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Română 1

Aveți grijă să citiți acest manual înainte de instalare și să respectați 
instrucțiunile. 

Accesorii
Verificați dacă s-au inclus următoarele accesorii:

Adaptor 
KRP1C65

Cablaj 2 Cablaj 1 Suport pentru 
placă cu circuite 
imprimate

Colier Manual de 
instalare
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1× 1× 1× 4× 4× 1×

Denumirea componentelor

CN2

X1    X2    X3    X4

YC

Y1

Y2

Y3

Y4

CN1F1U   F2U

Conector 
la placa cu 
circuite 
imprimante 
a unității 
interioare
(Cablaj 2)

Conexiune 
lampă pilot

Siguranțe 5 A - 250 VConexiune 
contor ore

Cablaj 1



Română 2

Cablaj electric
• Toate lucrările legate de cablaj trebuie să fie realizate de un electrician 

autorizat.
• Opriți alimentarea cu energie electrică înainte de a instala cablajul.
• Toate piesele procurate la fața locului, materialele și lucrările electrice 

trebuie să respecte reglementările locale.
• Instalați un disjunctor capabil să oprească alimentarea electrică 

a întregului sistem.
• Consultați schema de conexiuni atașată la unitatea interioară înainte 

de a încerca să realizați conexiunile. 
• Cablurile către unități nu trebuie să treacă peste placa cu circuite 

imprimate atunci când realizați conexiunile.
• Conectați adaptorul la unitatea interioară așa cum se descrie mai jos.
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Cablaj 2

Cablaj 1
X33A

X28A

Placa cu circuite imprimate 
a unității interioare (A1P)CN2

Primirea semnalului de la afișajul de operațiuni
Atașarea unui contor de ore
Ieșirea este generată la contact în timpul funcționării compresorului. 

HM

HM: contor ore (se procură la fața locului)

C.a. 220~240 V
X1

X2

Exemplu:
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Afișaj ventilator PORNIT
Ieșirea este generată la contact în timpul funcționării ventilatorului. 

OL

OL: indicator luminos de funcționare (se procură la fața locului)

C.a. 220~240 V
X3

X4

Exemplu:

Instalarea
• Nu faceți prindeți la un loc cablurile de înaltă și joasă tensiune. 
• Strângeți toate cablurile în exces cu colierele atașate pentru a nu 

permite contactul dintre cablurile desprinse și placa cu circuite 
imprimate a unității interioare.

Suport pentru 
placă cu 
circuite 
imprimate

Suport pentru 
placă cu 
circuite 
imprimate

Adaptor KRP1C65

Adaptor KRP1C65
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