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változat az útmutató eredeti szövegének a fordítása.

Biztonsági előírások

Az alábbiakban leírt biztonsági előírások négy kategóriába
sorolhatók. Mindegyik lényeges pontokat jelez, ezért figyelmesen
olvassa át és azután tartsa be őket.

■ Az üzembe helyezés végén tesztelje le az egységet, nem
történt-e hiba a munka közben. Lássa el a felhasználót a
készülék használatát és tisztítását illetően az üzemeltetési a
beltéri egység kézikönyvének megfelelően utasításokkal.

Vigyázat

■ Mielőtt az elektromos alkatrészekhez érne, kapcsolja ki a
tápkapcsolót.

■ Ha a szervizpanel le van véve, vigyázni kell, hogy ne érjenek
véletlenül az áram alatt lévő alkatrészekhez.
Ne hagyja a berendezést felügyelet nélkül üzembe helyezés
vagy szerelés közben, ha a szervizpanel le van véve.

■ Nem szabad működő rendszernél vagy a működés után
közvetlenül a vízcsövekhez érni. A kézen égési sérülés
keletkezhet. A sérülések elkerülése érdekében meg kell várni,
hogy a csövek normál hőmérsékletre hűljenek, vagy megfelelő
védőkesztyűt kell viselni.

Figyelmeztetés

■ Az üzembe helyezést bízza egy szakemberre vagy a
forgalmazóra! Ne próbálja a készüléket saját kezűleg üzembe
helyezni!
A szakszerűtlen üzembe helyezés szivárgást, áramütést vagy
tüzet okozhat.

■ Az üzembe helyezést a szerelési kézikönyv szerint kell végezni.
A szakszerűtlen üzembe helyezés szivárgást, áramütést vagy
tüzet okozhat.

■ Kérjen tanácsot a forgalmazótól, hogy mit kell tenni hűtőközeg-
szivárgás esetén. Ha a berendezést kis helyiségbe szerelik be,
gondoskodni kell arról, hogy egy esetleges szivárgás esetén a
kiömlött hűtőközeg mennyisége ne léphesse túl a megengedett
koncentrációt. Ellenkező esetben a fellépő oxigénhiány
balesetet okozhat.
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OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁ-
SOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT. A KÉZIKÖNYV
LEGYEN KÉZNÉL, KÉSŐBB MÉG SZÜKSÉG LEHET RÁ.

A BERENDEZÉS VAGY TARTOZÉKAI NEM MEGFELELŐ
ÜZEMBE HELYEZÉSE VAGY CSATLAKOZTATÁSA ÁRA-
MÜTÉST, RÖVIDZÁRLATOT, SZIVÁRGÁST VAGY
TÜZET OKOZHAT, ILLETVE A BERENDEZÉS EGYÉB
KÁROSODÁSÁT. CSAK DAIKIN GYÁRTMÁNYÚ TARTO-
ZÉKOKAT HASZNÁLJON, MELYEKET A BERENDEZÉS-
HEZ TERVEZTEK, ÉS A BESZERELÉST BÍZZA
SZAKEMBERRE.

A KÉZIKÖNYVBEN LEÍRT TEVÉKENYSÉGEKET EGY
KÉPESÍTETT SZAKEMBERNEK KELL ELVÉGEZNIE.

HASZNÁLJON MEGFELELŐ EGYÉNI
VÉDŐFELSZERELÉST (VÉDŐKESZTYŰT,
VÉDŐSZEMÜVEGET STB.) A BERENDEZÉS ÜZEMBE
HELYEZÉSEKOR, KARBANTARTÁSAKOR ÉS
SZERELÉSEKOR.

HA KÉTELYEI VANNAK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSSEL
VAGY A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN, KÉRJEN
TANÁCSOT VAGY INFORMÁCIÓT A DAIKIN
FORGALMAZÓTÓL.

A VIGYÁZAT, FIGYELMEZTETÉS, TUDNIVALÓK és
MEGJEGYZÉS szimbólumok jelentése.

VIGYÁZAT

Közvetlen veszélyre hívja fel a figyelmet, amelynek figyel-
men kívül hagyása súlyos sérülést vagy halálos balesetet
eredményez.

FIGYELMEZTETÉS

Lehetséges veszélyre hívja fel a figyelmet, amelynek
figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halálos
balesetet eredményezhet.

TUDNIVALÓK

Lehetséges veszélyre hívja fel a figyelmet, amelynek
figyelmen kívül hagyása kisebb vagy mérsékelt sérülést
eredményezhet. Nem biztonságos gyakorlatra is
felhívhatja a figyelmet.

MEGJEGYZÉS

Olyan helyzetekre utal, amelyekben a berendezés
károsodhat, vagy anyagi károk keletkezhetnek.
Szerelési kézikönyv
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■ Csak a megadott alkatrészeket és tartozékokat szabad
használni az üzembe helyezésnél.
Ha nem a megadott alkatrészeket használják, az szivárgást,
áramütést, tüzet, vagy a berendezés leesését okozhatja.

■ A berendezést olyan alapra kell szerelni, amely elég erős a
súlyának a megtartásához.
Ha nem elég erős, akkor a készülék leeshet és ez sérülést
okozhat.

■ A felszerelésnél vegye figyelembe, ha a berendezést érheti erős
szél, tájfun vagy földrengés.
A helytelen felszerelés a berendezés leesése folytán balesetet
okozhat.

■ A villanyszerelést csak szakembernek szabad végeznie, a helyi
előírásoknak és a szerelési kézikönyvnek megfelelően, külön
áramkört használva.
Az ellátó áramkör alulméretezése vagy a szakszerűtlen
elektromos kivitelezés áramütést vagy tüzet okozhat.

■ Figyeljen a kábelek megfelelő szigetelésére és rögzítésére,
csak a megfelelő (megadott) vezetékeket használja, és a végén
ellenőrizze, hogy külső erők nem hatnak-e csatlakozókra vagy a
vezetékekre (nem nyomja vagy feszíti őket semmi).
A nem tökéletes csatlakozás vagy rögzítés tüzet okozhat.

■ A beltéri és a kültéri egységek közötti huzalozásnál és az
elektromos hálózat bekötésénél a vezetékeket úgy kell
elrendezni, hogy az oldalpanelt biztonságosan fel lehessen
erősíteni. A vezetékeket tokkal kell felszerelni.
Ha az oldalpanel nincs a helyén, az a csatlakozók túlmelege-
déséhez, áramütéshez vagy tűz keletkezéséhez vezethet.

■ Ha üzembe helyezés közben a hűtőközeggáz szivárgását
észleli, azonnal szellőztessen ki.
Ha a hűtőközeggáz tűzzel találkozik, mérgező gáz keletkezhet.

