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1. PRVNÍ SEZNÁMENÍ
• Tento dokument je instalační příručka pro vzduchem chlazenou 

chladicí kondenzační jednotku Daikin. Než budete jednotku 
instalovat, přečtěte si pozorně tento návod a řiďte se pokyny, 
které jsou v něm obsažené. Po instalaci proveďte zkušební 
provoz a zkontrolujte, zda jednotka pracuje správně. Vysvětlete 
zákazníkovi, jak jednotku provozovat a jak o ni pečovat pomocí 
návodu k obsluze.

• Nakonec dbejte, aby si zákazník tuto příručku uložil na bezpečné 
místo společně s návodem k obsluze.

• Tato příručka nepopisuje, jak vnitřní jednotku nainstalovat. 
Tento postup naleznete v instalační příručce vnitřní jednotky.

1-1 Bezpečnostní upozornění
Před instalací kondenzační jednotky si pečlivě prostudujte tato 
bezpečnostní upozornění a zajistěte správnou instalaci zařízení.
Po dokončení instalace proveďte zkušební provoz a proveďte 
zkoušku na výskyt závad. Seznamte zákazníka se způsobem 
provozování kondenzační jednotky a s péčí o něj s využitím 
informací uvedených v návodu k obsluze. Požádejte zákazníky, 
aby si uschovali tuto instalační příručku spolu s návodem k obsluze 
k dalšímu použití.

Význam VÝSTRAH a UPOZORNĚNÍ

VÝSTRAHA .......Nedodržení těchto pokynů může mít 
za následek úraz nebo úmrtí osob.

UPOZORNĚNÍ ...Zanedbání kteréhokoli z těchto pokynů 
může mít za následek poškození majetku 
nebo úraz osob.

VÝSTRAHA

• O provedení instalace požádejte svého prodejce nebo 
kvalifikovaný personál.
Kondenzační jednotku se nepokoušejte sami instalovat ani 
opravovat. Nesprávně provedená práce může mít za následek 
únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.

• Kondenzační jednotku instalujte podle popisu uvedeného v tomto 
instalačním návodu.
Nesprávně provedená práce může mít za následek únik vody, 
úraz elektrickým proudem nebo požár.

• Při instalaci jednotky do malé místnosti proveďte příslušná 
opatření, aby v případě úniku chladiva zůstala koncentrace 
chladiva pod povolenými bezpečnostními limity. 
Podrobnější informace obdržíte u prodejce. Nadměrné množství 
chladiva v uzavřeném prostoru může způsobit nedostatek 
kyslíku.

• Při instalaci používejte výhradně specifikované příslušenství 
a díly určené k instalaci.
Použití jiných, než předepsaných dílů může mít za následek pád, 
únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.

• Kondenzační jednotku instalujte na dostatečně pevnou základnu, 
která je schopná odolávat její hmotnosti.
Nedostatečná pevnost základů může mít za následek pád 
zařízení, což může přivodit úraz.

• Specifikované instalační práce realizujte se zřetelem na silný vítr, 
možné smrště nebo zemětřesení.
Nedodržení těchto zásad při instalaci může mít za následek pád 
jednotky s následným úrazem.

• Zajistěte, aby byla klimatizační jednotka zapojena do 
samostatného obvodu a aby celé elektrické zapojení jednotky 
provedl kvalifikovaný personál v souladu s místními zákony 
a předpisy a tímto instalačním návodem.
Nedostatečná zatížitelnost napájecí sítě nebo chybně provedená 
instalace může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo 
požár.

• Zajistěte, aby všechna vedení byla jištěná a chráněná. Používejte 
pouze specifikované vodiče a zajistěte, aby svorkovnice či vedení 
nebyly vystaveny namáhání.
Nesprávné zapojení nebo zajištění vodičů může mít za následek 
nadměrný vývin tepla nebo požár.

• Při zapojování napájení a připojování přenosového vedení umístěte 
vodiče tak, aby bylo možné bezpečně upevnit kryt rozváděcí skříně. 
Nesprávné umístění krytu rozváděcí skříňky může mít za 
následek úraz elektrickým proudem, požár nebo přehřátí svorek.

• Pokud plynné chladivo během instalace uniká, prostory ihned 
vyvětrejte.
Dostane-li se plyn chladiva do styku s ohněm, mohou vznikat 
jedovaté plyny.

• Po dokončení instalace proveďte zkoušku netěsností chladicího 
plynu.
Pokud by plynné chladivo unikalo do místnosti a dostalo se 
do styku se zdrojem požáru (například teplovzdušné topidlo, 
kamna, sporák nebo vařič), mohly by se tvořit jedovaté plyny.

• Před dotekem kterékoli součásti pod napětím dbejte na to, aby 
bylo zařízení vypnuté.

• Chladiva, které uniklo z chladicího potrubí nebo jiných míst 
systému, se nedotýkejte, hrozí riziko vzniku omrzlin. 

• Nedovolujte dětem lézt po venkovní jednotce, ani na ni 
nepokládejte jakékoliv věci. 
V případě poškození by mohla jednotka spadnout a způsobit úraz.

• Zajistěte uzemnění kondenzační jednotky.
K uzemnění této jednotky nepoužívejte rozvodové 
potrubí, hromosvod, ani telefonní zemnicí kabel. 
Nedokonalé uzemnění může způsobit úraz elektrickým 
proudem nebo požár.
Intenzivní nárazový proud blesku nebo jiného zdroje může 
způsobit poškození kondenzační jednotky.

• Zajistěte instalaci jističe svodového zemnicího proudu.
Zanedbání instalace jističe uzemnění může mít za následek úraz 
elektrickým proudem nebo požár.
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UPOZORNĚNÍ

• Odtokové potrubí instalujte v souladu pokyny v tomto instalačním 
návodu. Zajistíte tak dobrý odvod kondenzátu. Potrubí tepelně 
izolujte, abyste předešli kondenzaci.
Nesprávně instalované odtokové potrubí může mít za následek 
únik vody uvnitř místnosti a majetkové škody.

• Vnitřní a venkovní jednotku, napájecí kabelovou přípojku a 
propojovací vodiče instalujte ve vzdálenosti nejméně jeden metr 
od televizorů nebo rádií. Předejdete tak možnosti interference 
obrazu nebo šumu.
(Podle intenzity příchozího signálu může být vzdálenost jednoho 
1 m k eliminaci šumu nedostatečná.)

• Kondenzační jednotku neinstalujte na místa s následujícími 
vlastnostmi:
1. V místech s vysokou koncentrací par minerálních olejů, 

aerosolů olejů nebo páry (například kuchyně).
Plastové díly by se mohly poškodit, mohly by spadnout 
a způsobit únik vody.

2. V místech, kde vznikají korozívní plyny, například oxid siřičitý.
Koroze měděného potrubí nebo spájených dílů by mohla 
způsobit únik chladiva.

3. Poblíž instalace strojů generujících elektromagnetickou radiaci.
Elektromagnetické vlny by mohly narušit provoz řídicího 
systému a způsobit poruchu funkce jednotky.

4. V místech s únikem hořlavých plynů, nebo v místech 
s uhlíkovými vlákny nebo hořlavým prachem rozptýleným 
ve vzduchu, nebo v místech, kde se manipuluje s těkavými 
kapalinami (například ředidla nátěrů nebo benzin).
Provozování jednotky v takových prostorách by mohlo 
způsobit požár.

5. Vozidla, lodě nebo jiná místa, kde dochází ke generování 
vibrací nebo pohybu kondenzační jednotky.
Kondenzační jednotka může vykázat poruchu nebo způsobit 
nehody v důsledku nedostatku kyslíku po úniku chladiva.

6. Místa s nadměrným kolísáním napětí.
Kondenzační jednotka může vykazovat poruchu.

7. Místa, kde se hromadí spadané listí nebo kde je hustý porost.
8. Místa, kde mohou drobná zvířata hledat přístřešek.

Jestliže se malá zvířata dotknou elektrických součástí 
jednotky, může dojít k poruše, k vývinu kouře nebo k požáru.

• Tato kondenzační jednotka není určena pro použití v prostředí 
s nebezpečím výbuchu.

1-2 Zvláštní poznámka o výrobku
Tato kondenzační jednotka se dodává za podmínky "zařízení 
nepřístupné široké veřejnosti".
[KLASIFIKACE]
Tato kondenzační jednotka se dodává za podmínky "zařízení 
nepřístupné široké veřejnosti".
[CHARAKTERISTIKY ELEKTROMAGNETICKÉ SLUČITELNOSTI]
Tento systém je produkt třídy A. V domácím prostředí může toto 
zařízení způsobovat rušení rádiových frekvencí, v takovém případě 
je nutné podniknout odpovídající opatření.
[CHLADIVO]
Tento systém používá jako chladivo látku R410A.

UPOZORNĚNÍ

Jednotka je z výroby již naplněna jistým množstvím chladiva R410A.
Nikdy neotevírejte uzavírací ventil kapaliny nebo plynu, dokud to není 
výslovně uvedeno v kapitole "9. KONTROLY PO DOKONČENÍ PRÁCE".

• Chladivo R410A vyžaduje striktní bezpečnostní opatření 
zaměřené na čistotu systému, jeho těsnost a udržení v suchu.
Pozorně si přečtěte kapitolu "POTRUBÍ CHLADIVA" a správně 
dodržujte popsané postupy.
A. Čistý a suchý stav

Do systému nesmějí vniknout cizí materiály (včetně 
minerálních olejů jako je například olej SUNISO nebo vlhkosti), 
ani se nesmějí do systému přimísit.

B. Těsnost
Při instalaci dbejte, aby zůstala zachována těsnost systému.
Látka R410A neobsahuje žádný chlor, neničí ozónovou vrstvu a 
nesnižuje ochranu Země proti škodlivému ultrafialovému záření.
Látka R410A může v případě úniku nepatrně přispět ke 
skleníkovému efektu.

• Protože chladivo R410A je směs, potřebné další chladivo se musí 
doplňovat v tekutém stavu. Při doplňování chladiva v plynném 
stavu se mění jeho složení a systém by nepracoval správně.

• Zkontrolujte, zda je doplnění chladiva provedeno správně. 
Viz také "9. KONTROLY PO DOKONČENÍ PRÁCE" a štítek 
s pokyny pro doplňování chladiva na povrchu krytu řídicí skříně.

Důležité informace ohledně použitého chladiva
Tento produkt obsahuje fluorované skleníkové plyny podléhající 
Kjótskému protokolu. Tyto plyny nevypouštějte do atmosféry.
Typ chladiva: R410A
GWP(1) hodnota: 2090
(1) GWP = global warming potential – potenciál globálního oteplování 
Vyplňte nesmazatelným inkoustem,

 náplň chladiva produktu z výroby,
 další náplň chladiva přidaná v místě instalace a
 + celková náplň chladiva 

na štítek ohledně náplně chladiva dodávaný s produktem.

Vyplněný štítek musí být nalepen v blízkosti portu k doplňování 
chladiva do produktu (například na vnitřní stranu servisního krytu).

[KONSTRUKČNÍ TLAK]
Protože konstrukční tlak činí 3,8 MPa neboli 38 bar (pro jednotky 
R407C: 3,3 MPa nebo 33 barů), je třeba pečlivě volit tloušťku stěny 
použitého potrubí v souladu s příslušnými místními a národními 
předpisy.

