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Уважно ознайомтеся з цим посібником перед тим, як починати монтаж системи. Збережіть цей посібник для довідок у майбутньому.
Оригінальний текст документації представлено англійською мовою. Усі тексти іншими мовами є перекладами.
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1. КОМПОНЕНТИ
Переконайтеся, що наступні приналежності наявні в потрібній кількості.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Для монтажу кондиціонера необхідно використовувати приналежності. Тримайте їх під рукою до завершення монтажу.

Назва Дренажний насос 
у зборі

Підвісний кронштейн Зливний з’єднувальний 
патрубок 1

Зливний з’єднувальний 
патрубок 2

Зливний з’єднувальний 
патрубок 3

Зовнішній 
вигляд

Кількість 1 2 1 1 1

Назва Теплоізоляційна 
трубка 1

Теплоізоляційна 
трубка 2

Теплоізоляційна 
трубка 3

Теплоізоляційна 
трубка 4

Теплоізоляційний 
матеріал 1

Зовнішній 
вигляд

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

Кількість 1 1 1 1 3

Назва Теплоізоляційний 
матеріал 2

Теплоізоляційний 
матеріал 3

Теплоізоляційний 
матеріал 4

Монтажний гвинт Хомут для шлангу

Зовнішній 
вигляд

20 x 400 230 x 250 90 x 240 M5x12

Кількість 2 1 1 8 3

Назва Кабельна стяжка 1 Кабельна стяжка 2 Пластикова прищіпка Посібник з монтажу

Зовнішній 
вигляд

L265 L150

Кількість 1 1 1 1
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2. ПІДГОТОВКА ДО МОНТАЖУ
2.1 Простір, необхідний для встановлення
Для встановлення внутрішнього блока з комплектом дренажного насоса потрібен вільний простір 560 мм або більше між стельовою плитою 
і поверхнею стелі (Див. малюнок нижче). Зробіть оглядовий отвір у такому положенні, щоб ви могли легко обслуговувати внутрішній блок 
і комплект дренажного насоса.

Стельова плита

Внутрішній 
блок

мін. 20 мм

50
 м

м

56
0 м

м 
аб

о б
іль

ше

мін. 70 мм
Поверхня стелі

Комплект дренажного насоса 

Вигляд збоку
Нижня частина комплекту дренажного насоса 
буде нижче нижньої частини внутрішнього блока

Внутрішній блок

Прибл. 150

Комплект 
дренажного насоса

Оглядовий отвір 
(600 мм X 600 мм)

65
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ш
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Вигляд зверху

2.2 Монтаж комплекту дренажного насоса
Завжди встановлюйте комплект дренажного насоса після встановлення внутрішнього блока на стелі.
Недотримання цієї вказівки може призвести до пошкодження комплекту дренажного насоса.

Примітка: нижня частина комплекту дренажного насоса буде нижче нижньої частини внутрішнього блока.
Якщо необхідно встановити цей комплект дренажного насоса до того, як внутрішній блок буде встановлений на стелі, установіть внутрішній 
блок, наприклад, на дерев’яних брусах тощо.
Після встановлення комплекту дренажного насоса обережно встановіть внутрішній блок. Не натискайте, не тягніть і не докладайте надмір-
них зусиль до комплекту дренажного насоса. Це може призвести до пошкодження та витоку води.

Внутрішній блок

Дерев’яні бруси 120 мм або більше

УВАГА
Щоб забезпечити правильний монтаж комплекту дренажного насоса, дотримуйтеся наступних указівок при встановленні внутріш-
нього блока.
•  Сторона всмоктування або сторона зливного патрубка внутрішнього блока в жодному разі не повинна знаходитися на верхній 

стороні блока. У протилежному випадку може статися поломка поплавкового реле, витік води або інша несправність.

Сторона 
впуску

Сторона 
впуску

1° або менше 1° або менше

(Внутрішній блок)
Зливний патрубок 

(Внутрішній блок)
Зливний патрубок 
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3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕННЯ
УВАГА
•  Не тримайте комплект дренажного насоса за зливний патрубок під час його встановлення у внутрішній блок. До основи 

патрубка може бути прикладене надмірне зусилля, що призведе до витоку води.
• Не докладайте надмірних зусиль під час витягування і вставлення зливної пробки.
• Перш ніж приступити до описаної нижче процедури, обов’язково вимкніть живлення внутрішнього блока.

1. Прикріпіть 2 підвісних кронштейна (входять у комплект) до комплекту дренажного насоса за допомогою кріпильного гвинта (входить 
у комплект).

