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1 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Zajistěte dodržování dále uvedených BEZPEČNOSTNÍCH 
UPOZORNĚNÍ. Tato jednotka se dodává za podmínky "zařízení 
nepřístupné široké veřejnosti".
V této příručce jsou bezpečnostní informace rozděleny na 
VÝSTRAHY a UPOZORNĚNÍ. Dodržujte veškerá dále uvedená 
bezpečnostní opatření: jsou všechna důležitá pro zajištění 
bezpečnosti.

VÝSTRAHA ...........Tento symbol upozorňuje na 
potenciálně nebezpečné situace, 
jejichž ignorování by mohlo mít za 
následek úmrtí nebo vážný úraz.

UPOZORNĚNÍ .......Tento symbol upozorňuje na poten-
ciálně nebezpečné situace, jejichž 
ignorování by mohlo mít za následek 
lehké nebo středně těžké zranění. 
Tento symbol může být použit také 
k varování před nebezpečnými 
praktikami.

• Po dokončení instalace otestujte jednotku ventilátoru 
s regenerací tepla a ověřte, zda pracuje správně. Uživateli 
dejte přiměřené instrukce týkající se použití a čištění 
jednotky ventilátoru s regenerací tepla v souladu s návodem 
k obsluze. Požádejte zákazníky, aby si uschovali tento 
návod k obsluze k dalšímu použití.

VÝSTRAHA

• O provedení instalace požádejte svého místního prodejce 
nebo kvalifikovaný personál. Nesprávně provedená 
instalace může mít za následek únik vody, úraz 
elektrickým proudem nebo požár.

• Montáž by měla být prováděna podle instalační příručky a na 
jednotce by neměly být prováděny žádné změny.
Nesprávně provedená instalace může mít za následek únik 
vody, úraz elektrickým proudem nebo požár. Pád jednotky 
ventilátoru s regenerací tepla může způsobit úraz.

• Jednotku ventilátoru s regenerací tepla instalujte na pevnou 
základnu s dostatečnou nosností. 
Nedostatečná pevnost může mít za následek pád jednotky 
ventilátoru s regenerací tepla, což může přivodit úraz. Kromě 
toho může docházet k vibraci vnitřních jednotek a vzniku 
nepříjemného hluku.

• Zabraňte vniknutí vypouštěného vzduchu do venkovního 
otvoru vzduchového sání. V opačném případě může dojít 
ke znečištění místnosti s ohrožením zdraví osob.

• Vyhledejte venkovní otvor vzduchového sání a zajistěte, aby 
do něj nevstupoval vypouštěný vzduch obsahující spálené 
plyny, apod.
Nesprávná instalace může způsobit ztrátu kyslíku v místnosti 
vedoucí k závažným zdravotním problémům.

• Zajistěte, aby elektrické zapojení jednotky provedl kvalifiko-
vaný personál v souladu s platnou legislativou a v souladu 
s touto instalační příručkou (poznámka 1). Jednotku zapojte 
do samostatného obvodu.
Vždy používejte kabeláž dostatečné délky. Nepřipojujte 
přídavnou kabeláž. Nedostatečná zatížitelnost napájecího 
obvodu nebo nevyhovující stav elektrické sítě mohou 
způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
(poznámka 1) Platná legislativa znamená veškeré 

mezinárodní, evropské, národní a místní 
směrnice, zákony, předpisy a/nebo zásady, 
které platí pro jisté výrobky nebo domény.

• Při instalaci používejte výhradně specifikované příslušenství 
a součásti určené k instalaci. Použití jiných než specifikova-
ných dílů může mít za následek pád jednotky ventilátoru 
s regenerací tepla, únik vody, úraz elektrickým proudem 
nebo požár.

• Specifikované instalační práce realizujte se zřetelem na silný 
vítr, možné smrště nebo zemětřesení. Nesprávná instalace 
může mít za následek vážnou nehodu, například pád 
jednotky ventilátoru s regenerací tepla.

• Zajistěte, aby všechna vedení byla bezpečná. Použijte 
specifikované vodiče a zajistěte, aby na svorkovnici nebo 
vedení nepůsobily žádné vnější síly.
Neúplná zapojení nebo nedokonalé upevnění mohou 
způsobit přehřívání nebo požár.

• Při zapojování kabeláže dálkového ovladače a přenosové 
kabeláže a při zapojování napájení veďte vodiče tak, aby 
bylo možné bezpečně upevnit víko řídicí skříně. Nebude-li 
víko řídicí skříně správně instalováno, může dojít k přehří-
vání svorkovnic, úrazům elektrickým proudem nebo požáru.

• V případě úniku chladiva se poraďte se svým místním 
dodavatelem.
Je-li jednotka ventilátoru s regenerací tepla instalována 
v malé místnosti, je potřeba zavést taková opatření, aby 
ani v případě úniku chladiva nepřekročilo jeho množství 
povolenou mez koncentrace. Jinak může dojít k nehodě 
v důsledku vyčerpání kyslíku.

• Jestliže plyn chladiva během instalačních prací uniká, 
prostory ihned vyvětrejte. Dostane-li se plyn chladiva 
do styku s ohněm, mohou vznikat jedovaté plyny.

• Po skončení instalačních prací celé zařízení zkontrolujte, 
zda někde neuniká plynné chladivo. 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 kontaktem s elektrickými součástmi odpojte napájecí 
zdroj. Kontakt s těmito součástmi může mít za následek úraz 
elektrickým proudem.

• Nikdy se nedotýkejte náhodně uniklého chladiva přímo. 
To by mohlo způsobit vážná poranění vyvolaná omrzlinami.

• Jednotku ventilátoru s regenerací tepla uzemněte. 
Zemnící vodič nepřipojujte k plynovému nebo vodovodnímu 
potrubí, bleskosvodům ani k zemnícímu vodiči telefonního 
vedení. Nedokonalé uzemnění může způsobit úrazy 
elektrickým proudem nebo požár. Intenzivní nárazový proud 
blesku nebo jiného zdroje může způsobit poškození 
klimatizačního zařízení.

• Zajistěte instalaci jističe uzemnění.
Zanedbání této zásady může způsobit úraz elektrickým 
proudem a požár.
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UPOZORNĚNÍ

• Odtokové potrubí instalujte v souladu s tímto instalačním 
návodem. Zajistíte tak dobrý odvod kondenzátu. Potrubí 
tepelně izolujte, abyste předešli kondenzaci. Nesprávně 
instalované odtokové potrubí může způsobit únik vody. 
Následkem toho může zvlhnout nábytek.

• Jednotku ventilátoru s regenerací tepla, napájecí kabeláž, 
kabeláže dálkového ovladače a propojovací vodiče instalujte 
ve vzdálenosti nejméně 1 metr od televizorů a rozhlasových 
přijímačů. Předejdete tak možnosti rušení obrazu a genero-
vání šumu. (Podle délky radiových vln může být vzdálenost 
1 metr k eliminaci šumu nedostatečná.)

• Dva venkovní vývody instalujte se sklonem směrem dolů, 
aby do jednotky nemohla vnikat dešťová voda. V případě 
nedostatečného zajištění tohoto opatření může do budovy 
vnikat voda a poškodit nábytek nebo způsobit úraz 
elektrickým proudem a požár.

• Dva venkovní kanály a také vnitřní kanál izolujte z důvodů 
zamezení kondenzace. V případě nedostatečného prove-
dení tohoto opatření může do budovy vnikat voda a způsobit 
poškození nábytku apod.

• Jestliže má kovové potrubí procházet kovovou mříží a 
drátěným pletivem nebo kovovým zpevněním dřevěné stěny, 
potrubí a stěnu elektricky odizolujte. Nesprávné provedení 
kanálů může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

• Jednotku ventilátoru s regenerací tepla neinstalujte na místa 
s následujícími vlastnostmi:
1. Na místa vystavená vysoké teplotě nebo přímému 

plameni.
Mohlo by to způsobit požár nebo přehřívání.

2. V místech, kde vznikají korozívní plyny (například oxid 
siřičitý nebo sírový).
Mohlo by dojít k požáru. 

3. Prostory, například strojírenské závody nebo chemické 
provozy s přítomností škodlivých plynů nebo korozívních 
složek materiálů, například kyselin, alkalických organic-
kých rozpouštědel a nátěrů. Na místech, kde je pravdě-
podobný únik hořlavých plynů. Měděné potrubí a pájené 
spoje by mohly korodovat a způsobit tak únik chladiva 
nebo otravu či vznik požáru v důsledku takového úniku.

4. Místa s teplotou pod bodem mrazu. Provozování jednotky 
při teplotách pod 0°C může způsobit zamrznutí odkapá-
vací mísy a přívodního / výtlačného potrubí, zvlhčovacího 
článku, elektromagnetických ventilů a další součástí, 
což může mít za následek vznik nehod.

5. V místech, kde je instalováno vybavení, jež emituje 
elektromagnetické vlny. 
Elektromagnetické vlny by mohly rušit řídicí systém a 
způsobit poruchu funkce zařízení.

6. 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 nebo benzin).
Pokud by plyn unikl a zůstal v okolí jednotky ventilátoru 
s regenerací tepla, mohl by vypuknout požár.

• Zajistěte, aby teplota a vlhkost v místě jednotky a sací/
výstupní mřížky ležely v rozsahu stanoveném podmínkami 
použití.
1. Chladírenský vůz nebo jiné místo s nízkými teplotami.
2. Místa vystavená vlhkosti (například koupelny nebo 

vyhřívané bazény).
To může způsobit požáry, úraz elektrickým proudem nebo 
úniky proudu.

• Zkontrolujte, zda jsou provedena opatření proti sněhu. 
V případě nedostatečného zajištění ochrany proti sněhu 
může do výstupních kanálů vnikat sníh a poškodit nábytek 
nebo způsobit úraz elektrickým proudem a požár.

• V místech, kde je ke světlu snadno přitahován hmyz, 
například u oken nebo světlíků či větracích otvorů může 
někdy dojít k tomu, že velmi malé exempláře hmyzu 
proniknout do místnosti právě otvorem pro větrání. Protože 
úplné zabránění pronikání takto malých exemplářů hmyzu je 
velmi obtížné, je důležité zvážit vhodné řešení, například 
filtrační skříň (běžná dodávka) již během procesu návrhu, 
aby bylo možné se proti takovému hmyzu bránit.