1-3 Požadavky na likvidaci
Demontáž jednotky, likvidace chladiva, oleje a ostatních částí 
zařízení musí probíhat v souladu s příslušnými místními a národními 
předpisy.

3

56

2

1

4 1 náplň chladiva v produktu 
z výroby: viz typový štítek 
jednotky

2 další náplň chladiva 
přidaná v místě instalace

3 celková náplň chladiva

4 Obsahuje fluorované 
skleníkové plyny podléha-
jící Kjótskému protokolu

5 venkovní jednotka

6 chladivový válec a potrubí 
k doplňování chladiva
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2. PŘED INSTALACÍ
UPOZORNĚNÍ

• Instalace vnitřních jednotek je popsána v instalační příručce 
vnitřních jednotek.

• K instalaci produktu je třeba volitelné příslušenství. Informujte 
se v pokynech dodaných pro volitelné příslušenství.

2-1 Standardně dodávané příslušenství
Dodáváno je následující příslušenství. Umístění příslušenství je 
uvedeno na obrázku.

Poznámka
Až do dokončení celé elektrické instalace žádné příslušenství neodhazujte.

2-2 Modelové řady

2-3 Příklad konfigurace systému

1 Návod k obsluze 
2 Instalační příručka 
3 Svorky
4 Trubky příslušenství (namontovány na dolním rámu)

2-4 Omezení pro vnitřní jednotky
• Na každou vnitřní jednotku namontujte mechanický termostatický 

expanzní ventil R410A.
• Izolujte detekční blok mechanického termostatického expanzního 

ventilu.
• Namontujte solenoidový ventil R410A (maximální provozní 

diferenční tlak 3,5 MPa [35 barů] nebo více) na primární straně 
mechanického termostatického expanzního ventilu, jak je 
popsáno výše pro každou vnitřní jednotku.

• Namontujte filtr na primární straně solenoidového ventilu, jak je 
popsáno výše pro každou vnitřní jednotku. Stanovte hodnotu 
velikosti oka sítě filtru na základě velikosti stanovené použitým 
solenoidovým ventilem a mechanickým termostatickým 
expanzním ventilem.

• Veďte instalaci k výměníku tepla vnitřní jednotky tak, aby tok 
chladiva směřoval shora dolů.

• Při instalaci několika vnitřních jednotek je namontujte do stejné 
výšky.

• Jako typ odmazování použijte mimocyklové odmazování 
nebo odmazování elektrickým topením. Nelze použít modely 
s odmazováním horkým plynem.

Název Svorka (1) Svorka (2) Svorka (3)

Plynové 
potrubí 
jako pří-

slušenství 
(1)

Plynové 
potrubí 
jako pří-

slušenství 
(2)

Množství 11 ks 1 ks 1 kus 1 kus 1 kus

Tvar

Malý Velká

Silná
 (dodává 
se pouze 
s typem 
5, 6 A)

Název
Kapalinové 
potrubí jako 

příslušenství (1)

Kapalinové 
potrubí jako 

příslušenství (2)
Ostatní

Množství 1 kus 1 kus 1 kus od každé 
položky

Tvar

Tenká

• Návod k obsluze
• Instalační příručka
• Prohlášení o shodě 

(PED)
• Štítek 

"DOPLŇKOVÁ 
NÁPLŇ CHLADIVA"

MT (střední teplota) LRMEQ5~20AY1(E)
LT (nízká teplota) LRLEQ5~20AY1(E)

Název Venkovní 
jednotka

Vnitřní jednotka
MT (střední teplota)

Chladič jednotky Skříň

Tvar

Název
Vnitřní jednotka Ovládací 

panel 
(odmrazování)

Výstražný 
panelLT (nízká teplota)

Chladič jednotky Skříň

Tvar

1, 2, 3 1, 2, 3

4
4

[Typ 8A, 10A, 12A][Typ 5A, 6A]

1, 2, 3

4

[Typ 15A, 20A]
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3. VOLBA MÍSTA INSTALACE
Zvolte takové umístění, které splňuje následující podmínky. Získejte 
svolení zákazníka.

1. Nevzniká nebezpečí požáru následkem netěsností a přítomnosti 
hořlavých plynů.

2. Místo instalace jednotky je třeba volit tak, aby vypouštěný vzduch 
ani hluk jednotky nikoho nerušily.

3. Základy jsou dostatečně pevné, aby mohly nést hmotnost 
jednotky, a podlaha je plochá, aby nedocházelo k vibracím a 
nevznikal hluk.

4. Délka potrubí mezi venkovní a vnitřní jednotkou nesmí překročit 
povolenou délku. (Viz "6. POTRUBÍ CHLADIVA")

5. Umístění, kde sací a výstupní otvor jednotky nesměřují na 
návětrnou stranu. 
Vítr foukající přímo do sacího a výstupního otvoru bude 
narušovat činnost jednotky.
V případě potřeby namontujte větrolam.

6. Prostor kolem jednotky odpovídá potřebám údržby a k dispozici je 
i minimální prostor pro přívod a vypouštění vzduchu. 
(Viz také "Příklady instalace", kde jsou uvedeny minimální 
prostorové požadavky.)

Příklady instalace
• Prostor potřebný k instalaci na následujícím obrázku je referenční 

při chlazení za venkovních teplot 32°C. 
Pokud konstrukční venkovní teplota překročí 32°C, nebo tepelné 
zatížení překročí maximální kapacitu všech venkovních jednotek, 
použijte ještě větší prostor pro sání, jak je uvedeno na 
následujícím obrázku.

• Během instalace instalujte jednotky s použitím nejvhodnějšího 
provedení pro dané místo podle následujícího obrázku; vezměte 
v úvahu také provoz, pohyb lidí a vítr.

• Pokud počet nainstalovaných jednotek bude vyšší, než je 
znázorněno na následujícím obrázku, namontujte jednotky tak, 
aby nedocházelo ke zkratům.

• Pokud jde o místo před jednotkou, uvažujte prostor potřebný 
pro místní chladivové potrubí při instalaci jednotek. 

• Pokud pracovní podmínky na následujícím obrázku nelze použít, 
kontaktujte svého dodavatele nebo přímo společnost Daikin.

POZNÁMKA) Pro vzory 1 a 2
• Výška stěny pro přední stranu je maximálně 1500 mm.
• Výška stěny pro sací stranu je maximálně 500 mm.
• Výška stěny pro boky – bez omezení
• Pokud výška překročí výše uvedené hodnoty, vypočtěte 

hodnoty h1 a h2 uvedené na obrázku níže, a přičtěte h1/2 
k obslužnému prostoru na přední straně a h2/2 k obslužnému 
prostoru na sací straně.

UPOZORNĚNÍ

1. Měnič kondenzační jednotky může způsobit elektronický šum 
generovaný v pásmu AM vlnových délek. Ověřte si správné místo 
instalace tak, aby hlavní kondenzační jednotka a elektrické 
kabely byly instalovány v dostatečné vzdálenosti od stereo-
fonních zařízení, osobních počítačů atd. 
Obzvláště pro místa se slabým příjmem zajistěte, aby pro vnitřní 
dálkové ovladače byla k dispozici vzdálenost alespoň 3 metry a 
veďte kabeláž a přenosové vedení v kanálech, které jsou 
uzemněny.

2. Při instalaci v místech, kde se očekává velká vrstva napadaného 
sněhu, aplikujte následující opatření proti sněhu.
• Zajistěte, aby základna byla dostatečně vysoko, aby 

nedocházelo k ucpávání sněhem.
• Namontujte protisněhový kryt (volitelné příslušenství)
• Zadní mřížku nasávání odstraňte, aby se na žebrech 

neusazoval sníh.

3. Jestliže by kondenzát podle stavu podlahy mohl odkapávat 
na nižší podlaží (nebo chodníky), proveďte potřebná opatření - 
například montáž pánve na odtékající vodu (prodává se 
samostatně).

4. Samotné chladivo R410A je nejedovaté, nehořlavé a je 
bezpečné. Pokud však bude chladivo unikat, jeho koncentrace 
může podle velikosti místnosti překročit přípustnou mez. Proto je 
třeba zavést odpovídající opatření proti vzniku netěsností. 
Podrobnější informace viz "Technické údaje".
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h1 = A (skutečná výška) – 1500
h2 = B (skutečná výška) – 500
X = 500 + h1/2 nebo více
Y = 300 + h2/2 nebo více
(Y = 100 + h2/2 nebo více)
[Hodnoty v závorkách jsou pro vzor 2]

Prostor pro servis

Prostor pro servis

≥1500

≥1
50

0
≥1

50
0

≥1500

≥1500

(mm)Skříň

Ovládací panel
Výstražný panel Nadproudový vypínač 

přetížení (pojistka)
(Jističe svodového 
zemnícího proudu)

Nadproudový vypínač 
přetížení (pojistka)
(Jističe svodového 
zemnícího proudu)
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4. MANIPULACE S JEDNOTKOU
1. Rozhodněte se o trase přepravy.

2. Pokud se používá vysokozdvižný vozík, zasuňte vidlice do 
velkých otvorů na dolní straně jednotky.

1 Otvor (velký)
2 Vidlice 
3 Pevné šrouby pro přepravní spony
4 Přepravní spony (žlutá)
Pokud jednotku zavěšujete, použije látkové závěsné popruhy, 
aby nedošlo k poškození jednotky. Mějte na paměti následující 
pokyny a zavěšujte jednotku přesně podle postupu uvedeného na 
následujícím obrázku.
• Použijte závěsné popruhy s dostatečnou únosností pro 

hmotnost jednotky.
• Použijte 2 popruhy délky alespoň 8 m.
• Umístěte kus hadru tam, kde je skříň ve styku se závěsem, 

aby nedošlo k poškození.
• Zvedněte jednotku a ujistěte se, že je zvedána v těžišti.

1 Smyčka závěsného popruhu
2 Látka
3 Otvor (velký)

Používá se pro velikosti 5A nebo 6A
4 Smyčka závěsného popruhu
5 Látka
6 Otvor (malý)

Používá se pro velikosti 8A, 10A, 12A, 15A nebo 20A
3. Po instalaci demontujte přepravní sponu (žlutá), upevněnou 

k velkým otvorům.

Poznámka
Položte kus látky na vidlici, abyste zabránili poškození nátěru 
dolního rámu a vzniku koroze, pokud s jednotkou opatřenou 
protikorozním nátěrem manipulujete vysokozdvižným vozíkem.

5. UMÍSTĚNÍ JEDNOTKY
• Zkontrolujte, zda je jednotka postavena na vodorovnou a 

dostatečně pevnou základnu, aby nevznikaly vibrace ani hluk.
• Základna by měla být o něco širší, než je šířka stojin jednotky 

(66 mm) a měla by jednotku řádně podpírat.
Jestliže má být použita ochranná pryž, umístěte ji na celý povrch 
základny.

• Výška základny by měla být minimálně 150 mm od podlahy.
• Jednotku upevněte na základnu pomocí kotevních šroubů. 

(Připravte si běžně dostupné sady šroubů M12, matic a podložek.)
• Kotevní šrouby by měly být zajištěny v hloubce 

20 mm.

Poznámka
• Při instalaci na střechu se ujistěte, že podlaha střechy je 

dostatečně pevná a veškeré součásti díla jsou zhotoveny 
vodotěsně.

• Zajistěte, aby prostor kolem jednotky zaručoval správný odvod 
odpadní vody. Kolem základů jednotky vybudujte odváděcí 
kanálky nebo rýhy.
Za chodu venkovní jednotky z ní někdy dochází k vypouštění 
vody.

