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Varnostni ukrepi
• Opisani varnostni ukrepi so razvrščeni kot OPOZORILA ali OPOMINI. Oboji so pomembni za vašo varnost. Poskrbite 

za to, da boste izvajali vse ukrepe.
• Pomen OPOZORIL in OPOMINOV 

OPOZORILO .........Če teh navodil ne boste pravilno upoštevali, se lahko poškodujete ali izgubite življenje. 

OPOMIN ................Če teh navodil ne boste pravilno upoštevali, lahko to privede do poškodbe lastnine ali osebne 
poškodbe, odvisno od okoliščin.

• Varnostna opozorila v priročniku imajo naslednje pomene: 

• Ko končate nameščanje, izvedite preskus delovanja, da bi preverili, ali so kje napake. Stranki razložite, kako uporabljati enoto in 
zanjo skrbeti in si pri tem pomagajte s priročnikom za uporabo. 

Upoštevajte navedena navodila. Vzpostavite ozemljitev. Nikoli ne poskušajte.

OPOZORILO
• Prodajualca ali usposobljeno osebje prosite, da vam namesti napravo.

Ne poskušajte sami nameščati enote. Nestrokovno nameščanje lahko privede do iztekanja vode, električnih šokov ali požara.
• Enoto namestite v skladu z navodili v tem priročniku za montažo.

Nestrokovno nameščanje lahko privede do iztekanja vode, električnih šokov ali požara. 
• Prepričajte se, da pri nameščanju uporabljate le navedene dodatke in dele.
Če nekaterih delov ne boste uporabili, lahko to povzroči odpoved enote, iztekanje vode, električni udar ali požar.

• Enoto namestite na temelje, ki morajo biti dovolj trdni, da bodo vzdržali njeno težo.
Prešibek temelj lahko povzroči padec enote in poškodbe. 

• Električno napajanje mora biti izvedeno v skladu z ustreznimi lokalnimi in državnimi predpisi ter z navodili iz tega 
priročnika. Obvezno uporabite ločen električni tokokrog.
Nezadostna zmogljivost energetske zanke in nestrokovno delo lahko povzročita električni udar ali požar.

• Uporabite kabel primerne dolžine.
Ne uporabljajte z izolirnim trakom podaljšanih kablov ali podaljškov na splošno, saj to lahko povzroči pregrevanje, električni udar ali požar.

• Prepričajte se, da je vse ožičenje zavarovano, da so uporabljeni ustrezni kabli in da ni posebnih obremenitev 
priključnih sponk ali kablov.
Nepravilne povezave ali nepravilno zavarovanje kablov lahko povzročijo pregrevanje ali požar.

• Ko priključujete napajanje in povezujete kable med enotami, postavite kable tako, da je mogoče varno pritrditi 
pokrov nadzorne omarice.
Nepravilen položaj pokrova nadzorne omarice lahko privede do električnega udara, požara ali pregrevanja priključnih sponk.

• Ko povezujete enoto na "althermo" ali na hydro box, pazite, da boste izključili "althermo", hydro box in enoto, preden začnete delati.
Postopek vključuje povezovanje visokonapetostnih kablov. Če boste to poskušali, medtem ko so kabli pod napajanjem, lahko to privede do 
električnega udara, požara, poškodb ali smrti.

• Pazite, da boste enoto zagotovo ozemljili.
Ne ozemljujte naprave s pomočjo komunalne cevi, strelovoda, prenapetostnega odvodnika ali ozemljitve telefona. Nepopolna 
ozemljitev lahko povzroči električni udar.

• Namestite odklopnik z uhajanjem toka.
Če ne namestite odklopnika za uhajanje toka, lahko to povzroči električni udar ali požar.

OPOMIN
• Enote ne nameščajte tja, kjer obstaja nevarnost puščanja vnetljivega plina.
Če pride do puščanja vnetljivega plina, lahko oblak vnetljivega plina ob enoti povzroči izbruh požara.

• Enote ne nameščajte na mesta, na katerih lahko pridejo v stik z mineralnimi olji, oljnimi parami ali meglo, 
ali korozivnimi plini, ali v prostore, v katerih so naprave, ki proizvajajo elektromagnetno radiacijo.
To bo povzročilo deterioracijo plastičnih delov, korozijo bakrenih cevi in varjenih delov ter okvare krmilnega sistema.