• Tato jednotka ventilátoru s regenerací tepla není určena pro 
použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

2 PŘED INSTALACÍ
Až do skončení instalačních prací je třeba ponechat si 
v dosahu příslušenství potřebné k instalaci. Nelikvidujte je!

Po přenesení jednotky ji ochraňte obalovým materiálem, abyste 
zabránili jejímu poškrábání, dokud není montážní práce hotova.

[1] Rozhodněte o způsobu dopravy.

[2] Během přepravy ponechejte jednotku v jejím balení, dokud 
ji nedopravíte na místo instalace. Je-li třeba jednotku roz-
balit, použijte ke zdvihání lano z měkkého materiálu nebo 
ochranné desky s lanem, abyste předešli poškození 
jednotky nebo jejímu poškrábání.

Při otevírání skříně a přesunu jednotky jednotku přidržujte 
za závěsná ramena (4) a nezvedejte ji za jiné části 
(obzvláště se jedná o potrubí chladiva, vypouštěcí potrubí, 
potrubí přívodu vody a připojovací příruby kanálů).

• Před instalací jednotky zkontrolujte typ použitého chladiva 
– R410A. (Použití nesprávného chladiva může zabránit 
správnému provozu jednotky.)

• Elektrické zapojení venkovní jednotky viz instalační návod 
venkovní jednotky dodávaný s venkovní jednotkou.

2.1 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
• Dbejte, abyste instruovali zákazníky, jak správně provozovat 

jednotku (zvláště údržba vzduchového filtru a postupy 
ovládání různých funkcí) tím, že je necháte provést 
jednotlivé operace samotné za pomoci návodu.

• Místa, v nichž má vzduch vysoký obsah soli (například 
v blízkosti oceánu) a v oblastech s velkým kolísáním napětí 
(například v továrnách). Ve vozidlech nebo na lodích.

2.2 PŘÍSLUŠENSTVÍ
Zkontrolujte následující příslušenství dodávané s jednotkou.

Název
Připojovací 
příruba 
vývodu

Samořezný 
šroub M4 
(připojení 
kanálu)

Přívodní potrubí vody 
se sítkem

Množství 4 ks 24 ks VKM-GBMV1: 1 kus
VKM-GBV1: 0 kus

Tvar
Typ 50, M4×12
Typ 80, 100, M4×16

Název

Polovina 
spojky 
(měděná 
potrubní 
spojka)

Převlečná 
matice 
(měděná 
potrubní 
spojka)

Izolační kryt potrubí 
chladiva

Množství VKM-GBMV1: 1 ks
VKM-GBV1:   0 ks

VKM-GBMV1: 1 ks
VKM-GBV1:   0 ks

1 sada

Tvar
Vnitřní průměr: Ø35 Vnitřní průměr: Ø26
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2.3 VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Tuto jednotku lze provozovat jako součást dvou různých 

systémů: v systému s kombinovaným provozem společně 
s klimatizačními jednotkami VRV nebo jako nezávislý 
systém používající pouze jednotky ventilátoru s regenerací 
tepla. Provozování této jednotky ve funkci nezávislého 
systému vyžaduje použití dálkového ovladače.

Tabulka

POZNÁMKA 1
Pokud používáte dálkový ovladač jiného typu, než je 
uvedeno výše, poraďte se svým místním prodejcem.
POZNÁMKA 2
Doporučujeme dálkový ovladač BRC1D527 obzvláště 
pokud se jednotka používá jako nezávislý systém. Protože 
zobrazuje režim ventilace a tento režim ventilace může být 
navolen pomocí tlačítka.

• Při montáži jednotky si připravte kruhový kryt, mřížku 
výstupu vzduchu a mřížku sání vzduchu a další součásti 
potřebné pro montáž.
Při výběru volitelného příslušenství se poraďte s místním 
prodejcem.

BĚHEM STAVEBNÍCH ÚPRAV VĚNUJTE ZVLÁŠTNÍ 
POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍM POLOŽKÁM A PO 
DOKONČENÍ INSTALACE JE ZKONTROLUJTE.

a. Položky, jež je třeba zkontrolovat po dokončení prací

Zkontrolujte všechny položky uvedené v kapitole 
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ výše ještě jednou.
b. Položky, jež je třeba zkontrolovat při dodávce

c. Vysvětlení pro obsluhu

Název

Izolační 
kryt 
přívodního 
potrubí 
vody

Těsnicí 
materiál Svorka

(Ostatní)

• Instalační 
příručka

• Návod 
k obsluze

Množství

VKM-GBMV1: 
1 ks
VKM-GBV1: 
0 ks

1 ks

VKM-GBMV1: 
10 ks
VKM-GBV1: 
8 ks

Tvar
Vnitřní 
průměr: Ø15

Typ dálkového ovladače BRC1D527

Položky, které je nutné 
zkontrolovat

Situace, která může 
nastat v případě 
neprovedení řádné 
kontroly

Kontrola

Je vnitřní i venkovní 
jednotka bezpečně 
upevněna?

Jednotky by mohly 
spadnout, vibrovat 
nebo generovat hluk.

Je venkovní kanál 
namontován směrem 
ven se sklonem dolů?
(Viz obrázek 16)

Mohla by odkapávat 
kondenzovaná voda.

Proběhl test těsnosti 
plynového potrubí?

Výsledkem by mohlo 
být nedostatečné 
chlazení.

Je jednotka dokonale 
izolována?

Mohla by odkapávat 
kondenzovaná voda.

Vytéká kondenzát 
hladce?

Mohla by odkapávat 
kondenzovaná voda.

Odpovídá síťové 
napětí hodnotě 
uvedené na typovém 
štítku zařízení?

Jednotka by mohla 
selhat nebo by mohly 
vyhořet její části.

Je elektrické zapojení 
a instalace potrubí 
v pořádku?

Jednotka by mohla 
selhat nebo by mohly 
vyhořet její části.

Je jednotka bezpečně 
uzemněna?

Nebezpečné při 
probíjení.

Jsou vedení správně 
dimenzována 
v souladu se 
specifikací?

Jednotka by mohla 
selhat nebo by mohly 
vyhořet její části.

Nezakrývá nic nasá-
vání ani vyfukování 
vzduchu vnitřní ani 
venkovní jednotky?

Výsledkem by mohlo 
být nedostatečné 
chlazení.

Poznamenali jste 
si délku potrubí 
s chladivem a potřebu 
doplnit chladivo?

Množství náplně 
chladiva v systému 
je nejasné.

Je v přívodním potrubí 
vody přivedena voda? Nezvlhčováno.

Položky, které je nutné zkontrolovat Kontrola

Ukázali jste svému zákazníkovi návod k obsluze a 
vysvětlili jste mu současně provoz jednotky?

Předali jste svému zákazníkovi návod k obsluze a 
záruční list?

Položky označené VÝSTRAHA a UPOZORNĚNÍ 
v návodu k obsluze upozorňují na možnost úrazu nebo 
poškození materiálu a souvisejí s obecným používáním 
produktu. V souladu s tím je třeba, abyste popsaný obsah 
plně vysvětlili a abyste rovněž požádali zákazníka, aby si 
přečetl návod k obsluze.
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3 VOLBA MÍSTA INSTALACE

UPOZORNĚNÍ

• Při přemisťování jednotky během vybalování nebo po něm 
dbejte na to, abyste jednotku zvedali za závěsné držáky. 
Na jiné části zařízení nepůsobte žádnou silou – to se týká 
zejména potrubí s chladivem, odtokového potrubí, potrubí 
přívodu vody a připojovacích přírub kanálu.

• Jestliže předpokládáte, že vlhkost pod stropem může 
přesáhnout 30°C nebo relativní vlhkost 80 %, zajistěte 
důkladnější izolaci potrubí mezi jednotkami.
Jako izolaci použijte skelnou vatu nebo polyetylénovou pěnu 
tak, aby tloušťka izolace nepřekročila 10 mm a aby se vešla 
do otvoru ve stropě.

• Jako tepelně izolační materiál stropu použijte skelnou vatu 
nebo polyetylénovou pěnu o tloušťce nejméně 10 mm.

(1) Vyberte místo instalace, které splňuje následující 
podmínky a o kterém jste se domluvili se zákazníkem.
• Pečlivě a bezpečně nainstalujte na místě, které má 

dostatečnou únosnost a stabilitu. (Nosníky, stropní 
konstrukce a další místa schopná nést celou hmotnost 
jednotky.)
Nedostatečná pevnost představuje nebezpečí. 
Způsobuje vibrace a neobvyklý provozní hluk.

• Musí být možné propojení venkovní a vnitřní jednotky 
v rámci přípustných mezí. (Viz instalační návod venkovní 
jednotky.)

• Nic neblokuje volné proudění vzduchu.
• Kondenzovanou vodu lze řádně odvádět.
• Namontujte na místo, u něhož teplota vzduchu okolo 

jednotky nebo přiváděný do zvlhčovače neklesne pod 
0°C.

• Jednotku neinstalujte přímo pod strop nebo na stěnu.
(Pokud by byla jednotka v kontaktu se stropem nebo se 
stěnou, mohlo by docházet k vibracím.)

• Kolem jednotky lze zajistit dostatek volného prostoru pro 
údržbu a servis. (Viz obrázek 1)

• Rozměr *H vyberte tak, aby byl zaručen sklon nejméně 
1/100 tak, jak je uvedeno v části "6. VYPOUŠTĚCÍ A 
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VODY".

[BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ]
• Vnitřní a venkovní jednotky, napájecí kabelovou přípojku 

a propojovací vodiče instalujte ve vzdálenosti nejméně 
jeden metr od televizorů nebo rádií. Předejdete tak 
možnosti interference obrazu a šumu. Podle délky 
rádiových vln může být vzdálenost 1 metru nedostatečná 
k eliminaci elektrického šumu.

(2) K instalaci použijte závěsné svorníky. Zkontrolujte, 
zda je strop dostatečně silný, aby mohl nést hmotnost 
jednotky. Hrozí-li nebezpečí, před instalací jednotky 
vyztužte strop. 
(Rozteče při montáži je popsáno níže. Podle této šablony 
lze zjistit, které body stropu je třeba vyztužit.)