• Pokud je kondenzační jednotka typu 
odolného proti poškození slanou 
vodou nebo typu velmi odolného proti 
poškození slanou vodou, použijte 
dodané matice s plastovými pod-
ložkami a zajistěte produkt k šroubům základny.
Účinek protikorozního nátěru matic bude ztracen, pokud bude 
nátěr na dosedacích plochách po dotažení poškozen.

1

2
4

3

1 2

3

4

5

6

20

Základ rohového otvoru, který zajišťuje jednotku s otvory ve čtyřech 
rozích, není k dispozici pro velikosti 8A, 10A, 12A, 15A, 20A.
Základ rohového otvoru je však dostupný pro velikosti 5A a 6A.

Základní forma

Střed produktuStřed produktu

Nepoužívá se 
pro velikosti 
5A nebo 6A

Nepoužívá se 
pro velikosti 
5A nebo 6A

Základový 
nosník (svislý)

Základový 
nosník 
(vodorovný)

Nezávislé 
základy

Základ s rohovým 
otvorem

≥100

≥100≥100

≥100

≥100≥100

A
B

72
9

635

930

1240

497

792

1102

A B

(Jednotka: mm)

Bod základového šroubu
(4-15 × 22,5)

Šířka základny a pozice základového šroubu
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Typ 5A · 6A

Typ 8A · 10A · 12A

Typ 15A · 20A
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Plastové 
podložky
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6. CHLADICÍ POTRUBÍ
Dodavatelé potrubní instalace
• Nikdy neotevírejte uzavírací ventil, dokud nejsou provedeny 

kroky uvedené v kapitole "7. ELEKTRICKÁ INSTALACE" a 
"8-3 Kontrola zařízení a podmínek instalace".

• Při pájení a spojování trubek chladiva nepoužívejte tavidlo. 
Používejte pájecí kov s plnivem ze slitiny fosforové mědi 
(BCuP-2), který nevyžaduje tavidlo. Tavidla na bázi chlóru 
způsobí korozi potrubí. Pokud by byl fluorid znečištěn, tavidlo 
bude mít nepříznivý účinek na potrubí chladiva, například 
degradaci stavu chladicího oleje stroje.

UPOZORNĚNÍ

• Veškeré potrubí musí instalovat licencovaný technik chladicích 
zařízení a instalace musí odpovídat příslušným místním a 
národním předpisům.

[Bezpečnostní opatření pro použití stávajícího potrubí chladiva 
/ výměníků tepla]

Pokud opětovně používáte stávající potrubí chladiva / výměníky 
tepla, mějte na paměti následující.
Pokud vykazují závadu, může to způsobit poruchu systému.
• V následujících případech nepoužívejte stávající potrubí: Místo 

toho zhotovte nové potrubí.
• Potrubí má odlišnou velikost.
• Pevnost potrubí jen nedostatečná.
• Dříve používaný kompresor kondenzační jednotky způsobil 

poruchu.
Je uvažován nepříznivý vliv zbytků látek, například oxidace 
chladicího oleje a vytváření vodního kamene.

• Pokud je vnitřní jednotka nebo venkovní jednotka odpojena 
od potrubí na delší dobu.
Je zvažování pronikání vody a prachu do potrubí.

• Měděné potrubí zkorodované.
• Chladivo dříve používané v kondenzační jednotce je jiného 

typu, než R410A (např. R404A / R507 nebo R407C). 
Je zvažováno znečištění chladiva cizími látkami.

• Pokud byly svary zhotoveny uprostřed místního potrubí, 
zkontrolujte případný únik chladiva svary.

• Zajistěte izolaci veškerého spojovacího potrubí.
Teploty potrubí kapaliny a plynu jsou následující:
Minimální teplota přívodního potrubí kapaliny: 0°C
Minimální teplota přívodního potrubí plynu: 
–26°C (chladicí modelová řada)
–46°C (mrazicí modelová řada)
V případě nedostatečné tloušťky přidejte dodatečný izolační 
materiál nebo obnovte stávající izolační materiál.

• Obnovte izolační materiál v případě, že je poškozen.
Pokud opětovně používáte stávající výměníky tepla, mějte na 
paměti následující.
• Jednotky s nedostatečným konstrukčním tlakem (protože tento 

výrobek je jednotka pro R410A) vyžadují nižší konstrukční tlak 
2,5 MPa [25 bar].

• Jednotky, pro které je trasa potrubí do výměníku tepla vedena tak, 
aby tok chladiva směřoval zdola nahoru.

• Jednotky s korozí měděného potrubí nebo ventilátoru
• Jednotky, které mohou být znečištěny cizími látkami, například 

nečistotami.
čeština 6



6-1 Volba materiálu potrubí
• Ujistěte se, že vnitřní a vnější strana použitého potrubí je zbavena nečistot, například síry, oxidů, prachu, třísek, oleje, tuků a vody.

Je žádoucí, aby maximální adheze oleje v potrubí byla 30 mg na 10 m.
• Použijte následující typ potrubí chladiva.

Materiál: Bezešvé měděné potrubí deoxidované kyselinou fosforečnou (C1220T-O pro maximální vnější průměr 15,9 mm a C1220T-1/2H pro 
minimální vnější průměr 19,1 mm)

Velikost potrubí chladiva a tloušťky stěn: Používejte rozměry potrubí a tloušťky stěn podle následující tabulky.
(Tento produkt používá chladivo R410A. Přípustný tlak typu O může být nedostatečný, pokud se používá pro potrubí s minimálním 
průměrem 19,1 mm. Proto používejte typ 1/2 H s minimální tloušťkou 1,0 mm.
Pokud je použit typ O pro potrubí s minimálním průměrem 19,1 mm, může se vyžadovat minimální tloušťka 1,2 mm. V takovém 
případě nezapomeňte provést pájení každého spoje.)

• Zhotovte potrubí tak, aby splňovalo délková omezení z následující tabulky.

d1e

B

d2

C

H

c

H1

D1F E

f

D2A

ba

Maximální přípustná 
délka jednoho potrubí 
(ekvivalentní délka)

Maximální rozdíl výšky 
mezi vnitřní a venkovní 
jednotkou

Velikost potrubí kapalinyVelikost potrubí plynu

13,4 kW nebo více
10,8 kW nebo více a méně než 13,4 kW
7,8 kW nebo více a méně než 10,8 kW
6,4 kW nebo více a méně než 7,8 kW
4,4 kW nebo více a méně než 6,4 kW
2,3 kW nebo více a méně než 4,4 kW
Méně než 2,3 kW
Celková kapacita vnitřních jednotek po rozvětvení

φ22,2 × 1,0 (typ 1/2H)
φ28,6 × 1,0 (typ 1/2H)
φ34,9 × 1,1 (typ 1/2H)

φ19,1 × 1,0 (typ 1/2H)
φ25,4 × 1,0 (typ 1/2H)
φ31,8 × 1,1 (typ 1/2H)

φ31,8 × 1,1 (typ 1/2H)
φ28,6 × 1,0 (typ 1/2H)
φ25,4 × 1,0 (typ 1/2H)
φ22,2 × 1,0 (typ 1/2H)
φ19,1 × 1,0 (typ 1/2H)
φ15,9 × 1,0 (typ 1/2H)

φ12,7 × 0,8 (typ O)

φ9,5 × 0,8 (typ O)

φ6,4 × 0,8 (typ O)φ12,7 × 0,8 (typ O)

φ12,7 × 0,8 (typ O)
φ12,7 × 0,8 (typ O)
φ15,9 × 0,8 (typ O)

φ9,5 × 0,8 (typ O)
φ9,5 × 0,8 (typ O)
φ12,7 × 0,8 (typ O)

Žádná velikost po rozvětvení nesmí překročit velikost potrubí proti proudu.

Vyberte potrubí podle následující tabulky a v souladu s celkovou kapacitou vnitřních jednotek 
připojených k danému potrubí.

Upravte velikost potrubí tak, aby se shodovala s velikostí potrubí, které spojuje vnitřní jednotku.Potrubí mezi oblastmi větvení a každou jednotkou

Potrubí mezi oblastmi větvení
(B, b, C, c)

Typ 15A · 20A

25~70 mm25 m nebo méně50~70 m50 m nebo méně
Potrubí plynuPotrubí kapaliny

Tloušťka potrubí

Typ 8A · 10A · 12A
Typ 5A · 6A

Strana venkovní jednotky

(Jednotka: mm)(LT (nízká teplota)) LRLEQ5~20AY1

Velikost potrubí kapalinyVelikost potrubí plynu

31,0 kW nebo více
25,0 kW nebo více a méně než 31,0 kW
18,5 kW nebo více a méně než 25,0 kW
14,5 kW nebo více a méně než 18,5 kW
9,9 kW nebo více a méně než 14,5 kW
6,0 kW nebo více a méně než 9,9 kW
Méně než 6,0 kW
Celková kapacita vnitřních jednotek po rozvětvení

φ22,2 × 1,0 (typ 1/2H)
φ28,6 × 1,0 (typ 1/2H)
φ34,9 × 1,1 (typ 1/2H)

φ19,1 × 1,0 (typ 1/2H)
φ25,4 × 1,0 (typ 1/2H)
φ31,8 × 1,1 (typ 1/2H)

φ31,8 × 1,1 (typ 1/2H)
φ28,6 × 1,0 (typ 1/2H)
φ25,4 × 1,0 (typ 1/2H)
φ22,2 × 1,0 (typ 1/2H)
φ19,1 × 1,0 (typ 1/2H)
φ15,9 × 1,0 (typ 1/2H)

φ12,7 × 0,8 (typ O)

φ9,5 × 0,8 (typ O)

φ6,4 × 0,8 (typ O)φ12,7 × 0,8 (typ O)

φ12,7 × 0,8 (typ O)
φ12,7 × 0,8 (typ O)
φ15,9 × 0,8 (typ O)

φ9,5 × 0,8 (typ O)
φ9,5 × 0,8 (typ O)
φ12,7 × 0,8 (typ O)

Žádná velikost po rozvětvení nesmí překročit velikost potrubí proti proudu.

Vyberte potrubí podle následující tabulky a v souladu s celkovou kapacitou vnitřních jednotek 
připojených k danému potrubí.

Upravte velikost potrubí tak, aby se shodovala s velikostí potrubí, které spojuje vnitřní jednotku.Potrubí mezi oblastmi větvení a každou jednotkou

Potrubí mezi oblastmi větvení
(B, b, C, c)

Typ 15A · 20A

50~130 m50 m nebo méně50~130 m50 m nebo méně
Potrubí plynuPotrubí kapaliny

Tloušťka potrubí

Typ 8A · 10A · 12A
Typ 5A · 6A

Strana venkovní jednotky

(Jednotka: mm)
Velikost potrubí chladiva
(MT (střední teplota)) LRMEQ5~20AY1

<Délka potrubí chladiva>

Poznámka: Vyžaduje se lapač v rozestupech 5 m od venkovní jednotky.