• Enote ne nameščajte v prostore, kjer je v zraku veliko soli, na primer ob morju, ali kjer se pojavljajo velika 
nihanja električne napetosti (na primer v tovarnah). Naprave ne nameščajte vozila ali plovila.

• Dodatkov ne nameščajte neposredno v ohišje.
Vrtanje lukenj v ohišje lahko poškoduje električno napeljavo naprave in povzroči požar.

• Ko sledite navodilom v priročniku za montažo, namestite izlivne cevi, da bi zagotovili pravilno odvajanje vode, ter 
izolirajte cevi, da bi preprečili kondenzacijo.
Nepravilno odvajanje lahko povzroči puščanje vode v prostoru in poškodovanje lastnine.

• Privijte holandsko matico v skladu z navedenim postopkom, na primer z momentnim ključem.
Če je holandska matica preveč zategnjena, lahko po daljši uporabi poči in povzroči puščanje vode.

• Nikoli ne uporabljajte vode, ki ne izpolnjuje standardov za pitno vodo EU. Prav tako ne uporabljajte vode iz vodnjakov.
Sicer lahko pride do korozije rezervoarja. (Kakovost vroče vode za domačo rabo mora biti v skladu z direktivo EN 98/83ES.)

• Temperatura vode, ki teče skozi enoto, mora biti vedno med 6°C in 60°C
• Ne dotikajte se aluminijastega smernega stabilizatorja.

To lahko privede do poškodb.
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Dodatki
  –  

* Za podrobnosti o  izolaciji cevovoda,  O-obročku in  povezovalne cevi, glejte priročnik za montažo ventila. 

Izbira mesta za montažo
• Pred izbiro mesta montaže se posvetujte z uporabnikom.

1. Notranja enota
• Notranjo enoto morate namestiti na mesto, kjer 

1) so izpolnjeni pogoji iz omejitve montaže, navedeni na risbah za montažo notranje enote,
2) tako vstopna in izstopna zračna odprtina imata prosto pot,
3) naprava ni izpostavljena neposredni sončni svetlobi,
4) je naprava dovolj oddaljena od izvorov toplote ali pare,
5) ni izvora par strojnega olja (to lahko skrajša življenjsko dobo notranje enote),
6) je v prostoru omogočeno kroženje hladnega (toplega) zraka,
7) je naprava dovolj oddaljena od fluorescenčnih svetilk z električnim vžigom (vrste z inverterjem ali hitrim vžigom), ki lahko 

zmanjšajo doseg daljinskega upravljalnika,
8) je naprava vsaj 1 meter oddaljena od televizijskega ali radijskega sprejemnika (naprava lahko povzroči motnje slike in 

zvoka),
9) v prostoru ni opreme za pranje perila.

2. Brezžični daljinski upravljalnik
■Preverjanja nastavitev daljinskega upravljalnika

• Ta daljinski upravljalnik je običajen za uporabo ogrevanje/hlajenje in 
za uporabo samo za ogrevanje. Uporabite DIP-stikalo na daljinskem 
upravljalniku, da bi nastavili uporabo ogrevanje/hlajenje ali samo za 
ogrevanje. 

• Glejte naslednjo razlago in izvedite nastavitve, kot so prikazan na ilustraciji.
• Za stranke uporabe ogrevanje/hlajenje: Nastavite na H/C
• Za stranke uporabe samo za ogrevanje: Nastavite na H/O

 Pritrdilna plošča 1  Nosilec daljinskega 
upravljalnika

1  Izolacija cevovoda 2

Fotokatalitični filter iz 
titanijevega apatita za čiščenje 
zraka 

2  Suha baterija AAA. LR03 
(alkalna)

2  O-obroček 4

 Gibljiva odtočna cev 1  Priročnik za uporabo 1  Povezovalna cev 2

 Izolacijska plast 2  Priročnik za nameščanje 1

 Brezžični daljinski upravljalnik 1  Povezovalni trak 1

Notranja enota A N

A
F

L

B
G

M

C H N

D J

E K

L M N

H/OH/C

DIP-stikalo
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Risbe za montažo notranje enote
Notranja enota je lahko nameščena na katerega koli od treh tukaj prikazanih načinov. 