■ Nem szabad működő rendszernél vagy a működés után
közvetlenül a hűtőközegcsövekhez érni, mert a hűtőközeg-
csövek forrók vagy hidegek lehetnek – a hűtőközegcsövekben
áramlő hűtőközeg, a kompresszor és a hűtőközegkör más
részeinek állapotától függően. A hűtőközegcsövek megérintése
miatt a kézen égési vagy fagyási sérülés keletkezhet. A
sérülések elkerülése érdekében meg kell várni, hogy a csövek
normál hőmérsékletre hűljenek, vagy – ha hozzájuk kell mégis
érni – megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

■ Ha az üzembe helyezés kész, ellenőrizze, hogy a hűtőközeggáz
nem szivárog-e sehol.
Mérgező gáz keletkezhet, ha a hűtőközeggáz a helyiség
levegőjébe kerül, majd tűzforrással érintkezik, például
hősugárzóval, tűzhellyel vagy főzőlappal.

■ Már üzembe helyezett egységek áthelyezése előtt először le kell
szivattyúzni a hűtőközeget, és vissza kell nyerni. Lásd: 10. oldal,
"Leszivattyúzás".

■ Vigyázni kell, hogy az esetleg szivárgó hűtőközeg ne érjen a
bőrhöz. Ellenkező esetben súlyos fagyási sérülés keletkezhet.

■ Be kell szerelni egy földzárlat-megszakítót a vonatkozó helyi és
nemzeti előírásoknak megfelelően. Ennek elmulasztása
áramütést vagy tüzet eredményezhet.

■ Az elektromos munkákat a szerelési kézikönyv szerint kell
kivitelezni, illetve a helyi előírásoknak és gyakorlatnak
megfelelően.
Az elégtelen teljesítmény vagy a nem tökéletes elektromos
kivitelezés áramütést vagy tüzet okozhat.

■ Csak külön áramkört szabad használni. Tilos egy másik
készülékkel közös áramkörről üzemeltetni.

■ A huzalozáshoz csak olyan kábelt szabad használni, amely elég
hosszú ahhoz, hogy áthidalja a két egység teljes távolságát.
Nem szabad a vezetékeket toldani. Csak külön áramkört szabad
használni, melyen a berendezés más fogyasztóval nem
osztozik.
Ellenkező esetben túlmelegedés, áramütés vagy tűz
keletkezhet.

■ Leszivattyúzás során a hűtőközegcsövek eltávolítása előtt
állítsa le a kompresszort.
Ha a kompresszor még működik és az elzárószelep nyitva van
leszivattyúzás alatt, akkor a hűtőközegcsövek eltávolításakor
levegőt szív a rendszer, ami abnormális nyomást okoz a
hűtőkörben, és a berendezés károsodásához, sőt sérüléshez
vezethet.

■ Az üzembe helyezés során a kompresszor bekapcsolása előtt a
hűtőközegcsöveket készre kell szerelni.
Ha a kompresszor még nincs bekötve és az elzárószelep nyitva
van leszivattyúzás alatt, akkor a kompresszor bekapcsolásakor
levegőt szív a rendszer, ami abnormális nyomást okoz a
hűtőkörben, és a berendezés károsodásához, sőt sérüléshez
vezethet.

Tudnivalók

■ A berendezést földelni kell.
A földelési ellenállásnak a helyi előírásokat ki kell elégítenie.
Ne földelje a berendezést gázcsövekhez,
vízcsövekhez, villámhárítóhoz, és ne kösse
telefonföldelésre.
A rossz földelés áramütést eredményezhet.

■ Gázcső
Ha a gáz szivárog, begyulladhat vagy felrobbanhat.

■ Vízcső
A kemény PVC csövek rosszul földelnek.

■ Villámhárító vagy telefonföldelés.
A villamos potenciál abnormálisan megemelkedhet, ha a
villám becsap.

■ A kondenzvízcsöveket a jó kondenzvíz-elvezetés biztosítása
érdekében a szerelési kézikönyvnek megfelelően szerelje, és a
páralecsapódás megelőzésére szigetelje őket. Lásd a
kombinációs táblázatot itt: 3. oldal, "Opciók".
A szakszerűtlen kondenzvíz-elvezetés vízszivárgást okozhat,
amitől a bútorok átnedvesedhetnek.

■ A kép- vagy hanginterferencia megelőzése érdekében ügyeljen,
hogy a beltéri és a kültéri egység, azok összekötő vezetékei és
a tápkábel legalább 1 méter távolságra legyen a tévé- és
rádiókészülékektől.
(A rádióadás hullámhosszától függően a zavarás
megszüntetéséhez 1 méter távolság kevés lehet.)

■ A kültéri egységet nem szabad bő vízzel lemosni.
Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

■ Nem szabad a berendezést az alábbi helyeken felszerelni:

■ Ahol ásványolajpára, olajos permet vagy gőz lehet, például
konyhában.
A műanyag alkatrészek károsodhatnak és leeshetnek, vagy
víz szivároghat.

■ Ahol korrozív gáz, például kénsavas gáz termelődik.
A rézcsövek és a forrasztások korróziója a hűtőközeg
szivárgását okozhatja.

■ Ahol elektromágneses hullámokat gerjesztő gépek
üzemelnek.
Az elektromágneses hullámok megzavarhatják a vezérlő
rendszert, a berendezés működészavarát okozva.

■ Ahol éghető gázok szivároghatnak, ahol szénszálak vagy
gyúlékony gőz/por kerül a levegőbe, vagy ahol illékony
tűzveszélyes anyagokat, például hígítót vagy benzint
tárolnak.
Ezek a gázok tüzet okozhatnak.

■ Ahol a levegő sok sót tartalmaz, pl. tengerparton.

■ Ahol nagy a feszültségingadozás, pl. gyárakban.

■ Gépjárművekre vagy hajókra.

■ Ahol savas vagy lúgos gőz van.

■ Ne engedje, hogy a gyermekek felmásszanak a kültéri
egységre, és ne tegyen az egységre semmilyen tárgyat. Ha
leesnek vagy felborulnak vele, az sérülést okozhat.
ERHQ006~008BAV3 + ERLQ006~008BAV3
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■ Ha a berendezést olyan környezetben használják, ahol a kívánt
hőmérséklet-tartomány túllépése riasztást vált ki, ott ajánlott a
riasztó rendszert úgy beállítani, hogy a hőmérsékleti határérték
túllépése után még 10 percet várjon a jeladással. A berendezés
hibátlan működés során is több percre is leállhat az egység
jégmentesítése során, vagy ha a termosztát leállította.

■ A hollandi anyákat a megadott módon kell meghúzni, vagyis
nyomatékkulccsal.
Ha a hollandi anya túl nagy erővel lett meghúzva, akkor egy idő
múlva megrepedhet, ami hűtőközeg-szivárgást eredményez.