Výškový rozdíl mezi vnitřními jednotkami

Maximální délka potrubí větve (skutečná délka)

H1 ≤ 0,5 m

H ≤ 10 m

H ≤ 35 m (Poznámka)

b + c + d ≤ 30 m (d je d1 nebo d2, cokoliv je delší)

a + b + c + d ≤ 70 m (d je d1 nebo d2, cokoliv je delší)

a + b + c + d ≤ 130 m (d je d1 nebo d2, cokoliv je delší)

jednotka nad venkovní jednotkou

jednotka pod venkovní jednotkou

LRLEQ5~20AY1

LRMEQ5~20AY1

Potrubí kapaliny

Po
tr

ub
í p

ly
nu

Chladič 
jednotky

Skříň

Venkovní jednotka
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6-2 Ochrana proti znečištění při instalaci potrubí
Zajistěte ochranu potrubí proti vniknutí vlhkosti, nečistoty, prachu 
apod.

Poznámka
Dbejte zvláštní opatrnosti s ohledem na zamezení vniku nečistoty 
nebo prachu při průchodu potrubí otvory ve stěnách nebo při 
průchodu okrajů potrubí do venkovního prostředí.

6-3 Potrubní spoj
• Při tvrdém pájení je třeba zajistit regeneraci dusíku či jeho vhánění.

Pájení natvrdo bez dusíkové náhrady nebo uvolňující dusík 
dovnitř potrubí způsobuje vytváření velkého množství zoxido-
vaného materiálu ve vrstvě na vnitřní straně potrubí. Tato vrstva 
nepříznivě ovlivňuje funkci ventilů a kompresoru chladicího 
systému a brání normálnímu provozu.

• Regulátor tlaku dusíku použitého při tvrdém pájení musí být 
nastaven na cca 0,02 MPa (0,2 kg/cm2: dostatečná hodnota 
na vyvolání pocitu mírného proudění v obličeji).

Poznámka
Při tvrdém pájení spojů potrubí nepoužívejte antioxidační činidla.
Jejich zbytky by mohly ucpat potrubí a poškodit zařízení.

6-4 Instalace sušičky

UPOZORNĚNÍ

Tento produkt vyžaduje, aby sušička byla připojena k místnímu 
potrubí kapaliny.
(Provoz jednotky bez namontované sušičky může vést k jeho 
poškození.)

Sušičku vyberte z následující tabulky:

• Namontujte sušičku do vodorovné polohy, pokud to je možné.
• Sušičku namontujte co nejblíže k venkovní jednotce.
• Těsně před pájením sejměte krytku sušičky (aby nedocházelo 

k absorpci vzdušné vlhkosti).
• Postupujte podle pokynů v návodu k obsluze sušičky, které 

popisují pájení.
• Pokud během pájení dojde k opálení laku, opravte jej. V případě 

potřeby kontaktujte výrobce, který vám poskytne další pokyny pro 
opravu laku.

• Pro některé sušičky je stanoven směr proudění.
Nastavte směr proudění podle návodu k obsluze sušičky.

6-5 Připojení potrubí pro chladivo

UPOZORNĚNÍ

• Kromě uzavíracích ventilů plynu a kapaliny má jednotka také 
servisní uzavírací ventil (viz schéma níže).

• Servisní uzavírací ventil nepoužívejte*.
(Tovární nastavení servisního uzavíracího ventilu je "otevřený". 
Během provozu jej vždy nechte v této poloze. Provoz jednotky 
s ventilem v uzavřené poloze může způsobit poruchu kompresoru.)

1. Pokyny pro vedení potrubí
Místní mezijednotkové potrubí může být připojeno buď k přední 
straně nebo bokům (protaženo spodkem), jak je vidět na obrázku.
Při průchodu dnem používejte vyrážecí otvory v dolním rámu.

Preventivní opatření při vyrážení vyrážecích otvorů
• Otevřete otvory v základním rámu vyvrtáním 4 konkávních otvorů 

okolo něj nich vrtákem 6 mm.

• Zajistěte, aby nedošlo k poškození skříně jednotky.
• Po vylomení příslušných otvorů se doporučuje odjehlit hrany 

a použít na ně opravný nátěr, aby nedocházelo k rezivění.
• Při protahování elektrické kabeláže skrze vylamovací otvory 

chraňte kabeláž kanály nebo průchodkami, aby nedocházelo 
k poškození kabelů.

Místo Doba instalace Metoda ochrany

Venkovní
Déle, než měsíc Potrubí uzavřete
Méně než měsíc Potrubí uzavřete nebo 

zalepte páskouVnitřní Bez ohledu na období

Model Požadovaný výměník sušičky 
(doporučený typ)

LRMEQ5AY1, LRLEQ5AY1
LRMEQ6AY1, LRLEQ6AY1

80 g (100 % ekvivalentní 
s molekulárním sítem)
(DML083/DML083S: výroba Danfoss)

LRMEQ8AY1, LRLEQ8AY1
LRMEQ10AY1, LRLEQ10AY1
LRMEQ12AY1, LRLEQ12AY1

160g (100 % ekvivalentní 
s molekulárním sítem)
(DML163/DML163S: výroba Danfoss)

LRMEQ15AY1, LRLEQ15AY1
LRMEQ20AY1, LRLEQ20AY1

160g (100 % ekvivalentní 
s molekulárním sítem)
(DML164/DML164S: výroba Danfoss)

Pájené místo

Dusík

Dusík

Upevnění pomocí pásky
Ruční ventil

Regulátor

Potrubí s chladivem

* Servisní uzavírací ventil

* Servisní uzavírací ventil

Uzavírací ventil plynu 
(opatřeno servisním portem)

Uzavírací ventil kapaliny 
(opatřeno servisním portem)

Potrubí z levé strany

Připojení zepředu

Potrubí z pravé strany

Vrták

Konkávní 
sekce (4 místa)

Vylamovací otvor
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2. Odstranění uskřípnutého potrubí
V případě připojení potrubí chladiva k venkovní jednotce 
odstraňte přemosťovací potrubí podle následujícího postupu.
Viz "Obsluha uzavíracího ventilu", kde je uveden popis 
manipulace s uzavíracím ventilem.

VÝSTRAHA

Po odsátí plynu z potrubí odpojte skřípnuté potrubí.
Po natavení pájecího kovu může být potrubí odfouknuto, což může 
způsobit zranění, pokud by v potrubí bylo plynné chladivo.

Obsluha uzavíracího ventilu
Při obsluze uzavíracího ventilu postupujte podle pokynů níže.

UPOZORNĚNÍ

• Neotevírejte uzavírací ventil, dokud nebudou dokončeny kroky 
uvedené v "8-3 Kontrola zařízení a podmínek instalace".
Neponechávejte uzavírací ventil otevřený, aniž by bylo zapnuté 
napájení, jinak by mohlo docházet ke kondenzaci v kompresoru 
a může dojít k poškození izolace hlavního napájecího obvodu.

• Pro manipulaci s uzavíracím ventilem nezapomeňte používat 
speciální nástroje. Uzavírací ventil není vybaven zadním 
dorazem. Nadměrná síla při ovládání může způsobit poškození 
ventilu.

• Při používání servisního portu používejte plnicí hadici.
• Ujistěte se, že po pečlivém dotažení krytu ventilu a krytky 

nedochází k žádnému úniku plynného chladiva.

〈Dotahovací moment〉
V následující tabulce si ověřte velikosti uzavíracích ventilů 
dodávaných s každém modelem a hodnoty dotahovacích momentů 
příslušných uzavíracích ventilů.
Velikosti uzavíracích ventilů

〈Metoda otevírání〉
1. Sejměte kryt ventilu a pootočte hřídelí ventilu proti směru 

hodinových ručiček pomocí šestihranného klíče.
2. Otáčejte hřídelí, dokud se nezastaví.
3. Kryt ventilu bezpečně dotáhněte. Dotahovací momenty podle 

velikosti jsou uvedeny v tabulce dále.

〈Metoda uzavírání〉
1. Sejměte kryt ventilu a pootočte hřídelí ventilu po směru 

hodinových ručiček pomocí šestihranného nástrčného klíče.
2. Dotahujte hřídel, dokud se nedostane do styku s těsnicí částí 

ventilu.
3. Kryt ventilu bezpečně dotáhněte. Dotahovací momenty podle 

velikosti jsou uvedeny v tabulce dále.

〈Upozornění pro manipulaci s krytem ventilu〉
• Nepoškoďte těsnicí součást.
• V době montáže krytu ventilu naneste pojistné lepidlo na závity 

šroubu.
• Nepoužívejte lepidlo na závity na těsnicí část (pro použití 

převlečné matice).
• Po manipulaci s ventilem nezapomeňte pečlivě dotáhnout kryt 

ventilu. Viz "Obsluha uzavíracího ventilu", kde jsou uvedeny 
dotahovací momenty ventilu.

Vyříznutí
Smáčknuté potrubí (malá)

Smáčknuté potrubí (velké)

Potrubí na místě

Plnicí hadice
Servisní otvor

Potrubí na straně produktu

Uzavírací ventily - 
strana kapaliny a strana plynu

Servisní otvor

Smáčknuté potrubí

Odřízněte smáčknuté potrubí (malé) vhodným 
nástrojem, například řezačem trubek, otevřete 
průřez a ověřte, zda se zde nevyskytuje 
zbytkový olej.
Poznámka: Pokud z průřezu vychází olej, 
ořízněte smáčknuté potrubí (velké) řezačem 
potrubí a vyjměte smáčknutý kus.

Postup 3

Připojte plnicí hadici 
k servisnímu portu uzavíracího 
ventilu na straně kapaliny 
a plynu a odpojte plyn 
od smáčknutého potrubí.

Postup 2

Roztavte pájecí materiál 
hořákem a po vypuštění 
plynu ze smáčknutého 
potrubí odstraňte 
smáčknuté potrubí 
(velké).

Postup 4

Ověřte si, zda je uzavírací 
ventil uzavřený.

Postup 1

Typ 5A Typ 6A Typ 8A Typ 10A Typ 12A Typ 15A Typ 20A

Uzavírací 
ventil 
kapaliny

φ9,5 φ12,7

Uzavírací 
ventil plynu φ19,1 φ25,4 φ31,8

Velikosti 
uzavíracích 

ventilů

Utahovací moment N•m 
(zavírání po směru hodinových ručiček)

Hřídel (těleso ventilu) Kryt ventilu Servisní 
otvor

φ9,5 5,4~6,5 Šestihranný 
klíč: 4 mm

13,5~16,5

11,5~13,9

φ12,7 8,1~9,9 18,0~22,0

φ19,1
27,0~33,0 Šestihranný 

klíč: 8 mm 22,5~27,5
φ25,4

φ31,8 26,5~29,4 Šestihranný 
klíč: 10 mm 44,1~53,9

Těsnicí součást
Hřídel

Šestihranný otvor

Kryt ventilu

Servisní otvor

Kryt ventilu

Uzavírací ventil 
Součást upevnění 
krytu ventilu.

Nepoužívejte pojišťovací 
lepidlo na závity

Těsnicí součást

Používejte pojišťovací 
lepidlo na závity

Závit šroubu
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〈Upozornění pro manipulaci se servisním portem〉
• Pracujte na servisním portu s plnicí hadicí opatřenou suvnou tyčí.
• V době montáže krytky naneste pojistné lepidlo na závity šroubu.
• Nepoužívejte lepidlo na závity na těsnicí část (pro použití 

převlečné matice).
• Po práci musí být krytka bezpečně dotažená. Viz "Obsluha 

uzavíracího ventilu", kde jsou uvedeny dotahovací momenty 
krytky.

UPOZORNĚNÍ

Naneste pojistné lepidlo na závěs upevnění krytu ventilu a závit 
šroubu servisního portu.
V opačném případě pronikne dovnitř kondenzovaná voda a zmrzne. 
Proto může při deformaci nebo poškození kryty dojít k úniku 
plynného chladiva a poruše kompresoru.