Mesto za pritrjanje montažne plošče 

A

Mreža (iz lokalne dobave)

Skrita

Stenska namestitevTalna namestitev

Na pol skritaRazkrita

Odlitek 

Pritrdilna 
plošča

64

644

134

(700)

(6
00

)

57
4

26

14
0

23
0

25
0

35

35

210

160

15
0

(enota: mm)

F

E

Nosilec daljinskega 
upravljalnikaVijaki 

(Iz lokalne dobave: M3 × 20L)

Brezžični daljinski 
upravljalnik

S kitom 
zamašite režo 
na cevi

50 mm ali več 
od sten

70 mm ali več

50 mm ali več 
od sten

Čelna plošča

Zračni filter

Čelna rešetka

B Fotokatalitični filter iz titanijevega apatita za 
čiščenje zraka, ki odstranjuje neprijeten vonj (2)
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Napotki za montažo
1. Odstranjevanje in namestitev čelne 

plošče
• Način odstranjevanja 

1) Zadrsajte, dokler 2 zaustavljalnika ne klikneta na svoje mesto.
2) Odprite čelno ploščo proti naprej in razvežite vez
3) Odstranite čelno ploščo.

• Način montaže
1) Pritrdite čelno rešetko in ploščo, ko povlečete vezico okoli 

njiju.
2) Zaprite čelno ploščo in jo zadrsajte, dokler zaustavljalniki 

ne kliknejo na zunanji strani.

2. Odstranjevanje in namestitev čelne rešetke
• Način odstranjevanja

1) Odprite čelno ploščo.
2) Odstranite 4 vijake in odstranite čelno vetrno zaščito, 

tako da jo povlečete proti sebi (3 jezički). 
• Način montaže

1) Varno pritrdite čelno vetrno zaščito s 4 namestitvenimi vijaki 
(3 jezički). 

2) Čelno ploščo vrnite na njeno mesto. 

3. Nastavitev različnih naslovov
Kadar sta v prostoru nameščeni dve notranji enoti, 
lahko za vsak daljinski upravljalnik nastavite drugo frekvenco.

1) Odstranite čelno vetrno zaščito.
2) Dvignite varnostno ploščo senzorja in odstranite pokrov čelne kovinske plošče.
3) Odstranite priključke 5P, 6P in 7P.
4) Odstranite električno omarico (1 vijak). 
5) Odstranite termistor.
6) Odstranite pokrov bočne kovinske plošče (7 jezičkov).
7) Prerežite mostiček (JA) na ploščici tiskanega vezja.
8) Prerežite naslovniški mostiček na daljinskem upravljalniku. 

Odprite čelno ploščo.

Odstranite 
vetrno zaščito

Odstranite 4 vijake.

Vetrna zaščita 

3 jezički

Ohišje

Čelna plošča

2) Varnostna 
plošča za senzor

Mostiček

6) Stranska pokrivna kovinska plošča

2) Čelna pokrivna kovinska plošča

JA

4) Odstranite 1 vijak.

3) Priključek 7P

3) Priključek 5P

5) Termistor

3) Priključek 6P

2PREKINITEV
1OBSTAJA

NASLOVMostiček

2PREKINITEV
1OBSTAJA

NASLOVJA
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Montaža notranje enote (1)
Razkrita montaža
1. Montaža notranje enote

Priprava 
• Odprite čelno ploščo, odstranite 4 vijake in snemite vetrno 

zaščito, tako da jo povlečete proti sebi. 

• Sledite postopku v nadaljevanju, ko odstranjujete dele 
z režami.

■ Za odlitke 
• Odstranite stebre. (Odstranite dele z režami s spodnjega 

okvirja s kleščami).

■ Za bočne cevi 
• Odstranite stebre. 

1) Odstranite 7 vijakov.
2) Odstranite zgornji del ohišja (2 jezička).
3) Odstranite levi in desni del ohišja (2 jezička na vsaki strani).
4) S kleščami odstranite dele režami s spodnjega okvirja in 

ohišja.
5) Na svoje mesto jih vrnite tako, da korake izvedete 

v nasprotni smeri (korak 3>2>1). 