4 PŘÍPRAVA PŘED INSTALACÍ
(1) Ověřte si polohu a vzdálenosti mezi jednotkou a 

závěsnými šrouby. (Viz obrázek 2)
Ponechte kolem jednotky prostor pro údržbu a zahrňte 
kontrolní průlezy. (Vždy otevřete otvor na straně řídicí 
skříně, aby vzduchové filtry, vložky výměníků tepla, 
ventilátory a vložky zvlhčovačů bylo možné snadno 
zkontrolovat a udržovat.

(mm)

Obrázek 1

1 Řídicí skříň

2 Prostor pro údržbu (mm)

3 Minimální výška (mm)

≥600
≥2500

≥20

*H

1
2

3

Obrázek 2

1 Rozteč závěsného svorníku (mm)

2 Výstupní vzduch vypouštění do venkovního prostoru 
(EA)

3 Čerstvý vzduch z venkovního prostoru (OA)

4 Vracející se vzduch z místnosti (RA)

5 Přívodní vzduch do místnosti (SA)

6 360 (je-li kontrolní průlez 450)
140 (je-li kontrolní průlez 600)

7 Řídicí skříň

8 Kontrolní průlezy

Model A B

VKM50GBMV1, VKM50GBV1 832 878

VKM80GBMV1, VKM80GBV1
VKM100GBMV1, VKM100GBV1

1214 1262

BA

1764
1688

5

1

1
2

3

4

6
8

7

3P130768-6L   Čeština 4



(2) Dbejte na to, aby nebyl překročen rozsah externího 
statického tlaku jednotky.
(Viz také výkon ventilátoru a výkresy charakteristik 
statického výkonu, stejně jako rozsah nastavení externího 
statického tlaku, které naleznete v technické dokumentaci.)

(3) Otevřete instalační otvor. (U připravených stropů.)
• Po otevření instalačního otvoru ve stropě, kde bude 

jednotka instalována, protáhněte potrubí chladiva, 
vypouštěcí potrubí, přenosová vedení a vedení dálko-
vého ovladače k otvorům k napojení potrubí a vedení 
instalované jednotky.
Viz "6. VYPOUŠTĚCÍ A PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VODY", 
"7. POTRUBÍ CHLADIVA" a "10. PŘÍKLAD ZAPOJENÍ A 
ZPŮSOB NASTAVENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE".

• Po otevření otvoru ve stropě proveďte případné potřebné 
vyrovnání stropu. V některých případech může být třeba 
znovu vyztužit rám stropu, aby se nepřenášelo chvění.
Podrobnosti projednejte s architektem nebo tesařem.

(4) Instalujte závěsné šrouby.
(Jako závěsné svorníky použijte šrouby o velikosti M10 až 
M12).
Použijte kotevní šrouby, zapuštěné hmoždinky, vnořené 
kotvy nebo jiné díly a vyztužte strop tak, aby byl schopen 
nést hmotnost jednotky.
(Viz obrázek 3)

Poznámka: Všechny výše uvedené díly se běžně dodávají.

5 ZPŮSOB MONTÁŽE

UPOZORNĚNÍ

<<Podržte spodní stranu jednotky nebo závěsný držák, 
aniž byste během rozbalování nebo přesouvání silou 
působili na ostatní součásti.>>

<<U součástí používaných k instalaci si ověřte, že 
používáte dodávané příslušenství a specifikované součásti 
určené naší společností.>>

(1) Jednotku instalujte dočasně.
• Na závěsný šroub nasaďte závěsný držák. Upevněte je 

na bezpečně pomocí matic (M10, M12) a podložky (M10 
s vnějším průměrem 30 až 34 mm, M12 s vnějším 
průměrem 36 až 38 mm) (běžná dodávka) z horní o dolní 
strany závěsného držáku. (Viz obrázek 4)

(2) Pokud nejsou přepravní kotvy potřebné, demontujte je.
• Povolte šrouby.
• Přepravní kotvy posuňte nahoru a demontujte je.
• Poté šrouby opět pečlivě dotáhněte.

UPOZORNĚNÍ

• Šrouby by neměly být demontovány z jednotky a měly by být 
dotaženy, aby nemohl unikat vzduch.

• Zkontrolujte, zda cizí předměty, například plasty nebo papír, 
nejsou při montáži jednotky ponechány uvnitř.

• Po zkontrolování vnitřní (SA/RA) a venkovní (EA/OA) 
části podle výstražného štítku s uspořádáním kanálu 
jednotku namontujte.

• Jednotku neotáčejte nohama vzhůru.

(3) Nastavte výšku jednotky. 
(Dvojité matice bezpečně dotáhněte.)

Obrázek 3

1 Stropní deska

2 Kotevní šroub

3 Protivibrační zvedací oko nebo napínák

4 Závěsný šroub

5 Vnitřní jednotka

5

1

2

3

4

Obrázek 4

1 Závěsný nosník

2 Přepravní kotvy

3 Šroub

4 Dolní výstražný štítek uspořádání kanálů

5 Matice

6 Podložka

7 Dvojitá matice

5

1

2 3

4

6

7
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(4) Přesvědčte se, zda je jednotka vyrovnána do 
vodorovné polohy.

UPOZORNĚNÍ

K zajištění vodorovné polohy jednotky a sklonu 
(spádu) vypouštěcího potrubí v rozpětí 1° použijte 
vodováhu. (Viz obrázek 5)
(Při této kontrole je nutné si ověřit zejména to, že jednotka 
není instalována ve sklonu od odtokového potrubí, protože 
by mohlo docházet k úniku vody.)

(5) Dotáhněte horní matici.

(6) Připojte spojovací příruby kanálu příslušenství pomocí 
dodaných šroubů s výstupem a sáním (celkem čtyři 
otvory).
Během připojování se ujistěte, že vyrovnávací značky na 
jednotce odpovídají polohou trojúhelníkům na každé 
spojovací přírubě kanálu. (Viz obrázek 6)

6 VYPOUŠTĚCÍ A PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 
VODY

(1) Instalujte potrubí na odvod kondenzátu.
• Zkontrolujte správnou funkci odtoku.
• V případě systému s přímým propojením kanálu se uvnitř 

jednotky za provozu vyskytuje podtlak, relativně vůči 
atmosférickému tlaku. Proto na výstupu použijte 
odlučovač. (Viz obrázek 7-1)

UPOZORNĚNÍ

Vypouštěcí potrubí nepřipojujte přímo k odpadnímu 
potrubí, z něhož může čpět čpavek. Čpavek v odpadním 
potrubí (v kanalizaci) by mohl vniknout odpadním potrubím 
dovnitř vnitřní jednotky a způsobit korozi výměníku tepla 
(spirála s přímým rozpínáním).

• Vypouštěcí potrubí by mělo být krátké a se spádem 
směrem dolů (spád nejméně 1/100, aby se netvořily 
vzduchové kapsy. (Viz obrázek 7-2)

• Při spojování více odtokových potrubí instalujte potrubí 
dále popsaným způsobem. (Odtokový sifon instalujte 
samostatně pro každou vnitřní jednotku.)

• Namontujte se sklonem nejméně 1/100.

UPOZORNĚNÍ

Shromažďování vody v vypouštěcím potrubí může 
způsobit zanesení odtoku.

• Průměr odtokového potrubí musí být větší nebo shodný 
s průměrem připojovaného potrubí. 
(rozměry potrubí: PT3/4B)

• Pokud potrubí prochází dovnitř, vždy jej izoluje po celé 
délce až k základně vypouštěcí přípojky.

• V místech, kde se vyskytují teploty pod bodem mrazu, 
vždy podnikněte kroky, aby trubky nemohly zamrznout.

• Zajistěte, aby voda neunikala z vypouštěcích trubek.
• Vyhněte se ohybům a zakřivením potrubí, aby se 

nemohlo ucpávat.
• Pokud používáte centrální vypouštěcí potrubí, proveďte 

postup znázorněný na obrázku 7-2.

Obrázek 5

1 Úroveň

2 Odtokový otvor

3 Připojovací příruba vývodu

4 Vodorovné potrubí

Obrázek 6

1 Příruba k připojení potrubí, označení

2 Vyrovnání jednotky (RA má zahloubení Ø3)

3 Připojovací příruba vývodu

4 Šrouby (příslušenství) (6 ks x 4, celkem 24 ks)

≤1° ≤1°1 1

2 2 3

4

1

2

3 3

4

Obrázek 7-1

1 Přiložená odtoková hadice

2 Dno jednotky

Obrázek 7-2

1 Centrální odpadní potrubí

≥5
0 

m
m

≥5
0 

m
m

1

2

≥1
00

 m
m 1
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• Vyberte centrální vypouštěcí potrubí s dostatečným 
průřezem podle provozní kapacity jednotky.

• Zkontrolujte, zda je konec vypouštěcí trubky vyvedený do 
místa, kde je možné odtok bezpečně odvést.

(2) Po dokončení instalace potrubí zkontrolujte plynulé 
odtékání odpadní vody.

• Otestujte odtok nalitím 1000 cm
3
 vody do vypouštěcí 

vany. Vypouštěcí vana je přístupná kontrolním otvorem a 
to demontováním krytu pro údržbu, nebo skrze výstupní 
kanál přívodního vzduchu do místnosti (SA). (Viz 
obrázek 8)

Obrázek znázorňuje VKM-GBMV1.

(3) Zkontrolujte, zda byla provedena tepelná izolace 
následujících 2 prvků, aby se předešlo možnému 
unikání vody následkem kondenzace par.
• Vnitřní vypouštěcí potrubí
• Vypouštěcí hrdlo

(4) Namontujte přívodní potrubí vody. <Pouze u modelu 
řady VKM-GBMV1>

UPOZORNĚNÍ

Při montáži přívodního potrubí vody omyjte trubky čistou 
vodou, aby se zbavily nečistot, nebo do potrubí namontujte 
vypouštěcí ventil a důkladně trubky vypláchněte proudem 
vody, až vytékající voda bude úplně čistá. Ujistěte se, aby 
do trubek nepronikl žádný olej používaný při řezání.

• Připojte přívodní potrubí vody se sítkem (příslušenství), 
další potrubí a ventily (běžná dodávka) k vnitřní jednotce 
a to způsobem znázorněným na níže uvedeném 
obrázku.

[BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ]
• Při montáži přívodního potrubí vody neveďte potrubí před 

krytem pro údržbu, protože by tak nebylo možné 
demontovat vložku zvlhčovače.

• Namontujte přívodní potrubí vody se sítkem (součást 
dodávky), uzavírací ventil přívodu vody a vypouštěcí 
ventil (obojí běžná dodávka) na vhodné místo na přívodní 
potrubí vody, aby na ně bylo možné dosáhnout 
z kontrolního otvoru.