Modell

Az ERLQ egységekhez olyan speciális felszerelés (szigetelés,
alsólemez-fűtés...) is tartozik, amely az időnként alacsony környezeti
hőmérsékletű és magas páratartalmú helyen történő működéshez
szükséges. Ilyen körülmények között az ERHQ modellek esetében
problémákat okozhat a léghűtésű hőcserélőre rakódó jég. Ha ilyen
környezeti feltételekre lehet számítani, inkább ERLQ egységet kell
telepíteni. Ezek a modellek eljegesedés elleni védelemmel
(szigetelés, alsólemez-fűtés...) rendelkeznek.

Tartozékok

■ A kültéri egységhez mellékelt tartozékok:

■ Opciók

Szerelési irányelvek

A hely megválasztásával kapcsolatos biztonsági 
előírások

■ A berendezés nem használható robbanásveszélyes
környezetben.

■ Az alapzat legyen kellően szilárd az egység súlyának és a
keltett vibrációnak az elviseléséhez, és ne erősítse fel a
működési zajt.

■ Olyan hely legyen, ahol az egységből távozó meleg levegő és a
működési zaj nem zavarja a szomszédokat.

■ Nem tanácsos például hálószoba közelébe szerelni, mert a
működési zaj kellemetlenséget okozhat.

■ Elegendő helynek kell rendelkezésre állni az egység
odaviteléhez.

■ Ne akadályozza semmi a levegőáramlást, és legyen elég
szabad tér levegőbemenetnél és -kimenetnél.

■ Nem szabad ott üzembe helyezni, ahol a közelben gyúlékony
gázok szivárgásának a veszélye áll fenn.

■ Vigyázni kell, hogy a távozó meleg levegő és a működési zaj ne
zavarja a szomszédokat.

■ Az egységek, a tápkábelek és az egységösszekötő kábelek
legalább 3 méterre legyenek a televízió- és rádiókészülékektől.
Ezzel megelőzhető a kép- vagy hanginterferencia.

■ Elektromágneses interferencia a rádióhullámokban akkor is
előfordulhat, ha a távolság 3 méternél nagyobb.

■ Tengerparton, illetve egyéb sós vagy kénes levegőjű helyen a
korrózió megrövidítheti a kültéri egység élettartamát.

■ Mivel a kültéri egységnél kondenzvíz keletkezik, ne legyen az
egység alatt semmi, amit nedvességtől óvni kell.

1 Válasszon olyan helyet, amely megfelel az alábbi feltételeknek,
és az ügyfél is jóváhagyja.

- A helyiség legyen jól szellőző.
- A berendezés nem zavarja a szomszédokat.
- Biztonságos legyen, ami bírja a berendezés súlyát és 

a vibrációt, és ahova az egységet vízszintesen fel lehet 
szerelni.

- A hely közelében ne legyen esély gyúlékony gázok vagy 
egyéb anyagok szivárgására.

- A berendezés nem használható robbanásveszélyes 
környezetben.

- A szerelés, szervizelés közben hozzá lehessen férni.
- A beltéri és a kültéri egységek közötti cső- és kábelhossz 

az engedélyezettet ne haladja meg.
- Az egységből eredő szivárgás ne okozzon a környezetben 

kárt (pl. eldugult kondenzvízcsőnél).
- A hely lehetőleg legyen esőtől mentes.
- Nem szabad a berendezést gyakran használt helyen, például 

munkakörnyezetben elhelyezni.
Olyan üzemekben (pl. őrlőmalmokban), ahol nagy
mennyiségben keletkezik por, a berendezés le kell burkolni.

- Ne tegyen semmilyen tárgyat vagy készüléket a 
berendezésre (a felső lemezére).

- Nem szabad a berendezésre felmászni, felülni vagy felállni.
- Hűtőközeg-szivárgás esetére megfelelő óvintézkedéseket 

kell tenni a vonatkozó a helyi és nemzeti előírásoknak 
megfelelően.

MEGJEGYZÉS ■ Az ERLQ0*BA kültéri egység csak
EKHBH/X008BA beltéri egységhez
csatlakoztatható (a kültéri egység alsólemez-
fűtését a beltéri egységnek kell szabályoznia).

■ Az ERHQ0*BA kültéri egység csak
EKHBH/X008BA beltéri egységhez vagy
EKHBH/X008AA beltéri egységhez
csatlakoztatható (ha alsólemez-fűtés készlet
szükséges, lásd: 3. oldal, "Opciók").

Szerelési kézikönyv 1x

Címke a fluortartalmú, üvegházhatást 
okozó gázokról 1x

Többnyelvű címke a fluortartalmú, 
üvegházhatást okozó gázokról 1x

Alsólemez-fűtés Kondenzvízgyűjtő

ERHQ_V3 Opcionális készlet(1)

(1) A két opció együttes használata nem lehetséges..

Opcionális készlet(1)

ERLQ_V3 Normál Tilos használni

EKBPHT08 EKBPHT08BA

EKHBH/X008AA Lehet Nem szabad

EKHBH/X008BA Lehet Lehet

FIGYELMEZTETÉS

■ Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a kis
élőlények ne használhassák a kültéri egységet
búvóhelyül.

■ Az elektromos alkatrészekre mászó kis élőlények
működészavarokat okozhatnak, sőt füstölést vagy
tüzet is. Tájékoztassa a vevőt, hogyan kell a beren-
dezés környezetét tisztán tartani.
Szerelési kézikönyv
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2 Ha az egységet olyan helyre szereli, amely erős szélnek van
kitéve, különös figyelmet fordítson az alábbiakra.

Az 5 m/sec sebességű vagy ennél nagyobb szél a kültéri egység
levegőkimenetével szembe fújva rövidzárlatot okoz (a távozó
levegő visszaáramlását), ami az alábbi következménnyel járhat:
- a működési teljesítmény leromlása;
- gyakori jégmentesítés fűtés közben;
- a működés leállása túl nagy nyomás miatt.
- Ha erős szél fújja egyenletesen az egységet, a ventilátor 

forgása annyira felgyorsulhat, hogy eltörik.
Az ábrákon láthatja, hogyan kell az egységet elhelyezni, ha a
szél iránya előre látható.

3 Készítsen egy vízelvezető csatornát az alap körül, mely a
berendezés körül gyűlő vizet elvezeti.

4 Ha az egység vízelvezetése nehezen megoldható, akkor pl.
betonblokkokra kell a berendezést helyezni (az alap magassága
legfeljebb 150 mm lehet).

5 Ha az egységet állványra helyezi, akkor az aljától legfeljebb
150 mm távolságra egy vízálló lemezt kell szerelni a nedvesség
alulról való behatolásának megakadályozására.