2. Priključevanje povezovalne cevi 
• Za podrobnosti povezave cevi glejte priročnik za nameščanje ventila. 

3. Povezovanje gibljive odtočne cevi in cevi za odvod kondenzata

3-1. Povezovanje gibljive odtočne cevi
Vstavite priloženo  gibljivo 
odtočno cev v vtičnico zbirne 
posode za kondenzat. 
Gibljivo odtočno cev vstavite, 
dokler se ne prilega tesnilu 
vtičnice. 

Odprite čelno ploščo.

Odstranite 
vetrno zaščito.

Odstranite 4 vijake.

Čelna rešetka 3 jezički

Ohišje

Čelna plošča

3) Stranica ohišja 

3) Stranica 
ohišja

Odstranite 7 vijake.

2) Zgornji del ohišja

Odstranite steber.

Odstranite steber.

OhišjeSpodnji okvir

Odstranite steber.

Ohišje
Za bočne ceviZa odlitke 

C

°c Gibljiva odtočna cev

Tesnilo

Tesnilo

Zbirna posoda za kondenzat

Zbirna posoda 
za kondenzat

Gibljiva odtočna cev

C
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3-2. Cev za odvod kondenzata
1) Uporabite togo cev iz polivinilklorida, ki jo lahko dobite v trgovini (splošno cev VP 20, zunanji premer 26 mm, 

notranji premer 20 mm) za cev za iztok kondenzata.
2) Gibljiva odtočna cev (zunanji premer 18 mm na priključni strani, 220 mm dolga) je priložena notranji enoti. 

Pripravite odtočno cev v pravi položaj, ki ga kaže slika.
3) Odtočna cev mora biti nagnjena navzdol, tako da bo voda tekla neprekinjeno in ne da bi se kje nabirala. 

(Ne bi smelo biti pasti.)
4) Vstavite gibljivo odtočno cev do te globine, tako da ne bo mogla pasti iz cevi za iztok kondenzata.
5) Izolirajte notranjo cev za odvod kondenzata z izolacijskim materialom v debelini 10 mm ali več, 

da bi preprečili nastanek kondenzata.
6) Odstranite zračne filtre in zljite nekaj vode v posodo za zbiranje kondenzata, da preverite, ali voda lahko neovirano 

teče. 

• Za lepljenje uporabite polivinilkloridno lepilo. Če tega ne boste naredili, lahko pride do puščanja vode.

4. Nameščanje
• Pritrdite s 6 vijaki za talno namestitev. (Ne pozabite pritrditi na zadnjo steno.)
• Za stenske namestitve pritrdite  pritrdilno ploščo s 5 vijaki in notranjo enoto s 4 vijaki. 
• Pritrdilno ploščo morate montirati na steno, ki lahko prenese težo notranje enote. 

1) Začasno pritrdite pritrdilno ploščo na steno, prepričajte se, da je plošča poravnana in označite mesta za vrtanje lukenj 
v steno.

2) Z vijaki pritrdite pritrdilno ploščo na steno.
• Varno pritrdite enoto na steno, tako da med zadnjo steno enote in zidom ne bo reže.

3) Pritrdite čelno ploščo in čelno rešetko na prvotni mesti, ko naredite vse priključke.

Ne dotikajte se vode. 

Ne sme biti pasti.

220

150

10
0

100
°c

Vstavi te gibljivo odtočno 
cev do te globine, tako 
da ne bo mogla pasti iz 
cevi za iztok kondenzata.

(enota: mm)

Vinilkloridna 
iztočna cev 
(VP-20)

Vinilkloridna 
iztočna cev 
(VP-30)

Reducirni del

Gibljiva odtočna cev 50 mm 
ali več

A

Pritrdilno ploščo 
morate montirati 
na steno, ki lahko 
prenese težo 
notranje enote.

A

Odlitek

5 vijakov (M4 × 25L) (iz lokalne dobave)

4 vijaki (M4 × 25L) (iz lokalne dobave)

Stenska namestitevTalna namestitev

6 vijakov (M4 × 25L) (iz lokalne dobave)

Ohišje

Pritrdilna 
plošča
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Montaža notranje enote (1)
5. Ožičenje

• Dvignite senzorsko ploščo, odstranite čelni kovinski pokrov in priključite ožičenje razvoda na priključni blok.
1) Odstranite izolacijo s konca žic (15 mm).
2) Varno povežite napajalni kabel na priključni blok glavne električne omarice. 
3) Povežite žice za ozemljitev z ustreznimi priključki.
4) Povlecite za žice, da se prepričate, ali so dobro pritrjene, in jih zavarujte z ustreznimi držali.
5) Pazite, da kabli ne bodo v stiku s kovinskimi prevodikom za izmenjevalnik toplote. 