2. Злегка затягніть кріпильні гвинти (входять у комплект) в 4 підготовлених отворах на бічній панелі пристрою.
3. Установіть комплект дренажного насоса на 4 попередньо затягнутих гвинти на бічній панелі пристрою, потім затягніть усі гвинти, щоб 

закріпити комплект дренажного насоса на бічній панелі.

(у комплекті)
Гвинти (4 шт.) 

Гумова втулка 

Внутрішній 
блок

Комплект дренажного насоса

(наявна тільки на 
правому підвісному 
кронштейні)

(у комплекті)
Попередньо затягнути гвинти (4 шт.) 

Внутрішній блок

Комплект дренажного насоса

4. Вставте теплоізоляційну трубу 1 (входить у комплект) у зливний отвір внутрішнього блока.
5. Обгорніть різьбовий кінець зливного з’єднувального патрубка 1 (входить у комплект) різьбоущільнювальною стрічкою. Потім 

приєднайте зливний з’єднувальний патрубок 1 до зливного патрубка внутрішнього блока.
6. Вставте теплоізоляційну трубу 2 (входить у комплект) у зливний з’єднувальний патрубок 1.

Комплект 
дренажного 
насоса

Зливний патрубок 
внутрішнього блока

Теплоізоляційна трубка 1 (у комплекті)

Зливний з’єднувальний патрубок 1 (у комплекті)

Теплоізоляційна трубка 2 (у комплекті)

7. Ізолюйте зливний з’єднувальний патрубок 2 (входить у комплект) за допомогою теплоізоляційної труби 3 (входить у комплект), 
теплоізоляційної труби 4 (входить у комплект) і теплоізоляційного матеріалу 1. Примітка: накладіть клей навколо з’єднання 
теплоізоляційної труби 3 і теплоізоляційної труби 4.

8. Після висихання клею накладіть теплоізоляційний матеріал 1 (входить у комплект), накривши місце з’єднання.

Зливний 
з’єднувальний патрубок 2 
(у комплекті)

Теплоізоляційна трубка 4 
(у комплекті)

Теплоізоляційна трубка 3 
(у комплекті)

Нанести клей навколо 
області з’єднання ізоляції 

60 мм

(постачається окремо)

(у комплекті)
Теплоізоляційний матеріал 1 

Теплоізоляційний 
матеріал 1 (у комплекті)
Обгорнути область 
з’єднання ізоляції

9. Приєднайте зливний з’єднувальний патрубок 2 до комплекту дренажного насоса і зливного з’єднувального патрубка 1.  
Примітка: приєднайте сторону коліна зливного з’єднувального патрубка 2 до комплекту дренажного насоса.

10. Закріпіть з’єднання шлангів за допомогою хомутів для шлангів (входять у комплект).
11. Обгорніть зливні з’єднувальні патрубки теплоізоляційним матеріалом 2 у місцях розташування хомутів для шлангів. Потім обгорніть 

зливні з’єднувальні патрубки теплоізоляційним матеріалом 3 і теплоізоляційним матеріалом 4. І, нарешті, обгорніть відкриту поверхню 
теплоізоляційної труби теплоізоляційним матеріалом 1.
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Внутрішній блок

Комплект 
дренажного 
насоса

Хомут для 
шлангу 
(у комплекті)

Зливний з’єднувальний 
патрубок 2 (у комплекті)

Вирівняти 
за краєм

Теплоізоляційний 
матеріал 2 
(у комплекті)

Вирівняти 
за краєм

(у комплекті)
Теплоізоляційний матеріал 4 Теплоізоляційний матеріал 3 

(у комплекті)

Область з’єднання ізоляції 

Теплоізоляційний матеріал 1 
(у комплекті)

(відкрита поверхня 
теплоізоляційної труби)

20 мм

Зливний з’єднувальний патрубок 1 
(у комплекті)

90 мм
60 мм20 мм

230 мм 60 мм

12. Приєднайте зливний з’єднувальний патрубок 3 (входить у комплект) до виходу комплекту дренажного насоса. 
Примітка: зовнішня зливна трубка повинна бути нахилена вниз.

13. Закріпіть з’єднання шлангів за допомогою хомутів для шлангів (входять у комплект).
14. На цьому кроці не накладайте теплоізоляційний матеріал (постачається окремо) на виході комплекту дренажного насоса. Він буде 

накладений після перевірки на витоки під час пробного запуску (див. Розділ 6. ПРОБНИЙ ЗАПУСК).

Зливна труба 
(постачається окремо)

(у комплекті)
Зливний з’єднувальний патрубок 3 

Внутрішній блок

Хомут для шлангу 
(у комплекті)

Комплект 
дренажного насоса

4. МОНТАЖ ДРЕНАЖНОЇ ТРУБИ
Установіть зливну трубу так, щоб забезпечити належний злив.

