cev za toplotno izolacijo 2 Cev za toplotno izolacijo 3 Cev za toplotno izolacijo 4 Material za toplotno izolacijo 1

Oblika

ID38 x L35 ID38 x L125 ID38 x L114 ID38 x L94 60 x 290

Količina 1 1 1 1 3

Naziv Material za toplotno izolacijo 2 Material za toplotno izolacijo 3 Material za toplotno izolacijo 4 Pritrdilni vijak Cevna objemka

Oblika

20 x 400 230 x 250 90 x 240 M5 x 12

Količina 2 1 1 8 3

Naziv Vezica za kable 1 Vezica za kable 2 Plastični trak Priročnik za montažo

Oblika

L265 L150

Količina 1 1 1 1

2. PRIPRAVA ZA MONTAŽO
2.1 Prostor, potreben za montažo
Za montažo notranje enote s kompletom odvodne črpalke je potreben prostor 560 mm ali več med stropno ploščo in površino stropa (glejte spodnjo 
sliko). Na mestu, kjer lahko enostavno servisirate notranjo enoto in komplet odvodne črpalke, zagotovite kontrolno loputo.

Stropna plošča

Notranja 
enota

najm. 20 mm
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najm. 70 mm
Površina stropa

Komplet odvodne črpalke 

Pogled s strani
Spodnja površina kompleta odvodne črpalke 
bo nižja od spodnje površine notranje enote

Notranja enota

Pribl.  150

Komplet 
odvodne črpalke

Kontrolna loputa 
(600 mm x 600 mm)
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2.2 Montaža kompleta odvodne črpalke
Ta komplet odvodne črpalke morate namestiti po montaži notranje enote na strop.
Če ne upoštevate tega navodila, lahko pride do poškodbe kompleta odvodne črpalke.

Opomba: spodnja površina kompleta odvodne črpalke bo nižja od spodnje površine notranje enote.
Če je treba ta komplet odvodne črpalke namestiti pred montažo notranje enote na strop, postavite notranjo enoto na lesena tramova ipd.
Po montaži kompleta odvodne črpalke previdno namestite notranjo enoto. Kompleta odvodne črpalke ne potiskajte ali vlecite oziroma ne pritiskajte 
premočno nanj, saj lahko pride do poškodb in iztekanja vode.

Notranja enota

Lesena tramova 120 mm ali več

POZOR
Pri montaži notranje enote upoštevajte naslednje informacije, da zagotovite pravilno montažo kompleta odvodne črpalke.
•  Poskrbite, da ni vstopna stran ali stran odvodnega priključka notranje enote na višji strani enote. Če tega ne upoštevate, lahko pride do 

napačnega delovanja plavajočega stikala, kar povzroči iztekanje vode ali drugo napako.

Vstopna stran

Vstopna stran

1° ali manj 1° ali manj

(Notranja enota)
Odvodni priključek 

(Notranja enota)
Odvodni priključek 

3. POSTOPEK MONTAŽE
POZOR
•  Ne držite kompleta odvodne črpalke za odvodni priključek, ko ga nameščate na notranjo enoto. To lahko povzroči preobremenitev 

spodnjega dela priključka in iztekanje vode.
• Pri odstranjevanju in vstavljanju odtočnega čepa ne povzročajte preobremenitve navzgor in navzdol.
• Preden začnete izvajati spodnji postopek, morate izklopiti napajanje notranje enote.

1. Namestite obesna nosilca (priložena) na komplet odvodne črpalke z uporabo pritrdilnega vijaka (priložen).
2. Predhodno privijte pritrdilni vijak (priložen) v štiri pripravljene luknje na stranski plošči enote.
3. Namestite komplet odvodne črpalke na štiri predhodno privite vijake na stranski plošči enote, nato pa privijte vse vijake, da pritrdite komplet 

odvodne črpalke na stransko ploščo.

(priloženo)
Vijaki (4) 

Gumijasta puša 

Notranja enota

Komplet odvodne črpalke

(priložena samo pri 
desnem obesnem 
nosilcu)

(priloženo)
Predhodno priviti vijaki (4) 

Notranja enota

Komplet odvodne črpalke

4. Vstavite cev za toplotno izolacijo 1 (priložena) na odvodni priključek notranje enote.
5. Ovijte navojni konec odvodne povezovalne cevi 1 (priložena) s tesnilnim trakom za navoje. Nato priključite odvodno povezovalno cev 1 na 

odvodni priključek notranje enote.
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6. Vstavite cev za toplotno izolacijo 2 (priložena) na odvodno povezovalno cev 1.