6 Ha az egységet olyan helyre szereli, amely gyakori havazásnak
van kitéve, különös ügyelni kell az alap lehető legmagasabbra
emelésére.

7 Ha az egységet épületállványra helyezi,
akkor a kondenzvíz lecsöpögésének
megakadályozására (az aljától legfeljebb
150 mm távolságra) egy vízálló lemezt kell
felszerelni vagy kondenzvízlefolyó
készletet kell felszerelni (lásd a
kombinációs táblázatot itt: 3. oldal,
"Opciók"). (Lásd az ábrát.)

A hely megválasztása hideg éghajlat esetén

■ A szél elleni védelem érdekében a kültéri egységet a
szívóoldallal a fal felé kell felszerelni.

■ Nem szabad a kültéri egységet olyan helyre szerelni, ahol a
szívóoldal közvetlenül ki van téve a szélnek.

■ A szél elleni védelem érdekében egy terelőlemezt kell szerelni a
kültéri egység levegőfúvó oldalára.

■ Ahol gyakori a havazás, ott a helyet feltétlenül úgy kell
megválasztani, hogy a hó az egység működését ne zavarja. Ha
a hó oldalirányból is eshet, akkor gondoskodni kell róla, hogy ne
eshessen hó a hőcserélő spirálra (ha kell, védőtetőt kell oldalra
szerelni).

A hűtőközegcsövek műszaki jellemzői

Üzembe helyezés fal vagy akadály mellett

■ Ahol fal vagy egyéb akadály áll a kültéri egység levegő-
bemenetének vagy -kimenetének útjában, ott tartsa szem előtt
az alábbi irányelveket.

■ Az összes, alább ábrázolt felszerelési mód esetében a fúvó
oldalon a fal legfeljebb 1200 mm magas lehet.

Egyik oldala mellett fal (mértékegység: mm)

Két oldala mellett fal (mértékegység: mm)

Három oldala mellett fal (mértékegység: mm)

MEGJEGYZÉS Az egységeket nem lehet a mennyezetre szerelni vagy
sorba kötni.

TUDNIVALÓK

Ha a kültéri egység alacsony kültéri környezeti
hőmérsékleten üzemel, akkor az alábbi előírásokat kell
betartani.

Építsen fölé egy nagy védőtetőt.

Helyezze állványra.

A berendezést olyan magasra kell szerelni, 
hogy ne lephesse be a hó.

TUDNIVALÓK

■ A csővezetékeknek és az egyéb nyomástartó
alkatrészeknek meg kell felelniük a vonatkozó
nemzeti és nemzetközi előírásoknak. A hűtőközeg-
csövek előírt anyaga a hűtőközeghez való, foszfor-
savval dezoxidált varratmentes rézcső.

■ Az üzembe helyezést egy képesített klímaszerelőnek
kell elvégeznie, a felhasznált anyagoknak és a
rendszer összeállításának meg kell felelnie a
vonatkozó nemzeti és nemzetközi előírásoknak.
Európában az EN378 szabvány az irányadó.

A csőszerelés végzésekor:

■ Ne felejtse el kinyitni az elzárószelepet, ha a
csőszerelési munkával és a vákuumszivattyúzással
végzett. (Ha a rendszert elzárt szeleppel működtetik,
akkor meghibásodhat a kompresszor.)

■ Tilos a hűtőközeget a levegőbe engedni! A hűtő-
közeget a freon begyűjtésére és ártalmatlanítására
vonatkozó előírásoknak megfelelően kell kezelni.

A hűtőközegcsövek műszaki jellemzői

Megengedett legnagyobb csőhossz a kültéri 
és a beltéri egység között 30 m

Szükséges legkisebb csőhossz a kültéri és a 
beltéri egység között 3 m

Megengedett legnagyobb szintkülönbség a 
kültéri és a beltéri egység között 20 m

Ha a hűtőközegcsövek hossza meghaladja a 
10 métert, hűtőközeg-utántöltés szükséges 20 g/m

Gázcső – külső átmérő 15,9 mm (5/8")

Folyadékcső – külső átmérő 6,4 mm (1/4")

>100 >350

≤1
20

0

>50>50

>350>100

>100

>350>50
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A kültéri egység üzembe helyezésének ábrája Üzembe helyezés

A kültéri egység felszerelése

A kültéri egység üzembe helyezésekor a megfelelő hely kiválasz-
tásával kapcsolatban lásd: 3. oldal, "Szerelési irányelvek".

1 Ellenőrizze a hely aljzatának szilárdságát és egyenletességét;
nem fog-e a berendezés működés közben túl nagy vibrációt
vagy zajt kelteni.

2 Készítsen elő 4 db M8-as vagy M10-es alapzatcsavart, anyát és
alátétet (nem tartozék).

3 Rögzítse az egységet az alapzatcsavarokkal szilárdan, az
alaprajz szerint.
A csavarokat olyan mélyre kell becsavarozni, hogy
20 milliméterre álljanak ki az alap felületéből.

Vízelvezetés

Az 3. oldal, "Opciók" fejezet alatti kombinációs táblázatból kiderül,
hogy a vízelvezetés megengedett-e. Ha az adott egység esetében a
vízelvezetés megengedett, és a hely ezt megköveteli, akkor azt az
alábbiak szerint kell kivitelezni.

■ A vízelvezetéshez a kondenzvíz-lefolyók külön rendelhetők.

■ Ha a kültéri egységből a kondenzvíz-elvezetés problémákba
ütközik (például a kondenzvíz emberekre fröcskölhet), oldja meg
az elvezetést kondenzvízgyűjtővel (külön rendelhető).

■ Ellenőrizze, hogy a kondenzvíz elvezetése megfelelő-e.

A csővég peremezése

A csővégek peremezésével kapcsolatban járjon el az alábbiak
szerint:

1 Vágja le a csővéget csővágóval.

2 Sorjázza le a véget a csövet lefelé tartva, hogy a forgácsok ne
hulljanak a cső belsejébe.

1 Tekerje be a szigetelőcsövet a fedőszalaggal alulról felfelé.

2 Szervizfedél

3 Elzárószelep kupakja

4 250 mm a faltól. Hagyjon helyet a csőszerelési és elektromos 
munkáknak is.

5 Ha az egységet leesés vagy feldőlés ellen védeni kell, akkor 
rögzítse alapzatcsavarokkal, fémhuzallal vagy egyéb módon.

6 Távolság az elzárószelep kupakjának külső oldalától

7 Ha a hely kondenzvíz-elvezetése nem jó, állítsa az egységet 
blokktéglákra. A lábak magasságállításával állítsa az egységet 
szintbe. Ellenkező esetben víz gyűlhet fel vagy szivároghat.