• Ne uporabljajte poškodovanih ali rabljenih žic, podaljškov, iskrečih se povezav, saj lahko povzročijo pregrevanje, električni 
šok ali požar.

• V enoto ne nameščajte električnih delov, kupljenih v lokalni trgovini. (Napajanja za kondenzatno črpalko, itd. 
ne izvedite s priključne plošče.) To lahko privede do električnega šoka ali požara.

• Pazljivo povlecite kable, ki povezujejo pomožno omarico za električno ožičenje, tako da se kabli ne bodo dotikali bakrenih 
cevi. Če so kabli v stiku z bakrenimi cevmi, lahko v pomožno omarico za električno ožičenje pride voda in enota se lahko 
pokvari. 

• Pazite, da boste pravilno povezali kable. Nepravilna povezava lahko 
poškoduje sestavne dele in prepreči delovanje ali uporabo enote.

• Za priključitev na priključno ploščo za napajanje uporabite priključek 
z ušesom. Če ga iz utemeljenih razlogov ne morete uporabiti, 
upoštevajte naslednja navodila. 

• Uporabite okrogle stisne priključne sponke na žicah, ki vodijo v pokriti del, in jih varno pritrdite na njihovo mesto. 
• Ko povezujete kable na priključni blok, pazite, da boste zavili konce kablov, kot je prikazano na naslednji ilustraciji, 

in da boste vsak kabel priključili na ustrezni priključni blok iz iste smeri. Pazite tudi, da boste pravilno upoštevali mere 
za odstranitev izolacije na koncih kablov.

1 2 3

1 2 3

Žice oblikujte tako, 
da se bo pokrov 
čelne kovinske plošče 
varno prilegal.

Dobro pritrdite držala 
žic, tako da žice niso 
obremenjene 
z zunanjo silo.

Vrstne sponke

Električna omarica s komponentami

Dobro pritrdite žice z vijaki 
na priključkih.

Držalo žice

Uporabite kable 0,75 mm2. 

Pazite, da kabli ne bodo v stiku 
s kovinskimi prevodikom za 
izmenjevalnik toplote. 

Tu priključite 
pirključno 
sponko 
Faston. 

Kable povežite 
z vezico in jih 
pazljivo povlecite, 
tako da ne bodo 
prišli v stik 
z bakreno cevjo. 

Do pomožne omarice 
za električno ožičenje 

Varnostni 
odklopnik

Odklopnik 
z uhajanjem toka

Ozemljitveni vodnik

Napajanje 
50Hz 220-240V 
60Hz 220V 

Iz pomožne omarice za električno ožičenje

Vodnik za 
električno napajanje

Ozemljitveni vodnik

H05RN

Priključek z ušesom

Finožičen kabel

[Mere za odstranitev izolacije 
na koncih kablov]

mmmm

<Napačno><Napačno><Pravilno>
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6. Pri priključevanju na pomožno omarico za električno ožičenje 
6-1. Postopek za povezovanje 

glavne električne omarice 
s pomožno omarico za 
električno ožičenje 
1) Preden začnete z delom, izključite 

"althermo" in hydro box. 
2) Odstranite pokrov pomožne omarice 

za električno ožičenje (2 jezička), 
ko odvijete vijak in snamete pomožno 
omarico za električno ožičenje 
s spodnjega okvirja enote 
(glejte Sliko 2, Sliko 3). 

3) Priključite kable iz pomožne omarice 
za električno ožičenje na priključke 
Faston 1 in 2 na priključnem bloku 
glavne električne omarice. 

4) Priključite ožičenje iz glavne električne omarice na priključka pomožne omarice za električno ožičenje 2P in 4P. 
Vstavite povezovalni trak, ki ste ga prej pripeli na kable, v pomožno omarico za električno ožičenje, in kable varno 
pritrdite (glejte Sliko 1). 