• Je nemožné připojit přívodní potrubí vody přímo 
z veřejného vodovodu. Pokud musíte zajistit přívod 
vody z veřejného vodovodu, použijte zásobní nádrž 
(pouze schválený typ).

• Při použití měděného potrubí pro připojení vody vyměňte 
dodané poloviny spojek.
(Viz obrázek 9)

Obrázek 8

1 Přívodní vzduch do místnosti (SA); připojovací příruba 
kanálu (příslušenství)

2 Údržbový kryt

3 Odtokové potrubí (běžná dodávka)

4 Odtokové hrdlo

5 Přenosné čerpadlo (běžná dodávka)

6 Nádoba (běžná dodávka)

5

1

2

3 4 6

1 Přívodní potrubí vody se sítkem (příslušenství)

2 Uzavírací ventil přívodu vody (běžná dodávka)

3 Přívodní potrubí vody (běžná dodávka)

4 Krytka (běžná dodávka)

5 Vypouštěcí ventil (běžná dodávka)

5

1

2

3

4
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Výměna spojek při použití měděných spojovacích součástí

• Při spojování nebo rozpojování trubek s polovinami 
spojky používejte dva ploché klíče.

• Zajistěte potrubí přívodu vody bez působení tlaku.

[BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ]
• Používejte čistou vodu (z městského vodovodu nebo 

rovnocennou), která splňuje standardy stanovené 
zákony každé země.

• Znečištěná voda může způsobovat ucpávání, 
shromažďování nečistot ve vodních nádržích nebo 
povede k nedostatečnému výkonu zvlhčovače. (Nikdy 
nepoužívejte vodu z chladicích věží nebo teplou vodu pro 
topení.)

• Ujistěte se, že přiváděná voda má teplotu mezi 5°C a 40°C 
a tlak 0,02 MPa až 0,49 MPa (0,2 kg/cm

2
 až 5 kg/cm

2
). 

Mezi zvlhčovač a sítko namontujte pojistný tlakový ventil, 
bude-li tlak vody vyšší než v tomto rozsahu.

• Používejte vodu z městského vodovodu nebo pitnou vodu 
a proveďte opatření k zamezení vzniku kondenzace.

• V případě použití tvrdé napájecí vody přidejte 
změkčovadlo, jinak dojde ke zkrácení životnosti 
zvlhčovače.
* Životnost článku zvlhčovače je přibližně 3 roky (4000 

hodin) při následující tvrdosti napájecí vody: 150 mg/l.
(Životnost článku zvlhčovače je přibližně 1 rok (1500 
hodin) při následující tvrdosti napájecí vody: 400 mg/l.)
Roční počet provozních hodin: 10 hodin/den × 26 dnů/
měsíc × 5 měsíců = 1300 hodin.

(5)  Zaizolujte veškeré potrubí procházejí dovnitř. 

Po kontrole, zda spojení potrubí přívodu vody řádně těsní je 
zaizolujte pomocí dodaného izolačního materiálu, jak je vidět a 
obrázku 10. (Oba konce upevněte svorkami.) 
(Viz obrázek 10)

• Obalte potrubí přívodu vody izolací, abyste zabránili 
vytváření kondenzátu.

• V místech, kde se vyskytují teploty pod bodem mrazu, 
vždy podnikněte kroky, aby trubky nemohly zamrznout.

7 POTRUBÍ CHLADIVA
<Chladicí potrubí venkovních jednotek viz instalační návod 
venkovní jednotky.>
<Proveďte tepelnou izolaci obou stran potrubí plynu a 
kapaliny.> Jinak by mohlo v některých případech docházet 
k úniku vody.
Používejte izolaci, která může odolávat teplotám nejméně 
120°C. Izolaci potrubí chladiva zesilte podle prostředí, 
ve kterém je jednotka instalována.
Následující informace použijte jako základní vodítko.
• Okolní teplota je 30°C a vlhkost je 75 % až 80 %: 

minimální tloušťka 15 mm.
• Okolní teplota překračuje 30°C a vlhkost překračuje 

80 %: minimální tloušťka 20 mm.
Na povrchu izolace může docházet ke kondenzaci par.>
<Před dokončením instalace potrubí chladiva si ověřte typ 
použitého chladiva R410A. (V případě odlišného druhu 
chladiva není možný správný provoz zařízení.)>

UPOZORNĚNÍ

Tento produkt musí používat pouze chladivo typu 
R410A. Dodržujte následující pokyny.

• Používejte řezák trubek a nástroj pro rozválcování 
hrdel vhodný pro použitý typ chladiva R410A.

• Před připojením potřete spoje potrubí éterem nebo 
esterovým olejem.

• Používejte výhradně převlečné matice dodávané 
s jednotkou. Použití jiných převlečných matic může 
způsobit únik chladiva.

• Aby do potrubí nevnikl prach, vlhkost ani jiné 
nečistoty a cizí materiály, stlačte konec potrubí, nebo 
ho zalepte páskou.

• Zabraňte vniknutí jiné látky než určeného chladiva 
(například vzduch atd.) do chladicího obvodu. 
Jestliže během provozu jednotky unikne chladivo, 
prostory důkladně vyvětrejte.

• Venkovní jednotka je naplněna chladivem.
• Při připojování / odpojování potrubí k jednotce / od jednotky 

používejte francouzský a momentový klíč tak, jak je 
znázorněno na obrázku. (Viz obrázek 11)

• Rozměry převlečných matic naleznete v tabulce 1.

Tabulka 1

• Při připojení převlečné matice potřete vnitřní i venkovní 
stranu kuželu éterem nebo esterovým olejem a před pevným 
dotažením matici nejdříve třikrát nebo čtyřikrát pootočte a 
pak ji zašroubujte. (Viz obrázek 12)

Obrázek 9

1 Strana přívodního potrubí vody

2 Strana spojky

3 Převlečná matice (příslušenství)

4 Polovina spojky (příslušenství)

5 Měděné potrubí

6 Sítko tvaru Y

7 Demontáž
Vyměňte dodanou polovinu spojky

Obrázek 10

1 Svorka (příslušenství)

2 Izolace (pro potrubí přívodu vody) (příslušenství)

5
6

7

1 2

3 4

1

2

Průměr 
potrubí

Utahovací 
moment

Rozměr 
kalíškového 

spoje A 
(mm)

Tvar kalíškového 
spoje

Ø6,4 15,7 ±1,5 N•m 8,9 ±0,2

Ø12,7 54,9 ±5,4 N•m 16,4 ±0,2

A
45

0 ±2
0 R0.6±0.2

90
0
±2

0
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• Dotahovací momenty jsou uvedeny v tabulce 1.

UPOZORNĚNÍ

Nadměrné dotažení může zničit rozválcovaný kužel 
hrdla a způsobit únik chladiva.

• Není-li momentový klíč k dispozici, dotáhněte matici 
následujícím způsobem. Po skončení prací si ověřte 
dokonalou těsnost potrubí, aby neunikal plyn chladiva. 
Převlečnou matici dotáhněte klíčem, kroutivý moment náhle 
vzroste. Od tohoto okamžiku dotáhněte převlečnou matici 
jen o úhel uvedený v tabulce 2.

Tabulka 2

• Po skončení prací zařízení zkontrolujte, zda nikde neuniká 
chladivo.

• Po kontrole těsnosti potrubí ve spojích plynové i kapalinové 
potrubí důkladně izolujte. (Viz obrázek 13)

Bezpečnostní upozornění pro montáž izolačního materiálu 
na převlečnou matici rozválcovaného spoje

(1) Zkontrolujte, zda je izolační materiál potrubí v těsném 
kontaktu se základnou, takže na okrajích materiálu nebude 
docházet k průchodu vzduchu.

(2) Spony neutahujte nadměrně, aby tloušťka izolace zůstala 
zachována.

(3) Obalte těsnicí materiál okolo spoje převlečné matice.

(4) Švy otočte podle obrázků.

UPOZORNĚNÍ

Zkontrolujte, zda je provedena izolace veškerého potrubí 
uvnitř jednotky. Volně přístupné potrubí může způsobit 
kondenzaci par nebo popáleniny při dotyku.

Obrázek 11 Obrázek 12

1 Momentový klíč

2 Klíč

3 Převlečná matice

4 Spojení potrubí

5 Esterový nebo éterový olej

Velikost 
potrubí

Úhel dalšího dotažení Doporučená délka 
ramene nástroje

Ø6,4 (1/4") 75 ±15 stupňů Přibližně 150 mm

Ø12,7 (1/2") 45 ±15 stupňů Přibližně 250 mm

1

2
3

4

5

Obrázek 13

A Plynové potrubí – postup izolace

1 Hlavní jednotka

2 Izolační materiál na potrubí (běžná dodávka)

3 Připojte k základně

4 Svorka (příslušenství)

5 Izolace armatur (příslušenství)

6 Spoj s převlečnou maticí

7 Přesuňte švy nahoru

8 Izolační materiál (běžná dodávka)

9 Střední těsnění (příslušenství)

10 Přehnout přes spojení s převlečnou maticí

B Kapalinové potrubí – postup izolace

1 Hlavní jednotka

2 Izolační materiál na potrubí (běžná dodávka)

3 Připojte k základně

4 Svorka (příslušenství)

5 Izolace armatur (příslušenství)

6 Spoj s převlečnou maticí

7 Přesuňte švy nahoru

8 Izolační materiál (běžná dodávka)

9 Potrubí plynu

10 Potrubí kapaliny

73

4

1

A

B

2 5

6

8

9

10

1
10

9
73

4

2 5
6

8
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• Chladicí potrubí připojte v souladu s instalačním návodem 
venkovní jednotky, který je k ní přiložen.

• Při tvrdém pájení potrubí chladiva proveďte nejprve výměnu 
dusíku nebo tvrdé pájení provádějte (poznámka 2) při sou-
časném přivádění dusíku do potrubí chladiva (poznámka 1). 
Nakonec připojte vnitřní jednotku pomocí kalíškových spojů.
(Viz obrázek 14)

UPOZORNĚNÍ

• Při tvrdém pájení s přiváděním ochranné dusíkové 
atmosféry dovnitř potrubí nastavte pomocí redukčního 

ventilu tlak dusíku na 0,02 MPa (0,2 kg/cm
2
 nebo méně). 