1. Використовуйте трубу діаметром, рівним або більшим за діаметр з’єднувальної труби (труби з ПВХ з номінальним діаметром 25 мм 
і зовнішнім діаметром 32 мм).

2. Труба повинна бути якомога коротшою й мати нахил униз 1/100 або більше, щоб запобігти скупченню повітря.
3. Установіть опори труби з інтервалом від 1,0 м до 1,5 м, щоб запобігти провисанню.
4. При заміні комплекту дренажного насоса новим використовуйте новий зливний шланг і хомути для шлангів.

1~1,5 м 1~1,5 м

Опора труби
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УВАГА
• Висота піднімальної труби конденсату повинна становити не більше 750 мм від зливного патрубка внутрішнього блока.
• Стояк піднімальної труби конденсату повинен бути встановлений вертикально.

Стельова плита

1~1,5 м Опора труби
(Постачається 
окремо)

Піднімальна 
труба конденсату 

75
0 

мм
 а

бо
 м

ен
ш

е

• У випадку централізованого трубопроводу відведення конденсату див. наведений нижче малюнок.

75
0 

мм
 а

бо
 м

ен
ш

е

5. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
Електричні підключення комплекту дренажного насоса повинні бути виконані належним чином як описано нижче.

УВАГА
• Перш ніж приступити до описаної нижче процедури, обов’язково вимкніть живлення внутрішнього блока.

1. Зніміть кришку блока управління внутрішнім блоком.
2. Протягніть дроти живлення дренажного насоса і поплавкового реле через гумову втулку на підвісному кронштейні. Прокладіть і 

підключіть дроти живлення до друкованої плати внутрішнього блока (див. малюнок нижче).
3. Прикріпіть дроти до зливного з’єднувального патрубка 1 (входить у комплект) за допомогою кабельної стяжки 1 (входить у комплект). 

Примітка: Не стискайте ізоляцію після встановлення кабельної стяжки. Зафіксуйте дроти живлення якнайближче до 
внутрішнього блока.

4. Закріпіть дроти живлення всередині блока управління за допомогою кабельної стяжки 2 (входить у комплект) і пластикової прищіпки 
(входить у комплект), а відрізки дротів, що ведуть до друкованої плати, закріпіть додатковою кріпильною стрічкою (див. малюнок нижче).

5. Від’єднайте з’єднувач короткого замикання від клеми X15A на друкованій платі внутрішнього блока (A1P).
6. Підключіть дріт живлення поплавкового реле до клеми X15A.
7. Підключіть дріт живлення дренажного насоса до клеми X25A.
8. По завершенні електромонтажних робіт правильно розташуйте дроти, з’єднайте їх і закріпіть.
9. Установіть кришку блока управління внутрішнім блоком.
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З’єднувач X15A

З’єднувач X25AВнутрішній блок
(у комплекті)
Гумова втулка 

Кабельний хомут 
(усередині блока 
управління)

Дроти живлення 
дренажного насоса 
і поплавкового реле

Блок управління

(у комплекті)
Кабельна стяжка 2 і пластикова прищіпка 

Зливний з’єднувальний патрубок 1

(у комплекті)
Кабельна стяжка 1 

ДРІТ ЖИВЛЕННЯ ДРЕНАЖНОГО НАСОСА

X25A X15A

ДРУКОВАНА ПЛАТА 
ВНУТРІШНЬОГО БЛОКА

MP

ВНУТРІШНІЙ БЛОК

ДРЕНАЖНИЙ 
НАСОС У ЗБОРІ

ПОПЛАВКОВЕ 
РЕЛЕ

ДРІТ ЖИВЛЕННЯ 
ПОПЛАВКОВОГО РЕЛЕ

6. ПРОБНИЙ ЗАПУСК
УВАГА
• Перш ніж приступити до описаної нижче процедури, обов’язково вимкніть живлення внутрішнього блока.

1. Ще раз перевірте правильність монтажу і електричних з’єднань комплекту дренажного насоса.
2. Зніміть кришку оглядового отвору з комплекту дренажного насоса і сервісну панель з внутрішнього блока (див. малюнок нижче).

Внутрішній блок

Комплект 
дренажного 
насоса

Кришка оглядового отвору

Гвинти (4 шт.)

Сервісна панель

Гвинти (7 шт.)

3. Щоб перевірити стан зливу конденсату комплектом дренажного насоса, налийте приблизно 3 літри води з отвору сервісної панелі 
у дренажний піддон (див. малюнок нижче).