330 m
m

580 mm

120 mm 4

1

3

2

7

56

MEGJEGYZÉS Ha a kültéri egység kondenzvíz-
kivezető lyukát a tartókarok
vagy az aljzat takarja, akkor
emelje meg az egységet, hogy
legalább 100 mm magasan
legyenek a kültéri egység lábai.

1 Kondenzvíz-kivezető lyukak

2 Alsó keret

3 Kondenzvízgyűjtő (opcionális)

4 Tömlő (nem tartozék, 16 mm belső átmérő)

1 Figyeljen a helyes szögre a vágáskor.

2 Távolítsa el a sorját.

20

21
3
4

1

1 2
Szerelési kézikönyv
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3 Vegye le a hollandi anyát az elzárószelepről, és tegye a hollandi
anyát a csőre.

4 Peremezze meg a csövet. Pontosan az alábbi módon kell
elhelyezni!

5 Ellenőrizze, hogy a peremezés jól sikerült-e.

A hűtőközegcsövek csatlakoztatása a kültéri egységhez

1 A hollandi anya csatlakoztatásakor kenje be a perem belső
felületét éter- vagy észterolajjal, és először csak kézzel húzza
meg 3–4 fordulatot.

2 A hollandi anyákat mindig egyszerre két kulcsot használva kell
meglazítani.

A perem és az anyák sérülésének és az ezzel járó szivárgás
megelőzése érdekében a csövek csatlakoztatásakor a hollandi
anyák meghúzásához használjon egyszerre nyomatékkulcsot
és villáskulcsot.

Hűtőközegcsövek szerelése

Irányelvek a csövek kezelésével kapcsolatban

■ A csövek nyitott végeit óvni kell portól és nedvességtől.

■ A csőíveket a lehető legkisebb hajlatúra kell tervezni. A hajlítást
csőhajlítóval kell végezni.
A hajlítási sugár nem lehet kisebb, mint 30-40 mm.

A réz és a hőszigetelő anyagok kiválasztása

Ha kereskedelemi forgalomban vásárolt rézcsöveket és szerel-
vényeket használ, az alábbiakra kell figyelni:

■ Szigetelőanyag: polietilénhab
Hőátadás: 0,041-0,052 W/mK (0,035-0,045 kcal/mh°C)
A hűtőközeg-gázcső felületének hőmérséklete elérheti a 110°C-ot.
Olyan szigetelőanyagot kell választani, amely ellenáll ekkora
hőmérsékletnek.

■ Mind a gáz-, mind a folyadékcsöveket szigetelni kell. A
szigetelés méreteit az alábbi táblázat mutatja.

■ A gáz- és folyadékcsövek szigetelésére külön szigetelőtokot kell
alkalmazni.

Peremező szerszám 
R410A hűtőközeg 

esetén 
(befogós típus)

Hagyományos peremező szerszám

Befogós típus 
(Ridgid tipus)

Szárnyas anyás 
típus

(Imperial tipus)

A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

A helyszíni csőszerelést egy képesített hűtéstechnikusnak
kell elvégeznie, a vonatkozó helyi és nemzeti előírásoknak
megfelelően.

TUDNIVALÓK

■ Ne használjon a csőszereléshez ásványolajat.
Ha ásványolaj a rendszerbe, az csökkenti az
egységek élettartamát.

■ Ne használjon más készülékekből kibontott csöveket.
Csak a készülékkel együtt szállított alkatrészeket
használja fel.

■ Ne szereljen az R410A egységre szárítót, ha az
élettartamát meg szeretné őrizni. A szárítóanyag
elbomláskor a rendszert károsítaná.

■ A nem tökéletes peremezés hűtőközeg-szivárgást
okozhat.

A

1 2

3

1 A perem belső felületének simának, 
repedésmentesnek kell lennie.

2 A csővég kihajlásának egyenletesnek, 
tökéletesen kör alakúnak kell lennie.

3 Ellenőrizze, hogy a hollandi anya jól 
illeszkedik-e.

1 2

3

4

1 Nyomatékkulcs

2 Villáskulcs

3 Csőcsatlakozó

4 Hollandi anya

Hollandi anya Hollandi anya meghúzónyomatéka

Ø6,4 mm (1/4") 15~17 N•m

Ø15,9 mm (5/8") 63~75 N•m

A szelepkupak meghúzónyomatéka

Szelepkupak Gázcső

Ø6,4 mm (1/4") 21,6~27,4 N•m

Ø15,9 mm (5/8") 44,1~53,9 N•m

A szervizcsatlakozó fedelének meghúzónyomatéka

10,8~14,7 N•m

Csőméret Csőszigetelés

Külső átmérő Vastagság Belső átmérő Vastagság

6,4 mm (1/4") 0,8 mm 8-10 mm ≥10 mm

15,9 mm (5/8") 1,0 mm 16-20 mm ≥13 mm

5
6
1

2

4
3

1 Gázcső

2 Egységösszekötő 
vezetékek

3 Folyadékcső

4 Folyadékcső 
szigetelés

5 Fedőszalag

6 Gázcső szigetelés
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Légtelenítés és a gázszivárgás ellenőrzése

A csőszerelés végén, amikor a kültéri egység és a beltéri egység
csatlakoztatva van, légteleníteni kell a rendszert, és ellenőrizni, hogy
nincs-e gázszivárgás.

■ Ha hűtőközeg-utántöltés szükséges, először vákuum-
szivattyúval légteleníteni kell a hűtőközegcsöveket és a beltéri
egységet, majd betölteni a további hűtőközeget.

■ Az elzárószelep állításához használjon imbuszkulcsot (4 mm).

■ Minden hűtőközegcsövet nyomatékkulccsal kell meghúzni, a
megadott meghúzónyomatékkal. Részleteket lásd: 6. oldal, "A
hűtőközegcsövek csatlakoztatása a kültéri egységhez".

1 Csatlakoztassa a nyomásmérő csőelágazójáról jövő töltőcső
kiemelkedő végét (amin a tűszelep benyomódik) a szerviz-
csatlakozó gázelzárószelepéhez.

2 Nyissa ki teljesen a nyomásmérő csőelágazójának kisnyomású
szelepét (Lo), és zárja el teljesen a nagynyomású szelepet (Hi).
A nagynyomású szelepen ezután nem kell állítani.

3 Végezzen vákuumszivattyúzást. Ellenőrizze, hogy a
nyomásmérőn az érték –0,1 MPa (–760 mm Hg) legyen.

4 Zárja el a nyomásmérő csőelágazójának kisnyomású szelepét
(Lo), és állítsa le a vákuumszivattyút.

Hagyja a rendszert 4–5 percig ebben az állapotban, és
ellenőrizze, hogy a nyomásmérő mutatója nem esik-e vissza.