(Tento tlak pociťujete jako vánek na tváři.)
• Při tvrdém pájení spojů chladicího potrubí nepoužívejte 

tavidla. Jako pájecí kov používejte typ s plnivem 
z fosforové mědi (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: 
ISO3677), který nevyžaduje tavidlo. (Použití tavidla 
obsahujícího chlór může způsobit korozi potrubí. Použití 
pájecího tavidla obsahujícího fluor může způsobit rozklad 
maziva v chladivu a působit nepříznivě na potrubí 
chladiva.

• Při tvrdém pájení spojů potrubí nepoužívejte antioxidační 
činidla nebo podobné látky.
Jejich zbytky by mohly ucpat potrubí a poškodit součásti 
zařízení.

8 PŘIPOJENÍ KANÁLŮ
<Zapojení kanálů proveďte s uvážením následujících 
podmínek.>
• Potrubí nepřipojujte způsoby znázorněnými na obrázku 15.

• Minimální poloměr ohybu pružného kanálu je následující:
Kanál 200 mm: Průměr 300 mm
Kanál 250 mm: Průměr 375 mm

• Abyste předešli unikání vzduchu, po připojení připojovací 
příruby potrubí a po připojení potrubí oviňte kolem spoje 
hliníkový pásek. (Viz obrázek 16)

• Aby nedocházelo ke zkratování, namontujte otvor vnitřního 
nasávání vzduchu co nejdále od otvoru určeného pro 
vyfukování.

• Použijte potrubí určené pro příslušný model jednotky. 
(Viz také montážní výkresy.)

• Dvě venkovní potrubí instalujte se sklonem směrem dolů 
(sklon 1/30 nebo větší), aby do systému nevnikala dešťová 
voda. Rovněž zajistěte izolaci pro tři kanály (venkovní kanály 
a vnitřní kanály přívodu vzduchu) z důvodů zamezení 
kondenzace. 
(Izolační materiál: Skelná vata tloušťky 25 mm) 
(Viz obrázek 16)

• Je-li teplota a vlhkost pod stropem trvale vysoká, instalujte 
do stropu potřebné ventilační zařízení.

• Jestliže má kovové potrubí procházet kovovou mříží a 
drátěným pletivem nebo kovovým zpevněním dřevěné stěny, 
potrubí a stěnu elektricky odizolujte.

• Použití pružných nebo tichých kanálů může efektivně 
snižovat zvuk proudění vzduchu do místnosti (SA). Vybírejte 
materiály s uvážením pevnosti ventilátoru a provozní 
hlučnosti jednotky. V případě výběru požádejte o pomoc 
svého místního prodejce.

• Nastavte rozteč mezi výstupem vypouštěného vzduchu (EA) 
a sáním vnějšího vzduchu (OA) 3násobek průměru kanálu.

• Nepoužívejte oblé krytky nebo kruhové kryty jako venkovní 
kryt, pokud by na něj mohlo přímo pršet.

• Při používání hluboké kapoty se ujistěte, že kanál od ní 
(její vnější stěny) k jednotkám je dlouhý alespoň 1 m.

Model
Průměr 

plynového 
potrubí

Průměr 
kapalinového 

potrubí

VKM50GBMV1, VKM50GBV1
VKM80GBMV1, VKM80GBV1
VKM100GBMV1, VKM100GBV1

Ø12,7 Ø6,4

Obrázek 14

1 Pájená součást

2 Potrubí chladiva

3 Dusík

4 Upevnění pomocí pásky

5 Ruční ventil

6 Tlakový redukční ventil

7 Dusík

5

1

2

3

4

6

7

Obrázek 15

1 Extrémní ohyb (neohýbejte kanály na víc než 90°)

2 Více ohybů

3 Snížení průměru připojovaného potrubí.
Průměr potrubí uprostřed nezmenšujte

4 Ohyb těsně vedle výstupu
3P130768-6L   Čeština 10



• V případě obav ze studeného průvanu od přívodního otvoru 
vzduchu je nutné vyzkoušet změnu polohy mřížky výstupu 
vzduchu.
Ventilátor pracuje během odmrazování a často proudí 
studený vzduch.

• Když připojujete vnitřní jednotku přímo ke kanálu, vždy 
používejte stejný systém pro vnitřní jednotku jako pro 
jednotku venkovní, aktivujte skupinový provoz a nastavte 
přímé spojení kanálu z dálkového ovladače (číslo režimu 
"17 (27)" – ČÍSLO PRVNÍHO KÓDU "5" – ČÍSLO DRUHÉHO 
KÓDU "06") Nepřipojujte výstupní stranu vnitřní jednotky. 
V závislosti na pevnosti ventilátoru a statickém tlaku by se 
jednotka mohla zastavit.

• V případě příměstských budov, kde jsou okna a silniční 
osvětlení blízko k otvoru přívodu vzduchu a okolo světel se 
shromažďuje hmyz, může drobný hmyz pronikat dovnitř 
otvorem přívodu vzduchu a vzduchovým filtrem. V takových 
případech použijte vysoce výkonný filtr (dodává se 
samostatně). Přesto však může být obtížné zabránit 
pronikání velmi drobného hmyzu. V takovém případě zvažte 
použití například filtrační skříně (běžná lokální dodávka).

9 ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
• Před započetím jakýchkoliv prací vypněte proud.
• Veškeré běžně dodávané díly a materiály, jakož i elektro-

montážní práce musejí odpovídat místním předpisům.
• Používejte výhradně měděné vodiče.
• Veškeré elektroinstalační práce smí provádět pouze 

oprávněný elektrikář.
• U elektrického zapojení se řiďte podle "Štítku se schématem 

elektrického zapojení", který je připevněn na víku řídicí 
skříně.

• Připojte venkovní jednotku a dálkový ovladač podle 
schématu zapojení na obrázku. Viz instalační příručka 
dálkového ovladače, kde jsou podrobnosti o zapojení a 
instalaci kabeláže dálkového ovladače.

• Tento systém se skládá z několika vnitřních jednotek. 
Jednotlivé vnitřní jednotky si označte jako jednotku A, 
jednotku B atd. a zkontrolujte, zda je správně zapojena 
svorkovnice s venkovní jednotkou a jednotkou BS. 
Nesprávné elektrické zapojení nebo nesprávné zapojení 
potrubí mezi venkovní a vnitřní jednotkou mohou způsobit 
selhání systému.

• Pro silovou kabeláž nainstalujte přerušovač kabeláže nebo 
zemní ochranu obvodu.

• Odpor uzemnění nesmí být vyšší než 100 W. Tato hodnota 
může být až 500 W, použijete-li zemní ochranu obvodu, 
protože lze použít ochranný zemnicí odpor.

• Zabraňte styku zemnícího vodiče s plynovým potrubím, 
vodovodním potrubím, bleskosvody a se zemnícími vodiči 
telefonních vedení.

• Plynové potrubí: únik plynu může způsobit exploze nebo 
požár.

• Vodní potrubí: potrubí z tvrdého vinylu nelze používat 
jako uzemnění.

• Uzemnění telefonního vedení a bleskosvody: zemnící 
potenciál při úderu blesku je extrémně vysoký.

• Napájení nezapínejte (spínač, přerušovač kabeláže nebo 
přerušovač zemnícího okruhu), dokud nejsou všechny práce 
hotovy.

TECHNICKÉ ÚDAJE POJISTEK A VODIČŮ Z BĚŽNÉ 
DODÁVKY

POZNÁMKA
• Jestliže je vedení umístěno na místech, kde se ho 

snadno mohou dotýkat lidé, instalujte přerušovač 
svodového proudu, aby nemohlo dojít k úrazu 
elektrickým proudem.

• Používáte-li přerušovač zemnícího okruhu, vyberte 
takové zařízení, které okruh účinně chrání také proti 
proudovému přetížení a zkratu.
Pokud používáte přerušovač svodového proudu, který je 
zkonstruován pro ochranu před poruchami uzemnění, 
zkombinujte jej s přerušovačem kabeláže nebo 
spínačem zatížení, která je vybaven pojistkou.

• Přípustná délka přenosového vedení a kabelu dálkového 
ovladače je následující:

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

MCA: Min. Proud obvodu (A)
MFA: Max. Proud pojistky (A)
kW: Jmenovitý výstup motoru ventilátoru (kW)
FLA: Proud při plné zátěži (A)

Obrázek 16

1 Venkovní kanál

2 Hliníková páska (běžná dodávka)

3 Sklon (více než 1/30)

4 Kanál nesmí vykazovat žádný průvěs.

5 Izolační materiál (běžná dodávka)

6 Připojovací příruba vývodu

5

1

2

2

3

4

6

Model

Napájecí přívodní kabel a 
zemnící vodič

Zapojení dálkového 
ovladače

Přenosové vedení

Vnější 
pojistky Vodič Rozměr Vodič Rozměr

VKM50GBMV1, 
VKM50GBV1

15 A
H05VV-

U3G

Dodržujte 
místní 
normy

Opláštěný 
kabel

(2vodičový)

0,75–1,25 
mm

2
VKM80GBMV1,
VKM80GBV1

VKM100GBMV1,
VKM100GBV1

Délka přenosové kabeláže mezi venkovní a vnitřní 
jednotkou 
... Maximálně 1000 m (celková délka kabeláže: 
2000 m)

Délka zapojení kabeláže dálkového ovladače mezi 
vnitřní jednotkou a venkovní jednotkou .... Maximálně 
500 m

Jednotky Napájecí zdroj Motor ventilátoru

Model Hz Volty
Rozsah 
napětí

MCA MFA kW FLA

VKM50GBMV1,
VKM50GBV1

50
220-

240 V

Max. 
264 V
Min. 

198 V

3,25 15 0,21×2 1,3×2

VKM80GBMV1,
VKM80GBV1

3,25 15 0,21×2 1,3×2

VKM100GBMV1,
VKM100GBV1

3,25 15 0,21×2 1,3×2
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10 PŘÍKLAD ZAPOJENÍ A ZPŮSOB 
NASTAVENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

10.1 OTEVŘENÍ A UZAVŘENÍ ŘÍDICÍ SKŘÍNĚ A 
PŘIPOJENÍ KABELÁŽE

UPOZORNĚNÍ

Vypněte napájení, než otevřete řídicí skříň.

• Sejměte víko řídicí skříně a poté proveďte zapojení podle 
obrázku dole (podrobnosti viz obrázky 17 a 18).