5) Vstavite  povezovalni trak v pomožno omarico za električno ožičenje (glejte Sliko 4). 
6) Zamenjajte pokrov čelne kovinske plošče in varnostno ploščo za senzor na glavni električni omarici.

6-2. Postopek za povezovanje pomožne električne omarice za ožičenje s hydro boxom in 
dvosmernim ventilom 
1) Povežite kable z električnega aktuatorja na dvosmerni ventil 1 in 2 na priključnem bloku pomožne omarice 

za električno ožičenje (glejte Sliko 1). 
2) Povežite priključka X2M 1 in 4 v hydro boxu na priključka 5 in 6 v pomožni omarici za električno ožičenje 

s specificiranimi kabli. Podobno povežite priključka X2M 6 in 7 s priključkoma 3 in 4 v pomožni omarici 
za električno ožičenje (glejte Sliko 1). 

3) Pritrdite priključne kable dvosmernega ventila in hydro boxa s  povezovalnim trakom in odrežite višek traku 
(glejte Sliko 5). 

4) Vrnite pokrov pomožne omarice za električno ožičenje na njegovo mesto (glejte Sliko 6).
5) Pritrdite pomožno omarico za električno ožičenje na spodnji okvir (glejte Sliko 6).

• Ko povezujete enoto na "althermo" ali na hydro box, pazite, da boste izključili "althermo", hydro box in enoto, preden 
začnete delati. Postopek vključuje povezovanje visokonapetostnih kablov. e boste to poskušali, medtem ko so kabli 
pod napajanjem, lahko to privede do električnega udara, požara, poškodb ali smrti.

Kabli na električnem 
aktuatorju na 
dvosmernem ventilu 

• H05RN
• Uporabite kable 

0,75 mm2. 
(iz lokalne dobave)

Do glavne omarice za 
električno ožičenje

[Slika 1]

Ob žicah do stropa. 

Iz glavne omarice 
za električno 
ožičenje

4P

2P

Priključni blok X2M na hydro box 

Pomožna omarica za električno ožičenje 

6
5

4
3

2
1

7641

K

K

K

Odrežite 
odvečni trak. 

Vse 3 kable varno 
povežite skupaj. 

Pustite nekaj hoda med 3 kabli 
med priključkom in (K) 
povezovalnim trakom, tako da nič 
ne vleče priključka. 

Pazite, da kabli ne bodo 
ujeti med pomožno 
omarico za električno 
ožičenje in pokrov pomožne 
omarice za električno 
ožičenje ter zaprite pokrov, 
tako da se jezička varno 
zatakneta v luknje. 

K

[Slika 3][Slika 2]

[Slika 6][Slika 5]

[Slika 4]

Vijak

Jezički

Vijak

Jezički

Povezovalni trak
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Montaža notranje enote (1)
7. Čiščenje zraka 

■Čiščenje zraka 
• Včasih se v ceveh med preizkusnim delovanjem po gradnji 

ali med normalnim delovanjem ustvarijo zračni žepi. Da bi iz 
cevi odstranili zračne žepe, sledite spodnjim korakom, da bi 
izpustili zrak iz enote. Pazite, da boste zrak iz enote spustili, 
ko bo ta v načinu hlajenje ali ogrevanje.

1) Odstranite čelno ploščo in zračni filter.
2) Medtem ko z eno roko pritisnete ventil za izpuščanje zraka, 

ga z drugo roko obrnite, kot je prikazano na sliki. 
3) Odprite ventil in se prepričajte, da je iztekel ves zrak. Nato 

ventil spet varno zaprite. 

• Obstaja nevarnost poškodbe, če se z golo roko dotaknete 
izmenjevalnika toplote. 

• Pazite, da boste zaprli ventil za izpuščanje zraka, ko bo iz sistema izpuščen ves zrak. 
Če pustite ventil za izpuščanje zraka odprt, lahko pride do puščanja vode in zmanjšane zmogljivosti.

• Preden zaženete preskusno delovanje sistema, vedno preverite, ali je ventil zaprt. 
• Do puščanja vode bo prišlo, tudi če je gumb ventila za izpuščanje zraka slabo privit. Preverite, da je gumb tesno privit.