5 Távolítsa el a folyadékelzáró szelep és a gázelzárószelep
védőkupakját.

6 Nyissa ki a folyadékelzáró szelepet 90 fokkal az óramutató
járásával ellentétes irányba forgatva egy imbuszkulccsal.

5 másodperc múlva zárja el, és ellenőrizze, hogy nincs-e
gázszivárgás.
Szappanos vizet használva ellenőrizze, hogy nincs-e
gázszivárgás a beltéri vagy a kültéri egység hollandi anyáinál
vagy a szelepszáraknál.
Ellenőrzés után törölje le a szappanos vizet.

7 Vegye le a töltőcsövet a gázelzárószelep szervizcsatlakozójáról,
majd nyissa ki teljesen a folyadék- és a gázelzárószelepet.

Vigyázzon, hogy ne húzza túl a szelepszárat, csak óvatosan,
ütközésig.

8 Húzza meg a szelepkupakokat és a folyadék- és gáz-
elzárószelepek szervizcsatlakozóinak fedeleit nyomaték-
kulccsal, a megadott nyomatékkal. Részleteket lásd: 6. oldal, "A
hűtőközegcsövek csatlakoztatása a kültéri egységhez".

Hűtőközeg betöltése

A kültéri egység gyárilag fel van töltve hűtőközeggel.

Fontos információk a használt hűtőközeggel kapcsolatban

Ez a készülék fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz,
melyekre a Kiotói Jegyzőkönyv vonatkozik. Nem szabad a gázokat a
légkörbe engedni.

Hűtőközeg típusa: R410A

GWP(1) érték: 1975

(1) GWP = globális felmelegedési potenciál (Global Warming
Potential)

Töltse ki lemoshatatlan tintával:

■ ➀ a készülék gyári hűtőközeg-töltetének mennyiségét,

■ ➁ a helyszínen utántöltött hűtőközeg-mennyiséget és

■ ➀+➁ a teljes hűtőközeg-mennyiséget

a készülékhez mellékelt, fluortartalmú, üvegházhatást okozó
gázokról tájékoztató címkére.

A kitöltött címkét a készülék belsejében, a hűtőközeg-betöltő port
közelében kell elhelyezni (pl. a szervizfedél belső oldalán).

FIGYELMEZTETÉS

■ A hűtőközegcsövekben ne legyen semmi más anyag,
csak a megfelelő hűtőközeg (R410A).

■ Ha hűtőközeg-szivárgást észlel, azonnal szellőztesse
ki a helyiséget, amilyen jól csak lehet.

■ Az R410A hűtőközeget a többi hűtőközeghez
hasonlóan zárt rendszerben kell kezelni, és nem
szabad a környezetbe jutnia.

TUDNIVALÓK

Csak az R410A típusú hűtőközeghez kijelölt vákuum-
szivattyút használjon. Ha ugyanazt a vákuumszivattyút
különböző hűtőközegekkel használja, az a vákuum-
szivattyú vagy az egységek károsodását okozhatja.

Csőhossz

≤15 m >15 m

Üzemeltetési idő ≥10 perc ≥15 perc

MEGJEGYZÉS Ha a mutató visszaesik, az nedvességet jelez a
rendszerben, vagy a csatlakozó elemek nem
tökéletes zárását. Ellenőrizzen minden
csatlakozást, kissé lazítsa, majd húzza meg újra
az anyákat, ezután ismételje meg a 2–4. lépést.

1 4

10

2

6

5

3

7 8 9

8 1 Nyomásmérő

2 Nyomásmérő 
csőelágazója

3 Kisnyomású szelep 
(Lo)

4 Nagynyomású 
szelep (Hi)

5 Töltőcsövek

6 Vákuumszivattyú

7 Szervizcsatlakozó

8 Szelepkupakok

9 Gázelzárószelep

10 Folyadékelzáró 
szelep

MEGJEGYZÉS A fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokra
vonatkozó uniós szabályozás nemzeti végrehajtása
előírhatja, hogy a berendezésen az adott ország
hivatalos nyelvén is fel legyenek tüntetve az informá-
ciók. Emiatt a fluortartalmú, üvegházhatást okozó
gázokról egy másik tájékoztató címke is van az
egységhez mellékelve.

A címke hátoldalán található a felragasztással
kapcsolatos útmutatás.

3

56

2

1

4 1 A készülék gyári 
hűtőközeg-töltetének 
mennyisége:
lásd a berendezés 
adattábláját

2 Helyszínen utántöltött 
hűtőközeg-mennyisége

3 Teljes hűtőközeg-
mennyiség

4 Fluortartalmú, 
üvegházhatást okozó 
gázokat tartalmaz, 
melyekre a Kiotói 
Jegyzőkönyv vonatkozik

5 Kültéri egység

6 Hűtőközegpalack és 
töltőtömlő
Szerelési kézikönyv
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A kompresszor megóvása A megadott mennyiségnél több
hűtőközeget nem szabad betölteni.

Ez a kültéri egység gyárilag fel van töltve hűtőközeggel, de a
csőméretektől és a csőhosszaktól függően hűtőközeg-utántöltésre
lehet szükség.

Újratöltés

Ha újratöltés szükséges, nézze meg az egységen az adattáblát. Az
adattábláról leolvasható a használható hűtőközeg típusa és a
szükséges mennyiség.

Hűtőközeg-utántöltés

Ha a hűtőközegcsövek teljes hossza meghaladja a 10 m
hosszúságot, 20 g hűtőközeget (R410A) kell utántölteni további
méterenként.

Határozza meg az utántöltendő hűtőközeg tömegét, és írja fel a
mennyiséget az elzárószelep kupakjának hátoldalán lévő
szervizmatricára.

Biztonsági előírások az R410A típusú hűtőközeg
betöltésével kapcsolatban

■ A megadott mennyiségű hűtőközeget a folyadék állapotban, a
folyadékcsőbe kell betölteni.
Ez egy kevert típusú hűtőközeg, ezért ha gáz halmazállapotban
töltik be, akkor a hűtőközeg összetétele megváltozhat, és a
rendszer nem fog megfelelően működni.

■ A betöltés előtt ellenőrizze, hogy a hűtőközegpalackban van-e
szifoncső vagy nincs (a palackon általában van egy
"folyadékbetöltő szifonnal ellátva" vagy hasonló felirat).

■ A kellő nyomásállóság biztosítása és az idegen anyagok
rendszerbe jutásának megelőzése érdekében az R410A
hűtőközeggel üzemelő berendezések szereléséhez használt
szerszámokat csak erre a célra tartsa fent., és más célra
használt szerszámokat ne is használjon!

Huzalozás

Az EN/IEC 61000-3-12(1) szabványnak megfelelő berendezés

A folyékony hűtőközeg 
betöltése közben a 
palack álló helyzetben 
legyen.

A folyékony hűtőközeg 
betöltése közben a 
palack fejjel lefelé 
legyen.