UPOZORNĚNÍ

• Elektrické zapojení Viz také "Štítek se schématem
elektrického zapojení" na zadní straně víčka řídicí skříně.

• Zkontrolujte nasazení dodaného těsnícího materiálu a 
utěsnění pomocí tmelu (běžná dodávka) v otvoru, aby do 
jednotky zvenčí nepronikala voda ani hmyz a drobní 
živočichové. Jinak by mohlo dojít v řídicí skříňce ke zkratu.

• Při upevňování vodičů dbejte na to, aby na připojení vodičů
nepůsobil žádný tlak; vodiče řádně upevněte přiloženými
svorkami. Při zapojování rovněž zkontrolujte, zda víčko řídicí
skříňky řádně dosedá. Dráty úhledně uspořádejte a víčko
řídicí skříňky nasaďte a pevně dotáhněte.
Při nasazování víčka řídicí skříňky zkontrolujte, zda se
v rozích nezachytily žádné vodiče. Vodiče protáhněte otvory
určenými k tomuto účelu, aby nedošlo k jejich poškození.

• Kabel dálkového ovladače, propojení mezi jednotkami a další
vodiče elektrického zapojení nesmí mimo zařízení procházet
stejnými místy; tyto vodiče by měly být umístěny ve vzdále-
nosti nejméně 50 mm od sebe, jinak by mohl elektrický šum
(externí statický šum) způsobit poruchy v činnosti nebo
výpadek jednotky.

10.2 PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO PŘÍVODNÍHO 
KABELU A ZEMNÍCÍHO VODIČE

• Napájecí kabel přiveďte společně se zemním vodičem skrz 
průchodový otvor do řídicí skříně a kabely zajistěte pomocí 
dodávaných svorek po připojení vodičů do svorkovnice. (Viz 
obrázek 17)

Detail svorkovnice (X1M)

<Bezpečnostní opatření při pokládání napájecího 
vedení>

[BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ]

[1] Elektrická instalace musí obsahovat jistič, který v případě 
potřeby odpojí napájení celého systému. 

[2] Pro napájení jednotek stejného systému lze použít jeden 
vypínač.
Výběru spínačů odboček a přerušovače přetížení odbočky 
obvodu je třeba věnovat velkou pozornost.

[3] Napájecí vedení jednotlivých jednotek vybavte vypínačem 
a pojistkou - viz nákres.

1 Řídicí skříň

2 Deska tištěného spoje

3 Přenosová kabeláž

4 Napájecí přívodní kabel a zemnící vodič

5 Svorka uzemnění

6 Vedení přenosové kabeláže skrze otvor

7 Vedení napájecí kabeláže skrze otvor

5

1

2 2

2

3

4

6 7

Obrázek 17

1 Zkratovací vodič
Demontujte při montáži humidistatu (běžná dodávka)

2 Zapojení pro humidistat

3 Plastové součásti svorky

4 Svorka (příslušenství)

5 Zemnicí svorka (šroub M4, pružná podložka, misková 
podložka)

6 Zapojení napájecí kabeláže
Zemnící vodič

5

1

2
3

4
6
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PŘÍKLAD CELÉHO SYSTÉMU

[4] K zapojení ke svorkovnici napájení použijte koncovku 
s kulatým očkem.
Při zapojování je třeba dodržovat následující pravidla.
• Nepřipojujte vodiče různých průměrů ke stejné svorce 

napájení.
(Uvolnění daného spojení by mohlo způsobit přehřátí.)

• Používejte pouze předepsané vedení. Vodič bezpečně 
připojte ke svorce. Vodič upevněte do svorky bez vyvíjení 
nadměrné síly. (Kroutivý moment pro dotažení: 131 N•cm 
±10%)

[5] Utahovací moment šroubů svorkovnice.
• K dotažení šroubů svorkovnice používejte správný 

šroubovák. Je-li ostří šroubováku příliš malé, může se 
poškodit hlava šroubu a šroub nebude správně dotažen.

• Jsou-li šrouby svorkovnice dotaženy příliš pevně, mohou 
se poškodit.

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

<Bezpečnostní opatření při zapojování zemnícího vodiče>

Zemnicí vodič povytáhněte a zapojte ho tak, aby procházel 
výřezem podložky.
(V případě nesprávného zapojení zemnícího vodiče nelze 
dosáhnout potřebné účinnosti uzemnění.)

1 Napájecí zdroj

2 Venkovní jednotka VRV

3 Spínač

4 Pojistka

5 Ventilátor s regenerací tepla (VKM)

6 Vnitřní jednotka VRV

7 Dálkový ovladač

8 Zapojení napájecí kabeláže
Opláštěný kabel (H05VV-03G)

9 Přenosová kabeláž
Opláštěný kabel

Obrázek 18

1 Připojte izolační objímku

2 Kulatá zamačkávací svorka

3 Elektrický vodič

5

5

1

2

6

8

9

6

4

3

7

1

2

3

Dotahovací moment 
(N•m)

Svorkovnice pro dálkový ovladač / 
přenosovou kabeláž (X3M) 0,88 ±0,09

Svorkovnice napájení (X1M) 1,31 ±0,13

Svorka uzemnění 1,69 ±0,25

1 Kulatá zamačkávací svorka

2 Pružná podložka, plochá podložka

3 Zemnicí šroub

4 Pružná podložka

5 Vystřihovaná část

5

1

2

3

4
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10.3 KABELÁŽ VZDÁLENÉHO NAPÁJENÍ, 
PŘENOSOVÁ KABELÁŽ, KABEL 
POČÍTAČOVÉHO ŘÍZENÍ
• Protáhněte kabeláž dálkového ovládání, přenosovou 

kabeláž a kabel počítačového vedení do řídicí skříně 
otvorem a zapojte je ke svorkovnici dálkového 
ovladače X3M. Po připojení zajistěte dodaným 
spojovacím materiálem. 
(Viz obrázek 18)

Detail svorkovnice (X3M)

[BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ]
• Při zapojení a umisťování dálkového ovladače viz "Instalační 

návod dálkového ovladače“.
• Za žádných okolností nezapojujte napájecí vodiče ke 

svorkovnici dálkového ovladače nebo přenosového vedení.
Tato chyba by znamenala zničení celého systému.

• Připojte vedení dálkového ovladače a přenosové vedení 
ke svorkovnici.

10.4 KABELÁŽ REGULÁTORU VLHKOSTI 
(BĚŽNÁ DODÁVKA) 
<POUZE U MODELU ŘADY VKM-GBMV1>
• Protáhněte kabeláž společně se silovým kabelem 

skrze otvor pro silový kabel.
• Demontujte zkratovací vodiče (1 a 2) na svorkovnici 

X1M a připojte kabeláž regulátoru vlhkosti.
• Zajistěte pomocí spojovacího materiálu společně se 

silovým vedením. (Viz obrázek 17)

UPOZORNĚNÍ

<pouze u modelu řady VKM-GBMV1>
• Používáte-li humidistat, namontujte jeden na každou 

jednotku ventilátoru s regenerací tepla.
Řízení více než jednoho ventilátoru s regenerací tepla 
pomocí jedné řídicí jednotky vlhkosti může zabránit normální 
činnosti řízení teploty a způsobit úniky vody atd.

10.5 PŘÍKLAD ZAPOJENÍ KABELÁŽE
• Tuto jednotku lze použít v systému s kombinovaným 

provozem společně s klimatizačními jednotkami VRV nebo 
jako nezávislý systém zpracovávající pouze venkovní 
vzduch. 

• Když připojujete jednotku typu VRV-R a připojujete RA 
této jednotky přímo ze stropu, připojte jednotku BS shodně 
s vnitřní jednotkou VRV-R (hlavní jednotka) a použijte 
skupinový provoz. (Podrobnější informace naleznete 
v technické dokumentaci.)

Obrázek 19

1 Plastové součásti svorky

2 Svorka (příslušenství)

3 Zapojení dálkového ovladače
Přenosová kabeláž

Specifikace zapojení Opláštěný kabel (2žilový)

Rozměr 0,75 - 1,25 mm
2

Délka Max. 100 m

Specifikace externího 
kontaktu

Normálně sepnutý kontakt
(Tolerance proudu 10 mA – 0,5 A)

1 2

3
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<Systémy s kombinovaným provozem se systémem VRV (zapojení s jednotky ventilátoru s regenerací tepla a standardními 
vnitřními jednotkami v jednom obvodu chladiva)>

1 Venkovní jednotka

2 Napájecí napětí (220-240 V, 50 Hz, ~)

3 Spínač

4 Pojistka

5 Přenosová kabeláž

6 Dálkový ovladač

7 Zapojení dálkového ovladače

8 Uzemnění

9 Vnitřní jednotka A

10 Vnitřní jednotka B

11 Ventilátor s regenerací tepla A (typ 
zpracovávající venkovní vzduch)

<Nezávislý systém (zapojený pouze s jednotkou ventilátoru s regenerací tepla v jednom obvodu chladiva)>

1 Venkovní jednotka

2 Napájecí napětí (220-240 V, 50 Hz, ~)

3 Spínač

4 Pojistka

5 Přenosová kabeláž

6 Dálkový ovladač

7 Uzemnění

8 Vnitřní jednotka A

9 Vnitřní jednotka B

10 Ventilátor s regenerací tepla A (typ 
zpracovávající venkovní vzduch nebo 
standardní typ)
Standardní typ: ... Řada VAM

<Je-li v systému začleněna jednotka BS>

1 Venkovní jednotka

2 Napájecí napětí (220-240 V, 50 Hz, ~)

3 Spínač

4 Pojistka

5 Přenosové vedení (bez polarity)

6 Jednotka BS

7 Dálkový ovladač

8 Zapojení dálkového ovladače

9 Uzemnění

10 Vnitřní jednotka A

11 Ventilátor s regenerací tepla A

F1 F2 F1 F2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2 L N P1 P2 F1 F2 T1 T2 L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

IN/D OUT/D
Control box

5

1

2 2 2

3

4

6

8 8 8

9 10 11

7
6

3

4

3

4

F1 F2 F1 F2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

IN/D OUT/D
Control box

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2 L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

5

1

2 2 2

3

4

6

7 7
7

8 9 10

6 6

3

4

3

4

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2 L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

F1 F2 F1 F2

F1 F2 F1 F2

IN/D OUT/D

OUT/D IN/D

Control box

Control box

5

12 2

3
4

3
4

7

6

8

9 9
10 11
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[BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ]
Při použití skupinového ovládání není nutné zadávat adresu 
vnitřní jednotky. (Tato adresa bude nastavena automaticky při 
zapnutí napájení.) Protože ventilátor s regenerací tepla (typ 
zpracovávající venkovní vzduch) používá dvě adresy 
dálkového ovladače na jednotku; počet jednotek, které lze řídit 
skupinově, je následující:

Poznámka:
Pokud je použit systém se současným chlazením, jedna 
jednotka BS by měla být zapojena k ventilátoru s regenerací 
tepla (ty se zpracování venkovního vzduchu) a k vnitřním 
jednotkám pod skupinovým řízením. Pokud se připojuje 
jedna jednotka BS pouze k jednotce ventilátoru s regenerací 
tepla, nastavte provozní režim ventilátoru s regenerací tepla 
na chlazení, topení nebo ventilaci.