3. Připojování chladivového potrubí k venkovním jednotkám

V případě připojení k přední straně
Sejměte kryt uzavíracího ventilu.

V případě připojení k boku (dole)
Odstraňte vyrážecí otvory v dolním rámu a protáhněte spojovací 
potrubí pod dolním rámem.

UPOZORNĚNÍ

• Zkontrolujte, zda se potrubí v místě instalace nedotýká jiného 
potrubí, dolního rámu ani bočních panelů jednotky.

〈Bezpečnostní opatření pro potrubí〉
Větvení potrubí proveďte s uvážením následujících podmínek.
• Při větvení potrubí kapaliny používejte spojky T a Y a větve veďte 

vodorovně. Tím zabráníte nerovnoměrnému proudění chladiva.
• V okamžiku větvení potrubí použijte spojku T a větve veďte tak, 

aby potrubí větví bylo umístěno nad hlavním potrubím (viz 
obrázek níže). Tím zabráníte akumulování chladicího oleje 
ve vnitřní jednotce v době odstavení mimo provoz.

• Spojku Y použijte pro větev kapalného chladiva a veďte větve 
vodorovně.

• Spojku T použijte pro větev plynného chladiva a připojte ji z horní 
strany hlavního potrubí.

• Zkontrolujte, zda se vodorovná část plynného potrubí svažuje 
dolů k venkovní jednotce (viz obrázek výše).

• Pokud je venkovní jednotka umístěna nahoře, zhotovte lapač 
na potrubí plynu v intervalech 5 m z venkovní jednotce. To zajistí 
plynulé vracení oleje do potrubí svažujícího se dolů.

Krytka

Používejte 
pojišťovací lepidlo 
na závity

Závit šroubuNepoužívejte 
pojišťovací lepidlo 
na závity

Těsnicí součást

Plynové potrubí jako 
příslušenství (1)

Kapalinové potrubí 
jako příslušenství (1)

Tvrdé pájení

Uzavírací ventil kapaliny

Uzavírací ventil plynu

[Typ 5A, 6A] 

Tvrdé pájení

Vylomte 
vylamovací otvory.

Vylomený otvor

Kapalinové potrubí 
jako příslušenství (2)

Plynová strana potrubí 
(běžná dodávka)

Kapalinová strana 
potrubí (běžná dodávka)

Tvrdé pájení

Plynové potrubí jako 
příslušenství (2)

Uzavírací 
ventil plynu

Uzavírací 
ventil kapaliny

[Typ 8A, 10A, 12A, 15A, 20A]

Tvrdé pájení

Vylomte 
vylamovací 
otvory.

Vylomený otvor

Kapalinové 
potrubí jako 
příslušenství (2)

Plynová strana potrubí 
(běžná dodávka)

Kapalinová strana potrubí 
(běžná dodávka)

Tvrdé pájení

Plynové potrubí jako 
příslušenství (1)

Uzavírací 
ventil plynu

Uzavírací 
ventil kapaliny

A

Spojka Y

Pohled ze směru šipky A

±30° nebo 
méně

Vodorovný 
povrch

Hlavní potrubí

Spojka T

Spojka T

Upevněte potrubí 
se sklonem dolů

Hlavní potrubí

Upevněte potrubí 
se sklonem dolů

Potrubí větví

Upevněte potrubí 
se sklonem dolů

Potrubí větví

Strana venkovní 
jednotky

Strana vnitřní jednotky
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7. VNĚJŠÍ ELEKTRICKÁ INSTALACE
Pro dodavatele elektroinstalačních prací
• Zajistěte instalaci jističe svodového zemnicího proudu. Výrobek 

obsahuje měnič. Aby se zabránilo poruše jističe svodového 
zemnicího proudu, zkontrolujte, zda je takový jistič schopen 
odolat harmonickým rušením.

• Neprovozujte kondenzační jednotku, dokud nebude dokončeno 
potrubí chladiva, jinak dojde k poruše kompresoru.

• Během připojování napájecích kabelů nebo přenosových vodičů 
nedemontujte žádné elektrické součásti, například termistory 
nebo snímače. Kompresor může vykázat vadu, pokud bude 
kondenzační jednotka pracovat s demontovanými elektrickými 
součástmi. 

UPOZORNĚNÍ

• Veškeré součásti venkovní elektrické instalace musí instalovat 
koncesovaný elektrikář a instalace musí odpovídat příslušným 
místním a národním předpisům.

• Použijte samostatný elektrický obvod. Nikdy nepoužívejte 
elektrický obvod společný s jiným zařízením.

• Nikdy neinstalujte kondenzátor pro posun fáze. Protože je tato 
jednotka vybavena měničem, instalace kondenzátoru, který 
způsobuje posun fáze, zhorší nejen účiník, ale může také 
způsobit nadměrné ohřívání kondenzátoru následkem 
vysokofrekvenčních vln, jehož následkem může být nehoda.

• Zapojování provádějte výhradně s vypnutým proudem.
• Vodiče vždy uzemněte v souladu s příslušnými místními a 

národními předpisy.
• Toto zařízení obsahuje měnič. Připojte uzemnění a snižte vliv 

na jiná zařízení snížením šumu generovaného měničem. Je třeba 
rovněž zabránit svodovému proudu, aby pronikal do vnější 
schránky jednotky.

• Zemnící vodič nepřipojujte k plynovému potrubí, vodovodnímu 
potrubí, bleskosvodům ani k uzemnění telefonů.
Plynové potrubí: při úniku plynu může dojít k požáru nebo 
výbuchu.
Vodovodní potrubí: používá-li se potrubí z tvrdého vinylu, nemá 
zemnící účinky.
Zemnící vodiče telefonního vedení nebo bleskosvody: 
nebezpečné při úderu blesku, protože pak dojde k abnormálnímu 
nárůstu napětí v zemnicím vodiči.

• Zajistěte instalaci jističe uzemnění.
(Tato jednotka používá měnič, a proto instalujte jistič svodových 
zemnicích proudů schopný zpracovávat vysokofrekvenční 
elektrický šum, aby nedošlo k poruše samotného jističe 
svodových proudů.)

• Spolu s hlavním vypínačem nebo pojistkou, které se používají při 
zapojení, je třeba použít také jistič uzemnění určený na ochranu 
před poruchami uzemnění.

• Elektrická kabeláž musí být zhotovena v souladu se schématy 
elektrického zapojení a popisem zde uvedeným.

• Jednotku neprovozujte, dokud není dokončena instalace potrubí.
(Pokud by byla jednotka spuštěna před dokončením instalace 
potrubí, mohlo by dojít k poškození kompresoru.)

• Nikdy neodpojujte termistor, snímač apod., je-li připojeno 
napájecí nebo přenosové vedení.
(Pokud by byla jednotka provozována bez termistoru, snímače 
apod., mohlo by dojít k poškození kompresoru.)

• Tento produkt obsahuje detektor obrácené fáze, který pracuje jen 
při zapnutí zařízení. Pokud během provozu zařízení dojde 
k výpadku napájení nebo jeho střídavému zapínání a vypínání, 
připojte ochranný obvod s reverzní fází. Spuštění zařízení 
s obráceným zapojením fáze může způsobit poškození 
kompresoru a dalších částí systému.

• Bezpečně připojte napájecí vedení. Zapojení zařízení bez nulo-
vého vodiče N nebo chybné zapojení vodičů (fáze namísto 
nulového vodiče) způsobí zničení jednotky.

• Nikdy nepřipojujte napájení s obrácenou fází. 
Jednotka nemůže pracovat správně s obrácenou fází.
Pokud zjistíte, že jednotka je připojena s obrácenou fází, 
zaměňte libovolné dvě ze tří fází.

• Zajistěte, aby poměr elektrické nerovnováhy v obvodu nepřekro-
čil 2%. Je to větší než uvedená hodnota, zkracuje se životnost 
jednotky.
Jestliže poměr nerovnováhy přesáhne 4 %, jednotka se vypne 
a na dálkovém ovladači vnitřní jednotky se zobrazí závady.

• Správně dimenzovaná vedení bezpečně připojte a upevněte je 
přiloženou sponou tak, aby na svorky nepůsobily žádné vnější 
síly (svorky napájení, svorky přenosového vedení a zemnicí 
svorka).

7-1 Příklady elektrického zapojení celého 
systému

1 3 fáze 380~415 V
Jistič svodového zemnicího proudu (vysokofrekvenční typ) 
(pro poruchu uzemnění, přetížení a ochranu před zkratem)

2 Venkovní jednotka
3 Jistič svodového zemnicího proudu (pro poruchu uzemnění, 

přetížení a ochranu před zkratem)
4 Poznámka: 1Dálkový spínač
5 Vysoké napětí AC 220~240 V (viz poznámka 2.)

Výstupu výstrahy
Výstup alarmu
Výstup provozu

6 Vstup výstrahy
7 Vstup alarmu
8 Panel alarmu
9 Deska ovládacího panelu (běžná dodávka)
10 Časovač
11 Vnitřní jednotka
12 Vnitřní jednotka
13 Jističe svodového zemnicího proudu
14 Jističe svodového zemnicího proudu

Poznámka
• Pro napájecí kabeláž použijte instalační kanál.
• Vně jednotky zajistěte, aby nízkonapěťové vodiče (například 

dálkového ovladače, mezi jednotkami atd.) neprobíhaly podél 
vysokonapěťových vodičů; vodiče by měly být vedeny ve 
vzdálenosti nejméně 50 mm.
Přílišná blízkost by mohla mít za následek interferenci, chybnou 
funkce a poškození jednotek.

• Kabelová přípojka musí být zapojena k napájecí svorkovnici a 
zajištěna podle popisu v části "7-2 Postup zapojení vstupní 
kabeláže".

T1 Časovač
Ry0, Ry1 Relé
K1M Elektromagnetický stykač (odmrazovací topení)
E1H Odmrazovací topení
S1T Termostat pro seřízení vnitřní teploty
S2T Termostat dokončení odmrazování
Y1S Elektromagnetický ventil
H1P Odmrazovací kontrolka

1

2

9

10

11

12

13

14

3

4

5

6
8

7

Poznámka: 1. Pro spínač dálkového ovládání použijte beznapěťový 
kontakt pro mikroproud (maximálně 1 mA, 12 V DC)

Poznámka: 2. Celková kapacita pro výstrahu, alarm: 1A nebo méně 
AC 220 až 240 V.

  Kapacita pro provozní výstup: 1A nebo méně AC 220 až 
240 V.
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• Nepřipojujte napájení ke svorkovnici pro přenosovou kabeláž 
určenou pro výstrahy, alarmy, provozní výstup a spínač 
dálkového ovládání. V opačném případě dojde k poškození 
systému.

• Přenosové vedení by mělo být zabezpečeno způsobem 
popsaným v "7-3 Postup zapojení napájecí kabeláže".

• Vedení zajistěte svorkou nebo například izolačními vázacími 
páskami tak, aby se vedení nedotýkalo potrubí.

• Vodiče veďte tak, aby nedeformovaly žádné části zařízení, 
například řídicí skříně. Pevně uzavřete kryt.

7-2 Postup zapojení vstupní kabeláže
• Veďte vysokonapěťovou kabeláž (napájecí vedení, zemnicí 

vodiče, vodiče výstrahy/alarmu/provozu) skrze otvory kabeláže 
umístění na boční straně nebo přední straně jednotky 
(vylamovací otvory) nebo na dolním rámu (vylamovací otvory).