8. Nastavitve DIP-stikala, ki temeljijo na razmerah na mestu montaže 
DIP-stikalo SW2-1 nastavite na uporabo za ogrevanje/hlajenje ali samo za ogrevanje glede na specifikacije zunanje enote.

Če je enota povezana z "althermo" in je * del (glejte zgled modela) številke modela na hydro boxu "BA" ali novejši, 
DIP-stikalo SW2-2 nastavite na "ON".

Ventil za 
izpuščanje zraka

Gumb

Ventil odprt 

• Kako nastaviti in uporabljati stikalo 

OFF (uporaba pri ogrevanju/hlajenju)

ON (uporaba samo pri ogrevanju)

OFF

ON

Izberite uporabo ogrevanje/hlajenje ali 
samo ogrevanje. 

Nastavite DIP-stikalo za uporabo za 
ogrevanje/hlajenje ali samo za ogrevanje. 

Tovarniške nastavitve

Uporaba

Nastavitev funkcije

OFF (uporaba pri ogrevanju/hlajenju)

SW2-1Številka stikala

DIP-stikalo za izbiro uporabe 
za ogrevanje/hlajenje ali 
samo za ogrevanje

*

Zgled modela:  EKHBXE008BA3V3
• Kako nastaviti in uporabljati stikalo

OFF (Drugo)

ON (Priključite na hydro box, na katerem je * 
del številke modela "BA" ali novejši.)

OFF

ON

Priključite na hydro box, na katerem je * del 
številke modela "BA" ali novejši

Krmili vmesno povezavo do "altherme" 

Tovarniške nastavitve

Uporaba

Nastavitev funkcije

OFF (Drugo)

SW2-2Številka stikala

DIP-stikalo za krmiljenje vmesne 
povezave do "altherme"
9 ■slovenščina



Montaža notranje enote (2)
Polskrita montaža 

V nadaljevanju podajamo le posebnosti tega načina za montažo. Glejte razkrito montažo za dodatna navodila.

1. Luknja v zidu
• V zid izvrtajte luknjo velikosti, prikazane na desni risbi. 

2. Nameščanje dodatne plošče za pritrjanje glavne enote
• Zadnjo stran enote je mogoče pritrditi z vijaki na točkah, prikazanih na spodnji risbi. Pazite, da boste namestili dodatno 

ploščo v skladu z globino notranje stene. 

• Za nameščanje glavne enote morate uporabiti dodatno ploščo, sicer bo ostala med enoto in steno reža.

3. Montaža notranje enote
1) Odstranite čelno vetrno zaščito.
2) Odstranite 7 vijake.
3) Odstranite zgornji del ohišja (2 jezička).
4) Odstranite stranico ohišja (2 jezička na vsaki strani).
5) Namestite notranja vrata na steno in jih pritrdite z vijaki na 6 mestih (M4 x 25L).

• Uporabite rob zbirne posode za kondenzat za horizontalno projekcijo notranje enote.
• Notranjo enoto namestite tik ob steno.
OPOMBA: 
Za montažo notranje enote pritrdite povezavno cev, ki povezuje gibljivo odtočno cev in cevi za odvod kondenzata, ožičenje 
pri priključevanju na pomožno omarico za električno ožičenje, izpust zraka, nastavitve DIP-stikala glede na mesto montaže, 
glejte razkrito montažo enote.

670-690

58
5-

59
5

Tla

Odprta luknja

Velikost odprte

(enota: mm)

140

230

644

150

250 Odprta luknja

Luknja za vijak Luknja za vijak

Dodatna plošča 
(iz lokalne dobave)

Pritrditvena točka 
na zadnji strani

95

250

200

(enota: mm)

Dodatna plošča  
(iz lokalne dobave)

6 vijakov 
(M4 × 25L) (iz lokalne dobave)Odstranite 7 vijake.

Zgornji del ohišja

Stranski del ohišja
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Montaža notranje enote (3)
Skrita montaža

V nadaljevanju podajamo le posebnosti tega načina za montažo. Glejte razkrito montažo za dodatna navodila.

Namestite enoto v skladu s spodnjimi navodili. Će tega ne boste naredili, lahko to privede do odpovedi ohlajanja in 
ogrevanja in do nastanka kondenzata v hiši.