10.6 OVLÁDÁNÍ 2 DÁLKOVÝMI OVLADAČI 
(OVLÁDÁNÍ 1 VNITŘNÍ JEDNOTKY 
2 DÁLKOVÝMI OVLADAČI)

• Při použití 2 dálkových ovladačů musí být jeden nastaven 
jako hlavní "MAIN“ a druhý jako podřízený "SUB“.

PŘEPÍNÁNÍ HLAVNÍ/POMOCNÝ (MAIN/SUB)
(1) Zasuňte plochý šroubovák do mezery mezi horní a 

dolní částí dálkového ovladače a na 2 místech odtlačte 
horní část ovladače.
(Deska tištěného spoje dálkového ovladače je připojena 
k horní části dálkového ovladače.)

(2) Přepněte volič HLAVNÍ/POMOCNÝ na desce tištěného 
spoje jednoho ze dvou dálkových ovladačů do polohy 
"S".
(Přepínač druhého dálkového ovladače ponechte v poloze 
"M“.)

<Způsob zapojení> (Viz "9. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ".)

(1) Sejměte víčko řídicí jednotky.

(2) Přidejte dálkový ovladač 2 (pomocný) ke svorkovnici (6P) 
dálkového ovladače (P1, P2) do řídicí skříně. 
(Není stanovena polarita.)

[BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ]
• Při používání skupinového ovládání a 2 dálkových ovladačů 

současně použijte křížové zapojení.
• Vnitřní jednotku připojte na konec vodiče (P1, P2) 

k dálkovému ovladači 2 (SUB).

Počet vnitřních 
klimatizačních 
jednotek

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Počet jednotek 
ventilátoru s 
regenerací tepla

8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

1 Horní část dálkového ovladače

2 Spodní část dálkového ovladače

3 Do tohoto místa zasuňte šroubovák a opatrně 
odstraňte horní část dálkového ovladače.

1

2
3

1 Tovární nastavení

2 Pokud se výchozí nastavení nezmění, je nutné 
vyměnit pouze jeden dálkový ovladač.

3 Deska tištěného spoje dálkového ovladače

1 Svorkovnice dálkového ovladače

2 Dálkový ovladač 1 (hlavní)

3 Dálkový ovladač 1 (vedlejší)

1 Vnitřní jednotka 1

2 Vnitřní jednotka 2

3 Maximální počet vnitřních jednotek

4 Křížený vodič (P1.P2)

5 Dálkový ovladač 1 (hlavní)

6 Dálkový ovladač 2 (vedlejší)

S

M
S

S
M1

3

2

1P 2P 1F 2F 1T 2T
FORCED

OFF
REMOTE
CONTRL

TRANSMISSION
WIRING

1

32

5

1 2 3

4

6
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10.7 EXTERNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (REŽIM 
NUCENÉHO VYPÍNÁNÍ A ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ)

• Specifikace vedení a způsob zapojení
Vstup z vnějšku připojte ke svorkám T1 a T2 svorkovnice 
dálkového ovladače.

* Zařízení v nočním úsporném režimu volného chlazení 
nelze vynuceně zastavit s T1 nebo T2.

• Ovládání
Následující tabulka vysvětluje vynucené vypnutí a provoz 
zapínání / vypínání v reakci na vstup A.

• Jak vybrat VYNUCENÉ VYPÍNÁNÍ a REŽIM ZAPÍNÁNÍ / 
VYPÍNÁNÍ
Zadejte volbu VYNUCENÉ VYPÍNÁNÍ a REŽIM ZAPÍNÁNÍ / 
VYPÍNÁNÍ pomocí lokálního nastavení "Externí vstup ZAP/
VYP" na základě "11. NASTAVENÍ PROVOZNÍCH 
PARAMETRŮ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ".

10.8 CENTRÁLNÍ ŘÍZENÍ

Pokud je řízení realizováno pomocí centrálního zařízení 
(centrální řídicí jednotka atd.), číslo skupiny musí být nastaveno 
dálkovým ovladačem. Podrobnosti naleznete v příručce 
každého centrálního zařízení.

11 NASTAVENÍ PROVOZNÍCH 
PARAMETRŮ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ

11.1 PROVEDENÍ PROVOZNÍHO NASTAVENÍ 
POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

(1) Zkontrolujte, zda jsou víčka řídicích skříněk vnitřních i 
venkovních jednotek nasazena.

(2) Podle typu instalace proveďte po zapnutí napájení 
potřebná nastavení prostřednictvím dálkového 
ovladače. Řiďte se pokyny v příručce "Provozní 
nastavení“ dálkového ovladače.

Dbejte, aby si uživatel uložil příručku "Provozní nastavení“ 
na bezpečné místo společně s návodem k obsluze.

11.1.1 NASTAVENÍ
Použití dálkového ovladače klimatizačního zařízení 
se systémem VRV k nastavení jednotky ventilátoru 
s regenerací tepla

<Počáteční nastavení>
• "ČÍSLO REŽIMU" 17,18 a 19: Skupinové řízení jednotek 

ventilátoru s regenerací tepla.
• "ČÍSLO REŽIMU" 27, 28 a 29: individuální řízení

<Způsob ovládání>
Následující text popisuje způsob ovládání a nastavení.

(1) Je-li jednotka v normálním režimu, stiskněte tlačítko 
INSPECTION/TRIAL (Kontrola / zkušební provoz) na více 
než čtyři vteřiny; systém přejde do režimu místního 
nastavení.

(2) Pomocí tlačítka NASTAVENÍ TEPLOTY zvolte požadované 
"ČÍSLO REŽIMU". (Displej s kódem bliká.)

(3) K nastavení jednotlivých jednotek v případě ovládání 
skupiny (je-li zvolen režim 27, 28 nebo 29) stiskněte tlačítko 
TIMER SETTING ON/OFF (Zapnout/vypnout nastavení 
časovače) a vyberte "číslo jednotky", pro kterou se bude 
nastavení provádět. (Tento postup není třeba při 
nastavování celé skupiny.)

(4) Stiskněte horní část tlačítka TIMER (Časovač) a vyberte 
"ČÍSLO PRVNÍHO KÓDU".

(5) Stiskněte dolní část tlačítka TIMER (Časovač) a vyberte 
"ČÍSLO DRUHÉHO KÓDU".

(6) Jednou stiskněte tlačítko PROGRAM/CANCEL (Program/
storno) a potvrďte své nastavení. (Displej s kódem přestane 
blikat a rozsvítí se.)

(7) Stiskněte tlačítko INSPECTION/TRIAL (Kontrola/zkušební 
provoz) a vraťte se k normálnímu režimu provozu.

1 Vstup A

Specifikace 
zapojení Opláštěný kabel (2žilový)

Průřez 0,75 - 1,25 mm
2

Délka Max. 100 m

Svorka vnějšího 
vedení

Kontakt, který je schopen zajistit 
minimální použitelnou zátěž 15V DC, 
1mA.

NUCENÉ VYPNUTÍ ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ 
PROVOZU

Vstup ZAPNUTO zastaví provoz 
(nemožné s dálkovými ovladači).

Vstup VYPNUTO → 
ZAPNUTO provede 
zapnutí jednotky.

Neaktivní vstup VYPNUTO 
umožňuje ovládání dálkovým 
ovladačem.

Vstup ZAPNUTO → 
VYPNUTO provede 
vypnutí jednotky.

F2 T1 T2
FORCED
OFF

1

1 ČÍSLO PRVNÍHO KÓDU

2 ČÍSLO DRUHÉHO KÓDU

3 ČÍSLO REŽIMU

4 REŽIM PROVOZNÍHO NASTAVENÍ

SETTING

2

1
3

4
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<Příklad>

Při nastavení průtoku vzduchu při větrání na nízkou úroveň 
v režimu skupinového nastavení zadejte číslo režimu "19", 
ČÍSLO PRVNÍHO KÓDU "0" a ČÍSLO DRUHÉHO KÓDU "01".

UNIT No.

GROUP

(3)

(3)

(1) (7) (6) (4) (5) (2)

(4) (5)
3P130768-6L   Čeština 18



■ NASTAVENÍ A ČÍSLA NASTAVENÍ

 : Výchozí tovární nastavení

POZNÁMKA)
1. ČÍSLO DRUHÉHO KÓDU které jsou označeny tučnými čarami, jsou výchozí tovární nastavení.
2. Nastavení platí pro celou skupinu, ale pokud je vybráno číslo režimu v závorkách, nastavení lze použít pro jednotlivé vnitřní 

jednotky. Kontrolovat je však možné pouze změny provedené v nastavení uvnitř závorek v individuálním režimu. (Pro skupinový 
dávkový provoz jsou změny provedeny, ale displej zůstává na továrním nastavení.)

3. Nenastavujte nic, co není zobrazeno v seznamu. Pokud příslušné funkce nejsou dostupné, nebudou zobrazeny.
4. Při návratu do normálního režimu je dálkový ovladač inicializován, takže displej může zobrazovat "88".
5. Když se "nastavení indikace symbolu filtru" nebo "nastavení nočního úsporného režimu volného chlazení" změní, vysvětlete 

obsah zákazníkovi.
6. Podrobnosti pro nastavení v chladných oblastech naleznete níže.