• Nízkonapěťové vedení (pro spínače dálkového ovládání) veďte 
skrze otvory kabeláže (vylamovací otvory) umístěné na přední 
straně jednotky nebo skrze vstupy kabeláže.

Poznámka
• Otevřete vylamovací otvory kladivem nebo podobně.
• Po vylomení příslušných otvorů se doporučuje odjehlit hrany 

a použít na ně opravný nátěr, aby nedocházelo k rezivění.
• Při protahování elektrické kabeláže skrze vylamovací otvory 

chraňte kabeláž kanály nebo průchodkami, aby nedocházelo 
k poškození kabelů.

• Jestliže by do jednotky mohla proniknout malá zvířata, zajistěte 
všechny mezery (součásti krytování) a otvory vhodným 
materiálem (běžná dodávka).

7-3 Postup zapojení napájecí kabeláže
〈Postup zapojení napájecí kabeláže〉

1 Elektrické napájení (3 fáze 380~415 V)
2 Spínač větvení nebo nadproudový jistič (jističe svodového 

zemnicího proudu)
3 Zemnicí vodič
4 Svorkovnice napájení
5 Montážní izolační objímky
6 Připojte napájecí vedení fází L1, L2, L3 a N s dodanou svorkou 

(1) k plastové svorce.
7 Zemnicí vodič připojte napájecí vodič (fáze N) s dodanou svorkou 

(1).
8 Zemnicí vodič

Kabeláž zapojujte tak, aby zemnicí vodič nebyl ve styku s vodiči 
kompresoru. V opačném případě může docházet k vytváření 
šumu, který nepříznivě ovlivní funkci dalšího zařízení.

9 Svorka uzemnění
10 • Jsou-li 2 vodiče připojeny k jedné svorce, připojte je tak, 

aby zadní strany svorky směřovaly k sobě.
• Při současném upevňování vodičů dbejte na to, aby tenčí 

vodič byl nahoře; vodiče řádně upevněte k pryskyřičnému 
háčku přiloženou svorkou (1).

Požadavky na elektrický obvod, bezpečnostní zařízení a kabely
• K zapojení jednotky musí být k dispozici elektrický obvod 

(viz následující tabulka). Tento obvod musí být zajištěn 
požadovanými bezpečnostními zařízeními tj. hlavním vypínačem, 
pojistkou v každé fázi a jističem svodového proudu.

• Jističe ovládané zbytkovým proudem musejí být 
vysokorychlostního typu (doba reakce max. 1 s) se jmenovitým 
zbytkovým proudem 200 mA.

• Používejte výhradně měděné vodiče.
• Jako napájecí kabel použijte izolovaný kabel.
• Vyberte typ a velikost kabelové přípojky v souladu s příslušnými 

místními a národními předpisy.
• Specifikace místního zapojení odpovídá normě IEC 60245.
• Jestliže se používá chráněné potrubí, použijte H05VV.

Nízkonapěťová kabeláž

Vysokonapěťová kabeláž

Výstup potrubí
Trubice

(Zadní strana víka 
ovládací skříně)

Štítek elektrického zapojení

Vyříznout stínovanou část
Kryt průchozího otvoru

Otřepy

Vylomený otvor
(Pro vysokonapěťovou kabeláž)

Vylomený otvor
(Pro nízkonapěťovou kabeláž)

NL 1 L 2 L 3

B

1

2

3

4
5

6
7

9
10

8

Pryskyřičný hák

Vodič: silný

Svorka (1)

Vodič: úzkýZamačkávací svorkaSvorkovnice
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• Nepoužívá-li se chráněné potrubí, použijte H07RN-F.

Důležité upozornění týkající se kvality veřejné elektrické sítě
Toto vybavení splňuje požadavky následujících norem:

EN/IEC61000-3-11(1) za předpokladu, že impedance systému 
Zsys je nižší než nebo rovná hodnotě Zmax a
EN/IEC61000-3-12(2) za předpokladu, že zkratovací výkon Ssc 
je vyšší než nebo rovný minimální hodnotě Ssc 

v místě rozhraní mezi uživatelským napájením a veřejným 
rozvodným systémem. V odpovědnosti instalačního technika nebo 
uživatele zařízení je zajistit, v případě potřeby formou konzultace 
s operátorem elektrorozvodné sítě, aby zařízení bylo připojeno 
pouze k napájení splňujícímu následující požadavky:

Zsys méně než nebo rovno hodnotě Zmax a
Ssc větší než nebo rovno minimální hodnotě Ssc.

(1) Evropská/mezinárodní technická norma nastavující meze změn 
napětí:
Kolísání napětí a kmitání ve veřejných nízkonapěťových sys-
témech napájení pro vybavení se jmenovitým proudem ≤ 75 A

(2) Evropská/mezinárodní technická norma definující limity 
harmonických proudů generovaných zařízeními připojenými 
k veřejným nízkonapěťovým systémům se vstupním proudem 
> 16 A a ≤ 75 A na fázi.

Zapojení výstupní kabeláže výstrahy, alarmu a provozu
• Připojte výstupní kabeláž výstrahy, alarmu a provozu ke svorkov-

nici X2M a svorce podle pokynů v následujícím schématu:

Specifikace vodiče X2M

UPOZORNĚNÍ

• Během připojování vedení provozního výstupu se informujte 
v kapitole "7-1 Příklady elektrického zapojení celého systému".
Pokud nebude vedení provozního výstupu řádně zapojeno, 
může dojít k poškození kompresoru.

Připojení kabeláže spínače dálkového ovládání
• Při instalaci spínače dálkového ovládání připojte ke svorce 

označené v následujícím schématu:

Specifikace vodiče X3M

UPOZORNĚNÍ

• Pro spínač dálkového ovládání použijte beznapěťový kontakt 
pro mikroproud (maximálně 1 mA, 12 V DC)

• Pokud bude spínač dálkového ovládání použit pro spouštění 
a zastavování jednotky, nastavte spínač provozu do polohy 
"REMOTE".

〈Bezpečnostní upozornění pro zapojení svorek〉
• Nezapomeňte používat kroužkové svorky opatřené izolací.
• Pro kabeláž použijte stanovené elektrické vodiče a kabeláž 

zajistěte tak, aby svorkovnice nebyla zatěžována vnějšími silami.

• K dotažení šroubů svorkovnice používejte odpovídající 
šroubovák.
Malý šroubovák poškodí hlavy šroubů a nemůžete s ním šrouby 
řádně dotáhnout.

• Šroub svorkovnice neutahujte nadměrně, mohlo by dojít 
k poškození hlavy šroubů.

• Dotahovací momenty při dotahování šroubů svorkovnice jsou 
uvedeny v tabulce dále.

Fáze a 
frekvence Napětí

Minimální 
proud 

obvodu

Doporučené 
pojistky

LRMEQ5AY1
LRLEQ5AY1 φ3, 50 Hz 380-415 V 12,7A 15A

LRMEQ6AY1
LRLEQ6AY1 φ3, 50 Hz 380-415 V 13,6A 15A

LRMEQ8AY1
LRLEQ8AY1 φ3, 50 Hz 380-415 V 19,2A 25A

LRMEQ10AY1
LRLEQ10AY1 φ3, 50 Hz 380-415 V 21,9A 25A

LRMEQ12AY1
LRLEQ12AY1 φ3, 50 Hz 380-415 V 23,9A 25A

LRMEQ15AY1
LRLEQ15AY1 φ3, 50 Hz 380-415 V 31,2A 40A

LRMEQ20AY1
LRLEQ20AY1 φ3, 50 Hz 380-415 V 34,8A 40A

Zmax (Ω) minimální hodnota Ssc

LRMEQ5AY1
LRLEQ5AY1 – –

LRMEQ6AY1
LRLEQ6AY1 – –

LRMEQ8AY1
LRLEQ8AY1 0,27 652 kVA

LRMEQ10AY1
LRLEQ10AY1 0,27 896 kVA

LRMEQ12AY1
LRLEQ12AY1 0,27 1093 kVA

LRMEQ15AY1
LRLEQ15AY1 0,24 757 kVA

LRMEQ20AY1
LRLEQ20AY1 0,24 941 kVA

Tloušťka elektrického vodiče 0,75~1,25 mm2

Maximální délka vedení 130 m

Tloušťka elektrického vodiče 0,75~1,25 mm2

Maximální délka vedení 130 m

C 1 W 1C P 2P 1

X 2 M

Upevnit kabeláž 
dodanou svorkou (1)

Montážní izolační objímky

X3M 21

Zajistěte spínač 
dálkového ovládání 
k plastovému bloku 
pomocí svorky 
(vlastní dodávka).

Napájecí vodič

Izolační objímka

Koncovka 
s kulatým očkem
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• Vyjměte zemnicí vodič z vrubu miskové podložky a položte vodič 
tak, aby podložkou nebyly zachyceny jiné vodiče. V opačném 
případě nemusí zemnicí vodič být ve správným styku a zemnicí 
účinek nebude dosažen.

• Nezakončujte splétaný vodič pájením.

7-4 Postup zapojení vnitřních jednotek
• Napájecí a přenosové vedení zajistěte přiloženou svorkou (1), (2) 

a (3), viz následující obrázek.
• Kabeláž zapojujte tak, aby zemnicí vodič nebyl ve styku s vodiči 

kompresoru. Ostatní zařízení by mohlo být nepříznivě ovlivněno 
v případě, že by zemnicí vodič byl v kontaktu s vodiči 
kompresoru.

• Zkontrolujte, zda se vedení nedotýká potrubí (šrafované části 
na obrázku ).

• Přenosové vedení veďte ve vzdálenosti nejméně 50 mm od 
napájecího kabelu.

• Po propojení vše zkontrolujte a ověřte si, že v systému nejsou 
žádné povolené spoje mezi elektrickými díly v ovládací skříni.

1 Kanál
2 Kabeláž zapojujte tak, aby vodič nebyl ve styku s portem. 
3 Veďte vysokonapěťovou kabeláž (napájecí vedení, zemnicí 

vodiče, vodiče výstupu výstrahy/alarmu/provozu) z levé strany
4 Připojení místního potrubí
5 Svorkovnice napájení (X1M)
6 Svorkovnice X2M pro výstup výstrahy, alarmu a provozu
7 Zemnicí svorkovnice
8 Veďte vysokonapěťovou kabeláž (napájecí vedení, zemnicí 

vodiče, vodiče výstupu výstrahy/alarmu/provozu) z pravé strany
9 Veďte vysokonapěťovou kabeláž (napájecí vedení, zemnicí 

vodiče, vodiče výstupu výstrahy/alarmu/provozu) z přední strany
10 Upevněno k stojině dodanou svorkou (3)
11 Svorkovnice spínače dálkového ovládání (X3M)
12 Při vedení kabeláže spínače dálkového ovládání skrze otvor 

kabeláže
13 Odstup minimálně 50 mm
14 Stojina
15 Vodiče pokládejte pečlivě tak, aby se neuvolnil protihlukový kryt 

kompresoru.
16 Podpora
17 Upevněte k zadní straně opěry přiloženou svorkou (1)
18 Upevněno dodanou svorkou (3)
19 Upevněte k zadní straně opěry přiloženou svorkou (2)

UPOZORNĚNÍ

Po dokončení zapojování elektroinstalace zkontrolujte, zda v ovládací 
skříni nejsou některé konektory nebo svorky elektrických součástí 
rozpojené.