4. Переконайтеся, що вода тече рівномірно й ніде не протікає.
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Внутрішній блок

Комплект 
дренажного 
насоса

Сифон 
парафінового 
нагрівача

Відро

 ■ ЯКЩО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ БУЛИ ЗАВЕРШЕНІ:
5. Закрийте кришку блока управління внутрішнім блоком та ввімкніть живлення.
6. За допомогою пульта дистанційного управління запустіть режим охолодження та перевірте стан зливу конденсату, натиснувши на 

зливний з’єднувальний патрубок 3 (входить у комплект) вгору.

ПРИМІТКА:
•  Якщо використовується кондиціонер типу VAV, робота в режимі охолодження може виявитися неможливою до завершення пробного 

запуску зовнішнього блока. 
У цьому випадку перевірте стан відведення конденсату, запустивши режим охолодження під час або після проведення випробувань 
зовнішнього блока.

7. Після перевірки стану відведення конденсату вийдіть з режиму охолодження і встановіть на місце сервісну панель і кришку оглядового 
отвору.

 ■ ЯКЩО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ НЕ БУЛИ ЗАВЕРШЕНІ:
5. Зніміть кришку блока управління внутрішнім блоком, підключіть пульт дистанційного управління до клем P1 і P2 робочої клемної 

колодки (X2M). 
Підключіть дроти однофазного електроживлення 220~240 В і заземлення до клем L, N і заземлення на клемній колодці джерела 
живлення (X1M). 
Потім закрийте кришку блока управління внутрішнім блоком і ввімкніть живлення.

6. За допомогою пульта дистанційного управління запустіть тестовий режим і кнопкою вибору режиму оберіть режим роботи вентилятора.
7. Натисніть кнопку вмикання/вимикання, щоб запустити дренажний насос. Перевірте стан зливу конденсату, натиснувши на зливний 

з’єднувальний патрубок 3 (входить у комплект) вгору (див. малюнок нижче).

УВАГА
• Будьте обережні при натисканні кнопки вмикання/вимикання, оскільки вентилятор внутрішнього блока починає обертатися.
8. По завершенні перевірки зливу конденсату вимкніть живлення. Потім від’єднайте дріт дистанційного управління і заземлення та 

закрийте кришку блока управління.
9. Установіть на місце сервісну панель і кришку оглядового отвору.

Зливний з’єднувальний патрубок 3 
(у комплекті)

Випускний патрубок 

Комплект 
дренажного 
насоса Комплект 

дренажного 
насоса

Перевірте злив конденсату, 
натиснувши на зливний 
з’єднувальний патрубок 3 
(входить у комплект) угору

Гвинти (4 шт.)
Кришка 
оглядового отвору
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 ■ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПРОБНОГО ЗАПУСКУ:

1. Повністю вставте зливний з’єднувальний патрубок 3 (входить у комплект) і закріпіть його за допомогою хомута для шлангу (входить 
у комплект). 
Примітка: завжди стежте за тим, щоб між зливним з’єднувальним патрубком 3 (входить у комплект) і комплектом дренажного 
насоса не було зазору.

2. Ізолюйте зливний з’єднувальний патрубок 3 (входить у комплект) теплоізоляційною трубкою (постачається окремо) для запобігання 
утворенню конденсату.

Теплоізоляційна 
трубка 
(Постачається 
окремо)

Зазори не 
допускаються

Комплект 
дренажного 
насоса

УВАГА
Обгорніть теплоізоляційним 
матеріалом для належної 
теплоізоляції хомута для шлангу

7. ПЕРЕВІРКА ПІСЛЯ МОНТАЖУ
Після завершення монтажу перевірте, як мінімум, наступні пункти.

Пункт перевірки Контрольна 
позначка

Чи встановлені внутрішній блок і дренажний насос горизонтально?

Чи закріплена зливна труба?

Чи виключена можливість витоку води?

Чи має зливна труба правильний нахил униз (від 1/50 до 1/100)?

Чи правильно ізольований зливний шланг?

Чи правильно приєднані дроти?

8. ОБСЛУГОВУВАННЯ
Очищайте комплект дренажного насоса наприкінці кожного сезону, коли прилад використовувався для охолодження.

1. Злийте всю воду з комплекту дренажного насоса, знявши ізоляційну заглушку й гумову пробку. 
Примітка: навіть після зняття гумової пробки з комплекту дренажного насоса залишкова вода може залишатися в зливних 
з’єднувальних трубах і в комплекті дренажного насоса.

2. Зніміть кришку оглядового отвору з комплекту дренажного насоса.
3. Видаліть пил і воду навколо оглядового отвору.
4. Після очищення встановіть на місце кришку оглядового отвору, гумову пробку й ізоляційну заглушку.

Комплект 
дренажного 
насоса

Гумова пробка
Ізоляційна 
заглушка

Гвинти (4 шт.)
Кришка 
оглядового отвору
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