–: provoz podle nastaveného výkonu ventilátoru

Popis nastavení ČÍSLO 
REŽIMU

ČÍSLO 
PRVNÍHO 
KÓDU

ČÍSLO DRUHÉHO KÓDU

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Externí vstup ON/OFF 
(ZAP/VYP)

12 1 Vynucené 
vypnutí

Režim 
zapínání/
vypínání

Čas intervalu pro indikaci 
symbolu filtru

17 (27)

0
Přibližně 

2500 
hodin

Přibližně 
1250 
hodin

Bez 
odpočítá

vání

Provoz v nočním úsporném 
režimu volného chlazení 
(ON/OFF) a čas spuštění

1 VYPNUTO
ZAPNUTO
2 hodiny 
později

ZAPNUTO
4 hodiny 
později

ZAPNUTO
6 hodiny 
později

ZAPNUTO
8 hodiny 
později

Počáteční nastavení 
ventilátoru

4 Normální Velmi 
vysoká

Normální Velmi 
vysoká

Přímé připojení kanálu s VRV

5

Bez kanálu 
(nastavení 

průtoku 
vzduchu)

S kanálem 
(ventilátor 
vypnutý)

–

Bez kanálu 
(nastavení 

průtoku 
vzduchu)

–

Přímo 
připojený 

kanál 
(Ventilátor 
vypnutý)

Bez 
kanálu 

(Ventilátor 
vypnutý)

Chladné oblasti (volba 
provozu ventilátoru pro 
vypnutý ohřev)

– – –

Termo 
VYP: L
Odmra-
zování 

VYPNUTO

–

Termo 
VYP: L
Odmra-
zování 

VYPNUTO

Termo 
VYP: –
Odmra-
zování 

VYPNUTO

Ventilátor pro provoz 
v nočním úsporném režimu 
volného chlazení

6 Vysoký
Velmi

Vysoký

Displej pro režim větrání

18 (28)

4 Zobrazit Skrýt

Dodávka čerstvého vzduchu 
zvýšená / Odtok čerstvého 
vzduchu zvýšený

7 Přívod Vyfukování Přívod Vyfukování

Nastavení s nízkým odběrem

19 (29)

1 Ne – – – – – –
Nepřetržitý chod

Méně Normální

Nastavení stupně ventilátoru 
pro dodávku
(Nastavení proudění 
vzduchu)

2

Méně Normální Více

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Nastavení stupně ventilátoru 
pro výstup
(Nastavení proudění 
vzduchu)

3

Méně Normální Více

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Nastavení větrání 24 hodin 4 Ne – – – – – –
Nepřetržitý chod

Méně Normální

Zbytkový provoz ventilátoru 
po připojení topení 8 Zakázáno Zakázáno Povoleno Povoleno

Čerstvý ZAP/VYP 1A 0 VYPNUTO ZAPNUTO

Ventilátor klimatizační 
jednotky 01 02 04 06 08

Termostat topení vypnut Provoz – – Nízká Nízká –

Odmrazování Stop – Stop Stop Stop Stop

Návrat oleje Stop – Stop Stop Stop Stop
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V případě nezávislého režimu provozu

–: provoz podle nastaveného výkonu ventilátoru
Nízký: provoz podle nízkého výkonu ventilátoru

Odtávání
• V režimu topení se zvětšuje námraza na spirále venkovní jednotky. Tím klesá výkon systému při ohřevu a systém přejde do 

operace rozmrazení.
• Na dálkovém ovladači se bude zobrazovat symbol " ", dokud nebude spuštěno proudění horkého vzduchu.
• Po uplynutí 6 až 8 minut (nejdéle za 10 minut) bude obnoven režim topení.
• V režimu odtávání jsou ventilátory jednotky stále v chodu (výchozí nastavení). Důvodem je udržení objemu ventilace a zvlhčování.
• V případě obav ze studeného průvanu od přívodního otvoru vzduchu je nutné vyzkoušet změnu polohy mřížky výstupu vzduchu.
• Ventilátor lze také zastavit provedením odpovídajícího nastavení na dálkovém ovladači. Ventilátor nevypínejte v prostorách, kde 

by takto vzniklá absence ventilace mohla způsobit průnik rozptýleného znečištěného vzduchu a vlhkosti do další místnosti nebo 
příliv vnějšího vzduchu. (například průnik virů z místnosti, ve které leží nemocný člověk nebo průnik zápachů z odpočívárny apod.)

7. Nastavená teplota pro místní situaci:
Když RA není převzato přímo z místnosti (například není připojen kanál RA), teplota RA může být vyšší než nastavená teplota 
standardní vnitřní jednotky. V takovém případě se ujistěte, že jsou nastaveny teploty topení (zvlhčování) a chlazení v souladu 
s místní situací.

• Nastavená teplota podle továrního nastavení: Topení (zvlhčování) …21°C, chlazení (teplota sání na výměníku tepla chladiva) … 
26°C

• Konfigurovatelný rozsah nastavení teploty: Topení (zvlhčování) …14 až 26°C, chlazení …18 až 33°C 
Korelace je následující: 
Nastavená teplota chlazení = nastavená teplota topení (zvlhčování) + teplotní diferenciál přepnutí termostatu chlazení/topení 
(příklad: 26°C = 21°C + 5°C)

Kromě toho, když je připojen systém s regenerací tepla VRV, nastavte teplotu přepnutí chlazení/topení na automatický provoz, 
v souladu s místní situací.
• Teplota přepnutí podle továrního nastavení: Topení (zvlhčování) …15°C, chlazení (venkovní teplota) … 25°C
• Konfigurovatelný rozsah teploty přepnutí: Topení (zvlhčování) …10 až 18°C, chlazení …19 až 30°C

Korelace je následující: 
Teplota přepnutí pro režim chlazení = teplota přepnutí pro režim topení + teplotní diferenciál pro přepnutí režimu chlazení/topení 
(příklad: 25°C = 15°C + 10°C)

Ventilátor klimatizační 
jednotky

01 02 04 06 08

Termostat topení vypnut Provoz – – Nízká Nízká –

Odmrazování Stop – – Stop Stop Stop

Návrat oleje Stop – – Stop Stop Stop

ČÍSLO 
REŽIMU

ČÍSLO 
PRVNÍHO 

KÓDU
Popis nastavení

ČÍSLO DRUHÉHO KÓDU

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

12 (22) 4
Teplotní rozsah přepnutí termostatu 

chlazení/topení 0 1 2 3 4 5 6 7

14 (24) 1 Nastavená teplota topení (zvlhčování) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ČÍSLO 
REŽIMU

ČÍSLO 
PRVNÍHO 

KÓDU
Popis nastavení

ČÍSLO DRUHÉHO KÓDU

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

14 (24)
3 Teplotní diferenciál přepnutí režimu 

chlazení/topení
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Přepnutí teploty pro režim topení 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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11.2 PROVEĎTE TESTOVACÍ PROVOZ PODLE 
POPISU V INSTALAČNÍM NÁVODU VENKOVNÍ 
JEDNOTKY

(1) Před zapnutím napájení zkontrolujte, zda je nasazeno 
víko řídicí skříně.

(2) Podrobnější informace o testovacím provozu viz návod 
k obsluze venkovní jednotky.

• Dojde-li k poruše, kontrolka dálkového ovladače začne 
blikat. Na LCD displeji se zobrazí kód poruchy, který 
umožňuje zjistit její příčinu. Výklad kódů poruch a 
souvisejících problémů viz kapitola "UPOZORNĚNÍ NA 
SERVIS“ venkovní jednotky.
Jestliže se na displeji zobrazí libovolná z následujících 
zpráv, existuje možnost, že zapojení bylo provedeno 
nesprávně nebo že napájení nebylo zapnuto. Vše 
opakovaně zkontrolujte.

11.3 SPUŠTĚNÍ ZVLHČOVAČE
<POUZE U MODELU ŘADY VKM-GBMV1>

(1) Zkontrolujte správné zajištění potrubí přívodu vody.
(2) Otevřete uzavírací ventil přívodu vody. (V tento okamžik 

nebude dodávána žádná voda.)
(3) Jednotku ventilátoru s regenerací tepla spusťte 

v režimu topení.
(Podrobnosti ke spuštění jednotky v režimu topení viz 
návod k obsluze vnitřní jednotky.)
Spustí se přívod vody a zvlhčovač začne provoz.

(4) Po spuštění topení (zvlhčování) bude slyšet zvuk 
solenoidového ventilu přívodu vody každé 3 nebo 
4 minuty (cvaknutí), takže naslouchejte a nechte 
jednotku pracovat 30 minut, abyste se ujistili, že funkce 
zvlhčování pracuje normálně.

UPOZORNĚNÍ

• Jestliže se po skončení zkušebního provozu 
klimatizačního zařízení pokračuje v dokončovacích 
stavebních pracích, vysvětlete zákazníkovi, že nesmí 
spustit zvlhčovač na ochranu vnitřní jednotky a ventilátor 
s regenerací tepla, dokud nebudou práce skončeny.

• Pokud je zvlhčovač spuštěn, mohou nečistoty z lepidel 
a dalších materiálů použitých pro dokončovací stavební 
práce způsobit znečištění ventilátoru s regenerací tepla 
a případně únik vody.

Displej dálkového 
ovladače

Obsah

Zobrazí se " ".
• Došlo ke zkratu svorek NUCENÉHO 

VYPNUTÍ (T1, T2).

Zobrazí se " ". • Zkušební provoz nebyl proveden.

Zobrazí se " ".

Zobrazí se " ".

• Venkovní jednotka je vypnutá.
• Venkovní jednotka nebyla připojena 

k napájení.
• Nesprávné zapojení přenosové 

kabeláže a kabeláže (kabeláž 
dálkového ovladače nebo kabeláž 
NUCENÉHO VYPÍNÁNÍ).

• Přenosové vedení je přerušeno.

Zobrazí se " ".
• Porucha klapky. (Zkrat napájecího 

napětí)

Zobrazí se " ".
• Porucha motoru ventilátoru. (Zkrat 

napájecího napětí)

Zobrazí se " ".
• Nastavení dálkového ovladače "MAIN/

SUB" (hlavní/podřízený) je nesprávné.

Žádné zobrazení

• Napájení vnitřní jednotky a ventilátoru 
s regenerací tepla je vypnuté.

• Vnitřní jednotka a ventilátor s 
regenerací tepla nebyla zapojeny 
k napájení.

• Nesprávné zapojení kabelu dálkového 
ovladače a kabeláže (přenosová 
kabeláž nebo kabeláž NUCENÉHO 
VYPÍNÁNÍ).

• Kabel dálkového ovladače je přerušen.
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