VIGYÁZAT

■ Mielőtt a csatlakozókhoz hozzáférne, minden
tápáramkört meg kell szakítani.

■ Nagyfeszültség
Az áramütés elkerülése érdekében legalább 1 perccel
az elektromos alkatrészek szerelése előtt le kell
kapcsolni a tápfeszültséget. Még 1 perc eltelte után is
mindig mérje meg a tápáramkör kondenzátorainak és
egyéb elektromos alkatrészeinek a kivezetésein a
feszültséget, és DC 50 V feletti mért értéknél ne
kezdje el a szerelést.

Az elektromos huzalozás végzésekor:

Nem szabad a berendezést bekapcsolni, amíg a
csőszerelés nincs teljesen kész! (Ha a rendszert a
csőszerelés befejezése előtt működtetik, akkor
meghibásodhat a kompresszor.)

FIGYELMEZTETÉS

■ A beépített anyagoknak és elektromos
alkatrészeknek meg kell felelniük a vonatkozó helyi és
nemzeti előírásoknak.

■ Csak réz vezetékeket használjon.

■ Ne gyömöszöljön összetekert kábeleket az egységbe.

■ A kábeleket úgy kell rögzíteni, hogy ne érjenek a
csövekhez (különösen a nagynyomású oldalon).

■ Rögzítse az elektromos kábeleket kábelszorítókkal az
alábbi ábra szerint úgy, hogy ne érjenek a csövekhez,
különösen a nagynyomású oldalon.
Ellenőrizze, hogy a csatlakozókra nem hat-e
véletlenül külső erő.

■ A rendszert feltétlenül el kell látni a szükséges
biztosítékokkal.

■ A huzalozási munkát egy képesített villanyszerelőnek
kell elvégeznie.

■ A tápkábelnek és a hálózati megszakítónak meg kell
felelnie a vonatkozó helyi és nemzeti előírásoknak.

■ Ne használjon toldott vagy sodrott vezetékeket (lásd:
9. oldal, "Fontos megjegyzések", 1. tudnivaló),
hosszabbítót vagy elosztódugaszt, mert ezek
túlmelegedést, áramütést vagy tüzet okozhatnak.

■ Ne használjon helyben vásárolt elektromos
alkatrészeket a termékben, és ne a
csatlakozóblokkból ágaztassa le a fűtőszalag stb.
tápfeszültségét. Ez áramütést vagy tüzet okozhatna.

■ Be kell szerelni egy földzárlat-megszakítót. Ennek
elmulasztása áramütést eredményezhet. 
Ez az egység inverteres típusú, ami azzal jár, hogy
magasabb harmonikusú áramot is kezelő földzárlat-
megszakítót kell használni, hogy maga a földzárlat-
megszakító ne hibásodjon meg.

■ Hálózati kapcsolót vagy egyéb, minden pólust
megszakító eszközt kell a rögzített huzalozásba
iktatni a vonatkozó helyi és nemzeti előírásoknak
megfelelően.

VIGYÁZAT

A vészkioldót csak akkor szabad visszakapcsolni, ha már
a villanyszerelés kész van!

(1) Európai/nemzetközi műszaki szabvány a közcélú, kisfeszültségű 
rendszerekhez csatlakozó, fázisonként >16 A és ≤75 A bemenőáram-
erősségű berendezések által keltett harmonikus áramok határértékeiről.
ERHQ006~008BAV3 + ERLQ006~008BAV3
Kültéri egység levegő-víz hőszivattyúhoz
4PW54246-2

Szerelési kézikönyv

8



Eljárás

1 Távolítsa el a szigetelést a vezetékről (20 mm).

2 Kösse be a beltéri és a kültéri egységek közötti vezetékeket,
figyelve a csatlakozón a számokra (lásd az alábbi huzalozási
rajzot). A csatlakozón a csavarokat húzza meg jól. A csavarok
meghúzásához egy lapos végű csavarhúzó használata ajánlott.
Lásd még a huzalozási iránymutatást itt: 9. oldal, "Fontos
megjegyzések", 2. tudnivaló.

3 A földcsatlakozó bekötése

■ Egyeres vezeték használatakor a következőképpen járjon el.

■ Karika alakú csatlakozó használatakor a következőképpen
járjon el.

4 Húzza meg a csatlakoztatott vezetéket, és ellenőrizze, hogy
nem lazult-e meg. Ezután rögzítse a helyére a vezetéket a
vezetékszorítóval. Lásd még: 9. oldal, "Fontos megjegyzések".

Fontos megjegyzések

Vegye figyelembe az alábbi, a tápellátás csatlakozópanelén való
munkára vonatkozó megjegyzéseket.

■ Csak a megadott típusú vezetéket használja, és csatlakoztassa
biztonságosan (A).

■ A vezetékszorítót jól meg kell szorítani, hogy a vezetékekre ne
hasson külső erő (B).

■ Igazítsa úgy a vezetékeket, hogy a szervizfedél és az
elzárószelep kupakja biztonságosan a helyére kerülhessen (C).

1 A kültéri és a beltéri egység közötti összeköttetés: ha a 
vezeték hossza meghaladja a 10 métert, használjon 
Ø2,5 mm-es vezetékeket Ø1,5 mm-es vezetékek helyett.

2 Tápkábel (a maximális üzemi áramot lásd a berendezés 
adattábláján).

3 Föld

4 Vészkioldó

5 Földzárlat-megszakító

FIGYELMEZTETÉS

A berendezést földelni kell.

A földelés kivitelezésének meg kell felelni az
elektromos berendezésekre vonatkozó helyi
szabványoknak és előírásoknak.

1 Egyeres vezeték

2 Csavar

3 Sima alátét

1 Karika alakú csatlakozó

2 Csavar

3 Sima alátét

1
2
3

1 2 3 L N

H05VV

2

1 4 53

50 Hz
230 V

1 2 3

1 2 3

A'A
AA'

23

1
1

3

321

B

23

1

B

1 Összekötés

2 Tápkábel

3 Az alsólemez-fűtés tápkábele

4 Műanyagbilincs

TUDNIVALÓK

1. Ha valami miatt elkerülhetetlen a sodrott vezeték
használata, akkor karika alakú csatlakozót kell a
vezeték végére szerelni.
Helyezze a karika alakú csatlakozót a vezetékre a
szigetelt szakaszig, és egy megfelelő szerszámmal
szorítsa rá.