Velikost šroubu Utahovací moment (N•m)
M8 (napájecí svorkovnice)

5,5 - 7,3
M8 (uzemnění)
M4 (X2M) 2,39 - 2,91
M3.5 (X3M) 0,79 - 0,97

Vystřižená část 

Pružná podložka

Koncovka 
s kulatým očkem

1

5

6

11

12

19

13

8

7

2

3
4

9

[Typ 5A, 6A]

10 14
5

6

11
7

8

19

12
139

1

3
4

2

[Typ 8A, 10A, 12A]
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4

15

3
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1
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6

5
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[Typ 15A, 20A]
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8. KONTROLA A IZOLACE POTRUBÍ
Pro dodavatele prací na potrubí, elektroinstalací a 
testování

• Nikdy neotevírejte uzavírací ventil, dokud není dokončeno měření 
izolace hlavního napájecího obvodu. Naměřená hodnota izolace 
bude nižší, pokud je měření provedeno s otevřeným ventilem.

• Po dokončení kontroly a doplnění chladiva otevřete uzavírací 
ventil. Kompresor vykáže vadu, pokud bude kondenzační 
jednotka pracovat s uzavřeným uzavíracím ventilem.

8-1 Test těsnosti/podtlakování s vysoušením
V jednotce je obsaženo chladivo.
V době provádění testu těsnosti a podtlakování 
s vysoušením nezapomeňte ponechat uzavírací 
ventily kapaliny a plynu místního potrubí v uzavřené 
poloze.

[Pro dodavatele prací na potrubí]
Po dokončení prací na potrubí pečlivě proveďte následující kontrolu.
• Pro zajištění, aby kondenzační jednotka odolala správným 

způsobem tlaku a nedocházelo k pronikání cizích látek, musíte 
použít nástroje vyhrazené pro práci s chladivem R410A.

• Vzduchotěsnost
Natlakujte vysokotlakou část systému (potrubí kapaliny) 
na 3,8 MPa (38 bar) a nízkotlakou část systému (plynové potrubí) 
na konstrukční tlak (*1) vnitřní jednotky (vlastní dodávka) 
ze servisního portu (*2) (nepřekračuje konstrukční tlak). 
Systém je považován za úspěšně otestovaný, pokud během 
24 hodin není zjištěn pokles tlaku.
Pokud dojde k poklesu tlaku, zkontrolujte případné netěsnosti 
a opravte je.

• Podtlakování s vysoušením
Připojte podtlakové čerpadlo k servisním portům (*) kapalného 
a plynového potrubí na minimálně 2 hodiny a odsajte jednotku 
na podtlak –100,7 kPa nebo nižší. Pak ponechte jednotku 
alespoň 1 hodinu při tlaku –100,7 kPa nebo nižším a zkontrolujte, 
zda odečet na vakuoměru nestoupá. Pokud tlak stoupá, je 
v systému zbytková voda, nebo systém vykazuje netěsnost.

*1 Zavčas kontaktujte výrobce a požádejte jej o další informace 
o konstrukčním tlaku vnitřní jednotky (vlastní dodávka).

*2  Další pokyny k umístění servisního portu naleznete na 
informačním štítku na předním panelu venkovní jednotky (níže).

UPOZORNĚNÍ

• Test těsnosti a podtlakování s vysoušením provádějte přesně, 
prostřednictvím servisních portů uzavíracích ventilů plynu a 
kapaliny.

• Při použití servisního vstupu používejte plnicí hadice (opatřenou 
pístní tyčí).

V případě možného proniknutí vody do potrubí
Proveďte výše uvedené podtlakování s vysoušením po dobu 2 hodin, 
nejprve v následujících případech:
Pokud je produkt je instalován v deštivém období, hrozí riziko 
kondenzace rosy v potrubí, protože instalační práce jsou dlouhé, 
nebo také hrozí riziko pronikání deště do potrubí.
V takovém případě natlakujte potrubí na hodnotu 0,05 MPa 
dusíkem (pro odstranění podtlaku) a pak odsajte jednotku na 
podtlak –100,7 kPa nebo nižší po dobu 1 hodiny pomocí 
vakuového čerpadla (podtlakování s vysoušením).
V případě, že tlak ani po minimálně 2 hodinách podtlakování 
nedosáhne hodnoty –100,7 kPa nebo nižší, postup zrušení podtlaku 
a podtlakování s vysoušením opakujte. Ponechte stav podtlaku 
působit 1 hodinu, pak zkontrolujte, zda se hodnota odečítána na 
vakuoměru nebude zvyšovat.

8-2 Práce na tepelné izolaci
• Po dokončení testu těsnosti a podtlakování s odsáváním 

nezapomeňte provést tepelnou izolaci potrubí.
• Zhotovte tepelnou izolaci potrubí kapaliny i plynu na propojovacím 

potrubí. V opačném případě může dojít k úniku vody.
• Izolujte všechny části kapalinového i plynového propojovacího 

potrubí. Zanedbání této zásady může způsobit unikání vody. 
Následující tabulku používejte jako obecné vodítko pro výběr 
tloušťky izolace.

• Minimální teplota přívodního potrubí kapaliny: 0°C
Minimální teplota přívodního potrubí plynu:

-20°C (MT (střední teplota))
-40°C (LT (nízká teplota))

• Izolační materiál potrubí chladiva zesilte podle prostředí, 
ve kterém je jednotka instalována. V opačném případě může na 
povrchu izolačního materiálu docházet k vytváření kondenzace.

Armatura 
tlakoměru
Plnicí hadice

• Pro zajištění, aby kondenzační jednotka 
odolala správným způsobem tlaku a 
nedocházelo k pronikání cizích látek 
(nečistoty, voda a prach), musíte použít 
sběrné potrubí a plnicí hadici vyhrazené 
pro práci s chladivem R410A. Nástroje 
určené pro práci s chladivem R410A a 
R407C se odlišují v použitých šroubech.

Podtlakové 
čerpadlo

• Věnujte maximální pozornost tomu, 
aby olej v čerpadle během jeho vypnutí 
neprotékal zpět do systému.

• Používejte vakuové čerpadlo schopné 
vyvinout podtlak –100,7 kPa (5 Torr nebo 
–755 mm Hg).

Plyn používaný 
pro test 
netěsnosti

• Dusík

Štítek

Umístění informačního štítku

Do vnitřní 
jednotky

Venkovní jednotka
R410A

Postup připojení sběrného potrubí 
měřidla a podtlakového čerpadla

Poznámka: Potrubí

Uzavírací 
ventil kapaliny

Servisní vstup 
uzavíracího ventiluUzavírací ventil plynu

Plnicí 
hadice

Ventil

Podtlakové čerpadloMěřidlo

(s
e 

sif
on

em
)

Ná
dr

ž

Používá se pro 
doplňování chladiva

Du
sík

Tlakový redukční ventil
15 čeština



• Pokud by docházelo k pronikání zkondenzované vody na 
uzavíracích ventilech do vnitřní jednotky skrze mezeru mezi 
izolačním materiálem a potrubím, protože venkovní jednotka je 
nainstalována nad vnitřní jednotkou nebo z jiných důvodů, 
proveďte příslušné opatření, například ucpání spojů (viz obrázek 
níže).

• Upevněte kryt na výstupu potrubí s vylomeným otvorem. Pokud 
skrze výstup potrubí mohou pronikat malá zvířata, zakryjte výstup 
potrubí blokovacím materiálem (vlastní dodávka) po dokončení 
kroků "10. DOPLNĚNÍ CHLADIVA" (viz obrázek níže).
Výstup z potrubí použijte práce požadované v krocích 
"10. DOPLNĚNÍ CHLADIVA" (např. zavedení plnicí hadice).

Poznámka
• Po vylomení příslušných otvorů se doporučuje odstranit otřepy 

vyrážecích otvorů a použít opravný nátěr na hrany a okolní plochy 
a povrchy.

8-3 Kontrola jednotky a podmínek instalace
Zajistěte kontrolu následujících bodů.

<Pro elektrikáře provádějící elektrické zapojení>
Viz "7-2Postup zapojení vstupní kabeláže".

1. V systému se nesmí vyskytovat chybné elektrické zapojení ani 
povolené matice.
Viz "7-3 Postup zapojení napájecí kabeláže".

2. Nedošlo k poškození izolace hlavního elektrického obvodu?
Změřte izolační odpor a zkontrolujte, zda je nad určenou 
hodnotou v souladu s příslušnými místními a národními předpisy.

<Pro instalatéry provádějící montáž potrubí>
1. Zkontrolujte, zda je velikost potrubí správná.

Viz "6-1 Výběr materiálu potrubí".
2. Ověřte si provedení izolačních prací. 

Viz "8-2 Práce na tepelné izolaci".
3. Ověřte si, že chladivové potrubí v systému není vadné.

Viz "6. POTRUBÍ CHLADIVA".

9. KONTROLY PO DOKONČENÍ PRÁCE
• Zkontrolujte, zda jsou následující práce dokončeny v souladu 

s instalační příručkou.
Montáž potrubí
Elektrické zapojení
Test těsnosti a podtlakování s vysoušením
Instalace vnitřní jednotky

10. DOPLNĚNÍ CHLADIVA
Pro dodavatele plnění chladiva

Pro doplnění použijte chladivo R410A.
Nádoba s chladivem R410A je natřena růžovým pásem.

Výstraha Výstraha před úrazem elektrickým proudem

• Před zapnutím napájení pečlivě uzavřete víko ovládací skříně.
• Před zapnutím napájení zkontrolujte kontrolní otvor (na levé 

straně) na víku ovládací skříně, zda je spínač RUN v poloze OFF.
Pokud je spínač RUN v poloze ON, může se ventilátor otáčet.

• Zkontrolujte kontrolky LED na desce tištěných spojů (A1P) 
venkovní jednotky skrze kontrolní otvor (na pravé straně) víka 
ovládací skříně venkovní jednotky, zda svítí (viz obrázek).
(Kompresor nebude pracovat asi 2 minuty po zapnutí venkovní 
jednotky.
H2P bude problikávat prvních pět sekund, když je napájení 
zapnuto. Pokud je zařízení normální, do pěti sekund se vypne 
H2P. H2P svítí v případě neobvyklého stavu.)

VÝSTRAHA

• V okamžiku plnění chladiva používejte osobní ochranné 
prostředky (např. ochranné rukavice a brýle).

• Věnujte pozornost otáčení ventilátoru vždy, když je přední panel 
při práci otevřen.
Ventilátor se může otáčet ještě chvíli poté, co se venkovní 
jednotka zastaví.

[Práce na potrubí chladiva]

UPOZORNĚNÍ

• Viz "Obsluha uzavíracího ventilu", kde je popsán způsob 
kontroly uzavíracích ventilů.

• Nikdy nedoplňujte kapalné chladivo přímo z potrubí plynu. 
Stlačení kapaliny by mohlo způsobit závadu kompresoru.

1. Chladivo pro tento produkt musí být zaznamenáno. Vypočítejte 
objem doplňovaného chladiva podle štítku pro výpočet množství 
chladiva.

2. Při doplňování chladiva postupujte následujícím způsobem.
Viz "8-1 Test těsnosti/podtlakování s vysoušením", kde je 
popsáno připojení tlakové nádoby s chladivem.

(1) Zapněte vnitřní jednotku a ovládací panel.
Venkovní jednotku nezapínejte.