1) Pustite dovolj prostora med glavno enoto in med stropom, da pretok hladnega/toplega zraka ne bo oviran.
2) Postavite razdelitveno ploščo med del za izpust in del za dovajanje zraka.
3) Razdelitveno ploščo postavite na desno stran.
4) Zamenjajte omejitveno stikalo za pihanje navzgor.
5) Uporabite premično rešetko na izstopu zraka, da boste omogočili prilagajanje smeri pretoka zraka.
6) Mreža naj bo za 70% ali večji odstotek odprta. 

(enota: mm)

50 ali več50 ali več

Razdelitvena plošča

Razdelitvena plošča na desni strani

Premična rešetka

Razdelitvena plošča

Razdelitvena plošča na desni strani

Zgornja mreža
ne sme štrleti

20-30

40 ali manj

70% ali več
odprte stopnje

12
0

41
0

15
-2

0

Premična rešetka

Razdelitvena plošča

70 ali več
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Spreminjanje DIP-stikala za zračni pretok navzgor
Premaknite DIP-stikalo za pretok 
zraka navzgor (SW2-4) na ON, da 
bi omejili pretok zraka navzgor. 
1) Odstranite čelno vetrno zaščito.
2) Premaknite DIP-stikalo (SW2-4) 

na PCB v električni omarici na 
ON". 

• Pazite, da boste stikalo za pretok 
zraka navzgor vključili. Če tega ne 
boste naredili, lahko pride do nepopolndega ohlajanja/ogrevanja in nastanka kondenzata v hiši.

OPOMBA: 
Za montažo notranje enote pritrdite povezavno cev, ki povezuje gibljivo odtočno cev in cevi za odvod kondenzata, ožičenje 
pri priključevanju na pomožno omarico za električno ožičenje, izpust zraka, nastavitve DIP-stikala glede na mesto montaže, 
glejte razkrito montažo enote.

Preizkušanje
1. Preizkušanje

1-1 Izmerite napajalno napetost in se prepričajte, da je v navedenem območju.
1-2 Nastavite temperaturo vode na temperaturo, ki bo zadoščala za ogrevanje ali hlajenje (od 6°C do 60°C).

1) V odvisnosti od temperature v prostoru se preizkus delovanja lahko prekine.
2) Po preizkusu nastavite temperaturo na normalno vrednost (od 26°C do 28°C pri hlajenju in od 20°C do 24°C pri 

ogrevanju).

1-3 Količina vode, ki kroži po enoti, naj bo od 3 l/min do 15 l/min.
• Če je v enoto vgrajen poseben izmenjevalnik toplote, naj bo količina krožeče vode taka, kot je določena v razponu za 

ta izdelek.
• Če je krožeče vode premalo, se bo zaradi stagnacije nabiral kamen. Če je krožeče vode preveč, lahko pride do korozije 

izmenjevalnika toplote zaradi prehitrega toka, lahko se pojavijo nenavadni zvoki in zaradi vibracij lahko pokajo cevi. 
• Maksimalni dovoljeni tlak za enoto je 1,18 MPa. 

2. Točke preizkusa 
Točke preizkusa Simptomi Preverite

Notranja enota je pravilno nameščena na trdno podlago. Padec, vibracije, hrup
Podaljšek vodovodne cevi in notranje gibljive odtočne cevi sta termično 
izolirana. Iztekanje vode

Cev za odvod kondenzata je nameščena pravilno. Iztekanje vode
Naprava je ozemljena pravilno. Uhajanje električnega toka

Navedeni kabli se uporabljajo kot kabli za električno povezavo enot Naprava ne deluje ali je 
pregorela

Dovod in odvod zraka na notranji enoti je neoviran. Nepopolno hlajenje/gretje
Notranja enota pravilno sprejema signale daljinskega upravljalnika. Ne deluje

DIP-stikalo za zračni pretok 
navzgor 

• Kako nastaviti in uporabljati stikalo

OFF

ON

OFF

ON

Vključite za vgrajene 
enote

Omejitev zračnega 
pretoka navzgor

Tovarniške nastavitve

Uporaba

Nastavitev funkcije

OFF

SW2-4Številka stikala
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(0912) HT3P257982-1 M09B169
Dvorazsežna črtna koda 
je koda za proizvajalca.