2. Ha egyeres vezetéket köt a csatlakozópanelre, a
vezetéket visszahajlítással kell csatlakoztatni.

A szakszerűtlen elektromos bekötés túlmelegedést
vagy tüzet okozhat.
Csupaszítsa le a vezetéket a csatlakozóblokknál:

L N1 2 3

C

A1

2

4

4

3

B

2 1

1 Sodrott vezeték

2 Karika alakú csatlakozó

1 Ennyire kell lecsupaszítani a vezetékek végeit

2 A túl hosszan blankolt vezetékvég áramütést vagy 
zárlatot okozhat.
Szerelési kézikönyv
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Tesztüzem és utolsó ellenőrzés

Próbaüzem és teszt

1 Mérje meg a feszültséget a vészkioldó hálózati oldalán. Az
értéknek 230 V-nak kell lennie.

2 A tesztelést végezze a beltéri egység szerelési és üzemeltetési
kézikönyve szerint annak ellenőrzésére, hogy minden alkatrész
és funkció helyesen működik-e.

Ellenőrizendők

Leszivattyúzás

A környezet védelme érdekében az egység áthelyezésekor vagy
leselejtezésekor ne feledkezzen meg a leszivattyúzásról. A leszi-
vattyúzás a csövekből minden hűtőközeget a kültéri egységbe juttat.

A leszivattyúzás menete

1 Távolítsa el a folyadékelzáró szelep és a gázelzárószelep
szelepkupakját.

2 Állítsa a berendezést kényszerhűtésre.

3 5–10 perc múlva (nagyon alacsony környezeti hőmérséklet
(<–10°C) esetén már 1–2 perc múlva) zárja el egy
imbuszkulccsal a folyadékelzáró szelepet.

4 2–3 perc elteltével zárja el a gázelzárószelepet, és állítsa le a
kényszerhűtés üzemmódot.

Erős hűtés üzemmód

1 Nyomja meg az SW1 kényszerüzemmód kapcsolót a
kényszerhűtés bekapcsolásához.

2 Nyomja meg újra az SW1 kényszerüzemmód kapcsolót a
kényszerhűtés leállításához.

MEGJEGYZÉS A használat első időszakában a berendezés
valóságos teljesítményfelvétele meghaladhatja az
adattáblán feltüntetett mértéket. A jelenségnek az a
magyarázata, hogy a kompresszornak 50 órányi
bejáratás kell ahhoz, hogy finoman járjon, és a
teljesítményfelvétele stabilizálódjon.

MEGJEGYZÉS ■ A berendezés készenléti módban is felvesz
egy kevés áramot. Ha a rendszert üzembe
helyezés után egy ideig nem használják,
kapcsolja le a hálózati megszakítót, hogy a
berendezés feleslegesen ne fogyasszon
áramot.

■ Ha a hálózati megszakító áramtalanította a
kültéri egységet, a rendszer visszaállítja az
eredeti üzemmódot, amikor az áramellátás
helyreáll.

Ellenőrzés Tünet

■ A kültéri egység helyesen van 
felszerelve, szilárd alapra.

Leesés, vibráció, zaj.

■ Nincs hűtőközeg-szivárgás. Nem tökéletes hűtés/fűtés.

■ A hűtőközeg gáz- és 
folyadékcsövei hőszigetelve 
vannak.

Vízszivárgás.

■ A rendszer megfelelően földelve 
van.

Elektromos zárlat.

■ Az összekötő vezetékek mérete 
előírás szerinti.

Üzemképtelenség vagy égéses 
meghibásodás.

■ A kültéri egység levegő-
bemenetének vagy -kimenetének 
útjában nincs akadály. Az 
elzárószelepek nyitva vannak.

Nem tökéletes hűtés/fűtés.

MEGJEGYZÉS Várja meg, hogy az ügyfél a beltéri egységhez mellé-
kelt kézikönyv alapján használni kezdje a berendezést.
Tájékoztassa a vevőt a berendezés helyes
kezeléséről.

1 SW1 kényszerüzemmód kapcsoló

MEGJEGYZÉS Ügyeljen rá, hogy kényszerhűtés üzemmódban a víz-
hőmérséklet 5°C felett marad (a beltéri egység
hőmérséklet-kijelzésén ellenőrizhető). Ez elérhető
például az összes klímakonvektor egység
ventilátorának aktiválásával.

1

3

2

4

4

5

1 Gázelzárószelep

2 Zárás

3 Imbuszkulcs

4 Szelepkupak

5 Folyadékelzáró szelep

LED-A

SW4O
N

A
B

C
D

S102

SW1

S2
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Karbantartás és szerelés

Szereléssel kapcsolatos biztonsági előírások

Inverter berendezés szerelésével kapcsolatos tudnivalók

■ Ügyeljen arra, hogy az elektromos doboz egyes részei nagyon
felforrósodhatnak.

■ A PCB-panel károsodásának megelőzése érdekében először
vezesse le az elektrosztatikus töltést: érintsen meg kézzel egy
fém alkatrészt (pl. az elzárószelepet). Ezután húzza ki az
összekötőt.

■ A maradó feszültség megmérése után húzza ki a kültéri
ventilátor csatlakozóját.

■ Ügyeljen arra, hogy ne érintsen meg vezető részeket.

■ A kültéri ventilátort erős hátszél megmozgathatja, és ez
feltöltheti a kondenzátort. Ez áramütést okozhat.

A karbantartás után ne felejtse a kültéri ventilátor csatlakozóját újból
csatlakoztatni. Ellenkező esetben az egység elromolhat.

Szerviz üzemmódú működés

A szerviz üzemmóddal kapcsolatos további részleteket lásd a
szerelési kézikönyvben.

Hulladékelhelyezési követelmények
Az egység szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek
kezelését a vonatkozó helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően
kell végezni.

A berendezés jellemzői

Műszaki adatok

Elektromos jellemzők

FIGYELMEZTETÉS: ÁRAMÜTÉS 

VIGYÁZAT

■ Az elektromos alkatrészekhez az áramtalanítás után
még 10 percig ne érjen hozzá, mert azok
nagyfeszültséget adhatnak le.

■ A karbantartás előtt ellenőrizze, hogy a tápfeszültség
ki lett-e kapcsolva. A kompresszor fűtőeleme álló
berendezésnél is működhet.

A biztonság kedvéért!

A PCB-panel védelme érdekében szerelés előtt érintsen
meg egy fém alkatrészt (például az elzárószelepet) kézzel,
hogy levezesse a teste elektrosztatikus töltését.

A készülékház 
anyaga Festett horganyzott acél

Méret 
M x Sz x Mélys. (mm) 735 x 825 x 300

Tömeg (kg) 57

Működési tartomány

• hűtés (min./max.) (°C) 10/43

• fűtés (min./max.) (°C) –15/25

• használati meleg 
víz (min./max.) (°C) –15/35

Hűtőgépolaj Daphne FVC68D

Csőcsatlakozások

• folyadék (mm) 6,4

• gáz (mm) 15,9

Fázis 1~

Frekvencia (Hz) 50

Feszültségtartomány

• minimum (V) 207

• maximum (V) 253
Szerelési kézikönyv
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