Komplet 
odvodne 
črpalke Odvodni priključek 

|notranje enote

Cev za toplotno izolacijo 1 (priložena)

Odvodna povezovalna cev 1 (priložena)

Cev za toplotno izolacijo 2 (priložena)

7. Izolirajte odvodno povezovalno cev 2 (priložena) s cevjo za toplotno izolacijo 3 (priložena), cevjo za toplotno izolacijo 4 (priložena) in materialom 
za toplotno izolacijo 1. Opomba: obvezno nanesitelepilo okoli spoja cevi za toplotno izolacijo 3 in cevi za toplotno izolacijo 4.

8. Ko se lepilo posuši, pritrdite material za toplotno izolacijo 1 (priložen), da pokrijete površino spoja.

Odvodna povezovalna cev 2 
(priloženo)

Cev za toplotno izolacijo 4 
(priloženo)

Cev za toplotno izolacijo 3 
(priloženo)

Nanesite lepilo okoli spoja 
izolacijske površine 

60 mm

(lokalna dobava)

(priloženo)
Material za toplotno izolacijo 1 

Material za toplotno 
izolacijo 1 (priložen)
Ovijte spoj izolacijske 
površine

9. Priključite odvodno povezovalno cev 2 na komplet odvodne črpalke in odvodno povezovalno cev 1.  
Opomba: obvezno priključite kolensko stran odvodne povezovalne cevi 2 na komplet odvodne črpalke.

10. Spnite spoje cevi s cevnimi objemkami (priložene).
11. Ovijte material za toplotno izolacijo 2 okoli odvodnih povezovalnih cevi na mestu cevne objemke. Nato ovijte odvodne povezovalne cevi z materialom 

za toplotno izolacijo 3 in materialom za toplotno izolacijo 4. In na koncu ovijte izpostavljeno cev za toplotno izolacijo z materialom za toplotno izolacijo 1.

Notranja enota

Komplet 
odvodne 
črpalke

Cevna objemka 
(priložena)

Odvodna povezovalna 
cev 2 (priložena)

Poravnajte 
na stran

Material za 
toplotno izolacijo 2 
(priloženo)

Poravnajte 
na stran

(priloženo)
Material za toplotno izolacijo 4 Material za toplotno izolacijo 3 

(priloženo)

Spoj izolacijske površine 

Material za toplotno izolacijo 1 
(priloženo)

(izpostavljena cev za 
toplotno izolacijo)

20 mm

Odvodna povezovalna cev 1 
(priloženo)

90 mm
60 mm20 mm

230 mm 60 mm

12. Priključite odvodno povezovalno cev 3 (priložena) na izstop kompleta odvodne črpalke. 
Opomba: poskrbite, da ima zunanja odvodna cev padec.

13. Spnite spoje cevi s cevnimi objemkami (priložene).
14. Na tej točki ne namestite materiala za toplotno izolacijo (lokalna dobava) na izstop kompleta odvodne črpalke. Nameščen bo po preverjanju 

odvajanja v postopku preizkusnega delovanja (glejte 6. POSTOPEK PREIZKUSNEGA DELOVANJA).

Odvodna cev 
(lokalna dobava)

(priloženo)
Odvodna povezovalna cev 3 

Notranja enota

Cevna objemka 
(priloženo)

Komplet odvodne črpalke
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4. MONTAŽA ODVODNE CEVI
Namestite odvodno cev, da zagotovite ustrezno odvajanje.

1. Uporabite cev s premerom, ki je enak ali večji od premera povezovalne cevi (PVC cevi z nazivnim premerom 25 mm in zunanjim premerom 32 mm).
2. Dolžina cevi naj bo čim manjša. Cev nagnite navzdol v razmerju 1/100 ali več, da preprečite nabiranje zraka.
3. Namestite nosilce cevi v razmikih od 1,0 m do 1,5 m, da preprečite zvijanje.
4. Ko nadomeščate komplet odvodne črpalke z novim, uporabite novo odvodno gibko cev in cevne objemke.