(2) Doplňte chladivo ze servisního portu uzavíracího ventilu na 
straně kapaliny.

(3) Pokud vypočtený objem chladiva nelze doplnit, podnikněte 
následující kroky a uveďte systém do provozu, pak pokračujte 
s doplňováním chladiva.
a. Otevřete úplně uzavírací ventil plynu a nastavte otvor 

uzavíracího ventilu kapaliny (*1).
b. [Výstraha/Výstraha před úrazem elektrickým proudem]

Zapněte venkovní jednotu.

Utěsnění atd.

Izolační materiál

Spojovací potrubí 
vnitřní/venkovní jednotky

Uzavírací 
ventil plynu

Uzavírací 
ventil kapaliny

Uzavřete 

Uvolnit vylamovací 
otvor v

Kapalinové potrubí

Plynové potrubí

Víčko otvoru 
na vedení trubek

Spínač RUN 
(tovární nastavení: OFF)

ONOFFREMOTE

Kontrolní otvor (levá strana) 
(horní levá strana ovládací skříně)

Ovládací skříň

Kontrolní otvor 
(pravá strana)

Kontrolní otvor 
(levá strana)

Kryt kontrol-
ního otvoru

Zvedněte výčnělek 
a otevřete otvor.Kontrolky LED

(H1~8P)

Kryt ovládací skříně

Kontrolní otvor (pravá strana) 
(horní pravá strana ovládací skříně)
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c. [Výstraha/Výstraha před úrazem elektrickým proudem]
Zapněte spínač RUN venkovní jednotky a doplňte chladivo, 
dokud je venkovní jednotka v provozu.

d. Vypněte spínač RUN venkovní jednotky po doplnění 
stanoveného množství chladiva.

e. [Upozornění] 
Uzavírací ventily na straně plynu a kapaliny otevřete rychle 
do maximální polohy. V opačném případě by mohlo dojít 
k prasknutí potrubí v důsledku ucpání kapalinou.

*1 Vnitřní tlak nádoby poklesne, pokud v ní zbývá jenom malé 
množství chladiva, což znemožní doplnění jednotky, i když 
je uzavírací ventil kapaliny zcela otevřen. V takovém případě 
nádobu nahraďte jinou, ve které je dostatek chladiva.
Kromě toho, pokud je délka potrubí velké, může doplňování 
s úplně uzavřeným ventilem kapaliny způsobit aktivaci 
ochranného systému a zastavení jednotky.

1. Po dokončení prací naneste na závity šroubů uzavíracích ventilů 
a servisních portů pojišťovací lepidlo (na převlečné matice).
Další informace naleznete v kapitolách "Upozornění pro 
manipulaci s krytem ventilu" a "Upozornění pro manipulaci se 
servisním portem" v "6-5 Připojení potrubí chladiva", kde jsou 
pokyny pro manipulaci s krytem ventilu a servisními porty.

2. Po dokončení doplňování chladiva vyplňte položku "Celkové 
množství doplněného chladiva" na informačním štítku s pokyny 
pro doplňování chladiva na venkovní jednotce a uveďte zde 
skutečné množství doplněného chladiva.
Viz také obrázek s umístěním informačního štítku s pokyny 
pro doplňování chladiva (viz obrázek výše).

[Bezpečnostní upozornění pro tlakovou nádobu s chladivem]
V době doplňování chladiva zkontrolujte, zda je k dispozici sifonová 
trubka. Pak umístěte tlakovou nádobu tak, aby chladivo bylo plněno 
v kapalném stavu (viz níže).
Chladivo R410A je směsného typu, jehož složení se může měnit 
a pokud bude jeho doplňování prováděno v plynném stavu, může 
to zabránit normálnímu provozu systému.

[Kontrola stavoznakem]

UPOZORNĚNÍ

• Po dokončení doplňování chladiva úplně otevřete uzavírací 
ventily na straně kapaliny i plynu.
Kompresor vykáže vadu, pokud bude systém pracovat 
s uzavřenými uzavíracími ventily.

• Naneste pojistné lepidlo na šrouby závěsu krytu ventilu a 
servisního portu.
(V opačném případě bude docházet k pronikání kondenzované 
vody a jejímu zamrzání uvnitř, což způsobí deformaci krytky nebo 
její poškození a v důsledku toho únik plynného chladiva a další 
poruchy.)

11. TESTOVACÍ PROVOZ
Pro operátory testovacího provozu

Neprovozujte venkovní jednotku během testování bez dozoru.

Postup testovacího provozu
Po dokončení instalace celého systému postupujte při provádění 
testovacího provozu následujícím způsobem:

1. Uzavírací ventily na straně plynu a kapaliny venkovní jednotky 
otevřete do maximální polohy.

2. Nastavte spínač RUN venkovní jednotky do polohy ON.
Poznámka: Před zapnutím napájení zkontrolujte, zda jsou kryt 

potrubí a kryt ovládací skříně venkovní jednotky 
uzavřeny.

3. Zkontrolujte utěsnění venkovní jednotky podle stavoznaku. 
Zkontrolujte, zda je objem chladiva dostatečný.

4. Zkontrolujte, zda z vnitřní jednotky proudí studený vzduch.
Zkontrolujte, zda vnitřní teplota klesá.
(Zkontrolujte, zda teplota klesá a dosahuje teploty nastavené 
ve vnitřní jednotce. Doba dosažení vnitřní teploty –20°C vnitřní 
jednotky je asi 40 minut.)
Zkontrolujte, zda vnitřní jednotka (pro chlazení nebo mrazení) 
přepíná do odmrazovacího režimu.

5. Nastavte spínač RUN venkovní jednotky do polohy OFF.
(Zastavování jednotky odpojením napájení je nebezpečné. Když 
jednotku zastavíte tímto způsobem, může její funkce korekce 
výpadků napájení způsobit, že jednotka přejde do provozního 
režimu ihned po připojení napájení. Kromě toho zastavení 
jednotky tímto způsobem může způsobit poruchu kompresoru).

Tlaková nádoba je opatřena sifonovou trubkou.

Další tlakové nádoby

Ovládací skříň

Umístění štítku

Štítek s pokyny 
pro doplnění chladiva

Postavte tlakovou nádobu vzpřímeně a doplňte chladivo.
(Uvnitř je sifonová trubka, která umožňuje doplnění 
chladiva v kapalném stavu bez obrácení nádoby horní 
stranou vzhůru.)

Postavte tlakovou nádobu obráceně a doplňte 
chladivo.
(Věnujte pozornost tomu, aby se tlaková 
nádoba nepřevrhla.)

Ukazatel hladiny 
kapaliny

Nedostatek chladiva

Vždy vystupuje 
pěna.

Utěsněný stav

Protéká 
málo pěny.

Naplněno 
kapalinou
17 čeština



Diagnostika chyb
• Pokud systém nepracuje normálně v době testovacího provozu 

(tj. kontrolka H2P svítí), zkontrolujte výskyt poruchových kódů 
systému tlačítky na desce tištěných spojů venkovní jednotky a 
postupujte následujícím způsobem.

• Proveďte ověření výskytu dalších poruchových kódů tlačítkovými 
spínači podle dodané technické příručky.

*1
Nastavte ovládací spínač do polohy "OFF" a resetujte napájecí zdroj, 
pak přepněte spínač do polohy "ON" a jednotku restartujte. Pokud 
problém přetrvává, informujte se v servisní příručce.

UPOZORNĚNÍ

• Neodpojujte napájení po dobu 1 minuty po nastavení ovládacího 
spínače do polohy "ON".
Elektrická detekce netěsnosti je prováděna několik sekund 
po přepnutí ovládacího spínače do polohy "ON" a po spuštění 
provozu kompresoru, takže odpojení napájení během této doby 
povede k nesprávné detekci.

Pro dodavatele

• Po dokončení testovacího provozu zkontrolujte, zda jsou 
namontovány zpět kryt potrubí a přední panel.

• V době předání zákazníkovi použijte návod k obsluze a dobře 
zákazníkovi vysvětlete ovládání zařízení.

• Bezpečnostní opatření vysvětlete v okamžiku předání podle 
dodané instalační příručky každé jednotky.

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

nebo

Normální monitorovací kontrolka LED zhasnutá (HAP). Přerušená fáze L1

Přerušená fáze L2

Elektrický svod

Ověřte propojení 
napájecí kabeláže.

Viz *1 níže.

Zkontrolujte pokles 
napětí.

Přepojte dva vodiče ze tří 
napájecích vodičů.

Odstraňte překážky, které 
blokují průchod vzduchu.

Úplně otevřete 
uzavírací ventily.

Pokles napětí

Přepojte fáze napájecí 
kabeláže

Proudění vzduchu 
je zablokované.

Uzavírací ventily byly 
ponechány uzavřené.

NápravaZávada montáže(Spínač BS2 stisknutý jednou)(Spínač BS3 stisknutý jednou)
Indikace LED

BlikáSvítíVypnuto
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	2. V místech, kde vznikají korozívní plyny, například oxid siřičitý. Koroze měděného potrubí nebo spájených dílů by mohla způsobit únik chladiva.
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	3. Ověřte si, že chladivové potrubí v systému není vadné. Viz "6. POTRUBÍ CHLADIVA".
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	10. DOPLNĚNÍ CHLADIVA
	1. Chladivo pro tento produkt musí být zaznamenáno. Vypočítejte objem doplňovaného chladiva podle štítku pro výpočet množství chladiva.
	2. Při doplňování chladiva postupujte následujícím způsobem. Viz "8-1 Test těsnosti/podtlakování s vysoušením", kde je popsáno připojení tlakové nádoby s chladivem.
	(1) Zapněte vnitřní jednotku a ovládací panel. Venkovní jednotku nezapínejte.
	(2) Doplňte chladivo ze servisního portu uzavíracího ventilu na straně kapaliny.
	(3) Pokud vypočtený objem chladiva nelze doplnit, podnikněte následující kroky a uveďte systém do provozu, pak pokračujte s doplňováním chladiva.
	1. Po dokončení prací naneste na závity šroubů uzavíracích ventilů a servisních portů pojišťovací lepidlo (na převlečné matice). Další informace naleznete v kapitolách "Upozornění pro manipulaci s krytem ventilu" a "Upozornění...
	2. Po dokončení doplňování chladiva vyplňte položku "Celkové množství doplněného chladiva" na informačním štítku s pokyny pro doplňování chladiva na venkovní jednotce a uveďte zde skutečné množství doplněného chladiva. Viz ...

	11. TESTOVACÍ PROVOZ
	1. Uzavírací ventily na straně plynu a kapaliny venkovní jednotky otevřete do maximální polohy.
	2. Nastavte spínač RUN venkovní jednotky do polohy ON.
	3. Zkontrolujte utěsnění venkovní jednotky podle stavoznaku. Zkontrolujte, zda je objem chladiva dostatečný.
	4. Zkontrolujte, zda z vnitřní jednotky proudí studený vzduch. Zkontrolujte, zda vnitřní teplota klesá. (Zkontrolujte, zda teplota klesá a dosahuje teploty nastavené ve vnitřní jednotce. Doba dosažení vnitřní teploty –20°C vnitřní...
	5. Nastavte spínač RUN venkovní jednotky do polohy OFF. (Zastavování jednotky odpojením napájení je nebezpečné. Když jednotku zastavíte tímto způsobem, může její funkce korekce výpadků napájení způsobit, že jednotka přejde do ...