1~1,5 m 1~1,5 m

Nosilec cevi

POZOR
• Višina odtočne cevi mora biti 750 mm ali manj glede na odvodni priključek notranje enote.
• Dvigajoča se odtočna cev mora biti nameščena navpično.

Stropna plošča

1~1,5 m Nosilec cevi
(lokalna dobava)
Odtočna napeljava 
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• Za združeno odvodno napeljavo glejte spodnjo sliko.
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5. ELEKTRIČNO OŽIČENJE
Električno ožičenje kompleta odvodne črpalke je treba pravilno izvesti, kot je navedeno v nadaljevanju.

POZOR
• Preden začnete izvajati spodnji postopek, morate izklopiti napajanje notranje enote.

1. Odstranite pokrov krmilne omarice notranje enote.
2. Vstavite priključne žice odvodne črpalke in plavajočega stikala skozi gumijasto pušo na obesnem nosilcu. Napeljite priključne žice in jih 

priključite na tiskano vezje notranje enote (glejte spodnjo sliko).
3. Z vezico za kable 1 (priložena) povežite priključne žice in odvodno povezovalno cev 1 (priložena). 

Opomba: ne stisnite izolacije po namestitvi vezice za kable. Poskrbite, da je priključna žica pritrjena blizu notranje enote.
4. Spnite priključne žice v krmilni omarici z vezico za kable 2 (priložena) in plastičnim trakom (priložen) vzdolž poti do tiskanega vezja ter jih 

pritrdite s pritrdilnim trakom za druge žice (glejte spodnjo sliko).
5. Odstranite kratkostični konektor s priključka X15A na tiskanem vezju notranje enote (A1P).
6. Priključite priključno žico plavajočega stikala na priključek X15A.
7. Priključite priključno žico odvodne črpalke na priključek X25A.
8. Po zaključku izvedbe ožičenja poskrbite, da so žice lepo urejene, ter jih zvežite skupaj in spnite.
9. Namestite pokrov krmilne omarice notranje enote.
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Konektor X15A

Konektor X25ANotranja enota
(priloženo)
Gumijasta puša 

Objemka za kabel 
(v krmilni omarici)

Priključne žice 
odvodne črpalke in 
plavajočega stikala

Krmilna omarica

(priloženo)
Vezica za kable 2 in plastični trak 

Odvodna povezovalna cev 1

(priloženo)
Vezica za kable 1 

PRIKLJUČNA ŽICA ODVODNE ČRPALKE

X25A X15A

TISKANO VEZJE 
NOTRANJE ENOTE

MP

NOTRANJA ENOTA

SKLOP ODVODNE 
ČRPALKE

PLAVAJOČE 
STIKALO

PRIKLJUČNA ŽICA 
PLAVAJOČEGA STIKALA

6. POSTOPEK PREIZKUSNEGA DELOVANJA
POZOR
• Preden začnete izvajati spodnji postopek, morate izklopiti napajanje notranje enote.

1. Znova preverite, ali so bili postopki montaže in električnega ožičenja kompleta odvodne črpalke pravilno izvedeni.
2. Odstranite pokrov kontrolne odprtine s kompleta odvodne črpalke in servisno ploščo z notranje enote (glejte spodnjo sliko).

Notranja enota

Komplet 
odvodne 
črpalke

Pokrov kontrolne odprtine

Vijaki (4)

Servisna plošča

Vijaki (7)

3. Za preverjanje stanja odvoda kompleta odvodne črpalke nalijte približno 3 litre vode skozi odprtino servisne plošče v zbirno posodo za 
kondenzat (glejte spodnjo sliko).

4. Prepričajte se, da voda neovirano izteka, brez puščanja.
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Notranja enota

Komplet 
odvodne 
črpalke

Sifon 
parafinskega 
grelnika

Vedro

 ■ ČE JE IZVEDBA ELEKTRIČNEGA OŽIČENJA KONČANA:
5. Ko se prepričate, da je pokrov krmilne omarice notranje enote zaprt, vklopite napajanje.
6. Z daljinskim upravljalnikom izvedite HLAJENJE in preverite stanje odvoda tako, da pritisnete odvodno povezovalno cev 3 (priložena) navzgor.

OPOMBA:
• Če uporabljate klimatsko napravo tipa VAV, morda ne boste mogli izvesti HLAJENJA, če ni izvedeno preizkusno delovanje zunanje enote. 
 V tem primeru preverite stanje odvoda tako, da izvedete HLAJENJE med preizkusnim delovanjem zunanje enote ali po njem.
7. Ko preverite stanje odvoda, ustavite HLAJENJE ter namestite servisno ploščo in pokrov kontrolne odprtine.

 ■ ČE IZVEDBA ELEKTRIČNEGA OŽIČENJA NI KONČANA:
5. Odstranite pokrov krmilne omarice notranje enote ter priključite daljinski upravljalnik na priključka P1 in P2 priključnega bloka za delovanje (X2M). 

Priključite enofazno napajanje 220~240 V in ozemljitveni vodnik na L, N in priključek za ozemljitev priključnega bloka za napajanje (X1M). 
Nato zaprite pokrov krmilne omarice notranje enote in vklopite napajanje.

6. Z daljinskim upravljalnikom zaženite način preizkusnega delovanja in z gumbom za način delovanja izberite način VENTILATOR.
7. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da zaženete odvodno črpalko. Pritisnite odvodno povezovalno cev 3 (priložena) navzgor, da preverite stanje 

odvoda (glejte spodnjo sliko).

POZOR
• Bodite previdni, saj pritisk gumba za vklop/izklop povzroči vrtenje ventilatorja notranje enote.
8. Po končanem preverjanju stanja odvoda izklopite napajanje. Nato odklopite žico daljinskega upravljalnika in ozemljitveni vodnik ter zaprite 

pokrov krmilne omarice.
9. Namestite servisno ploščo in pokrov kontrolne odprtine.

Odvodna povezovalna cev 3 
(priloženo)

Izstopni priključek 

Komplet odvodne črpalke

Komplet odvodne črpalke

Preverite stanje odvoda tako, 
da pritisnete odvodno povezovalno 
cev 3 (priložena) navzgor

Vijaki (4)
Pokrov 
kontrolne odprtine

 ■ PO KONČANEM PREIZKUSNEM DELOVANJU:

1. Znova vstavite odvodno povezovalno cev 3 (priložena) do konca in jo spnite s cevno objemko (priložena). 
Opomba: poskrbite, da med odvodno povezovalno cevjo 3 (priložena) in kompletom odvodne črpalke ni reže.

2. Izolirajte odvodno povezovalno cev 3 (priložena) z izolacijsko cevjo (lokalna dobava), da preprečite kondenzacijo.
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Izolacijska cev 
(lokalna dobava)

Reže niso dovoljene

Komplet 
odvodne 
črpalke

POZOR
Ovijte material za toplotno 
izolacijo, da ustrezno izolirate 
cevno objemko

7. PREVERJANJE PO MONTAŽI
Po končani montaži znova preverite vsaj naslednje elemente.

Element preverjanja Kljukica
Ali sta notranja enota in komplet odvodne črpalke nameščena vodoravno?

Ali je odvodna cev trdno priključena?

Ali ni možnosti uhajanja vode?

Ali ima odvodna napeljava ustrezen padec (1/50 do 1/100)?

Ali je odvodna gibka cev ustrezno izolirana?

Ali so žice pravilno priključene?

8. VZDRŽEVANJE
Očistite komplet odvodne črpalke ob koncu vsake sezone, v kateri se enota uporablja za hlajenje.

1. Iztočite vso vodo iz kompleta odvodne črpalke tako, da odstranite izolacijski čep in gumijasti čep. 
Opomba: tudi po odstranitvi gumijastega čepa iz kompleta odvodne črpalke lahko v odvodnih povezovalnih ceveh in kompletu 
odvodne črpalke ostane nekaj vode.

2. Odstranite pokrov kontrolne odprtine s kompleta odvodne črpalke.
3. Odstranite prah in vodo s površin okoli kontrolne odprtine.
4. Po končanem čiščenju namestite nazaj pokrov kontrolne odprtine, gumijasti čep in izolacijski čep.

Komplet 
odvodne 
črpalke

Gumijasti čepIzolacijski čep

Vijaki (4)

Pokrov kontrolne odprtine
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