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1 MĂSURI DE PROTECŢIE
Aveți grijă să urmați aceste "MĂSURI DE PROTECŢIE". Acest 
produs se livrează cu condiţia "aparate neaccesibile publicului".
Acest manual clasifică atenţionările în AVERTIZĂRI şi 
PRECAUŢII. Aveți grijă să urmați toate măsurile de precauție 
de mai jos: sunt toate importante pentru asigurarea siguranței.

AVERTIZARE .......Indică o situaţie potenţial periculoasă 
care dacă nu este evitată va avea 
drept rezultat decesul sau 
accidentarea gravă.

PRECAUŢIE ..........Indică o situaţie potenţial periculoasă 
care dacă nu este evitată va avea 
drept rezultat accidentarea uşoară 
sau moderată. Poate fi utilizată de 
asemenea pentru a atenţiona cu 
privire la procedeele nesigure.

• După finalizarea instalării, testați unitatea de ventilator de 
recuperare a căldurii și controlaţi dacă unitatea de ventilator 
de recuperare a căldurii funcţionează corespunzător. Daţi 
utilizatorului instrucţiunile adecvate privitoare la utilizarea şi 
curăţarea unităţii de ventilator de recuperare a căldurii în 
conformitate cu manualul de exploatare. Cereţi utilizatorului 
să păstreze acest manual împreună cu manualul de 
exploatare într-un loc accesibil pentru consultare ulterioară.

AVERTIZARE

• Solicitaţi efectuarea lucrărilor de instalare de către 
distribuitorul local sau de către o persoană calificată. 
Instalarea necorespunzătoare poate cauza scăpări de 
apă, electrocutare sau a incendiu.

• Instalarea trebuie executată pe baza manualului de instalare 
și unitatea nu trebuie modificată.
Instalarea necorespunzătoare poate cauza scăpări de apă, 
electrocutare sau a incendiu. Căderea unității de ventilator 
de recuperare a căldurii poate cauza accidentări.

• Instalaţi unitatea de ventilator de recuperare a căldurii pe o 
fundaţie care-i poate susţine masa. 
Rezistența insuficientă poate cauza căderea unității de 
ventilator de recuperare a căldurii, rezultând accidentări. În 
plus, acest lucru poate duce la vibrații ale unități interioare, 
cu zgomote neplăcute de vibrație.

• Nu permiteți aerul evacuat să pătrundă în orificiul de admisie 
a aerului din exterior. Acest lucru poate cauza contaminarea 
aerului din încăpere, dăunând sănătății.

• Amplasați orificiul de admisie a aerului din exterior astfel 
încât să nu preia aerul evacuat care conţine gaze de ardere, 
etc.
Instalarea incorectă poate cauza pierderi de oxigen în 
încăpere, cauzând accidente serioase.

• Aveţi grijă ca toate lucrările electrice să fie efectuate de 
persoane calificate în conformitate cu legislaţia aplicabilă 
(nota 1) şi cu acest manual de instalare, utilizând un circuit 
separat.
Utilizați întotdeauna cablaj cu lungime suficientă. Nu 
conectaţi cablaj suplimentar. Capacitatea insuficientă a 
circuitului de alimentare de la reţea sau instalaţia electrică 
necorespunzătoare pot cauza electrocutare sau a incendiu.
(nota 1) Legislația aplicabilă înseamnă "Toate directivele, 

legile, regulamentele şi/sau codurile 
internaţionale, naţionale şi locale relevante şi 
aplicabile pentru un anumit produs sau domeniu".

• Aveţi grijă să utilizaţi doar accesoriile şi piesele specificate 
pentru lucrările de instalare. Neutilizarea pieselor specificate 
poate avea drept rezultat căderea unității de ventilator de 
recuperare a căldurii, scăpări de apă, electrocutare, 
incendiu, etc.

• La efectuarea lucrărilor de instalare specificate luaţi în calcul 
rafalele de vânt, vijeliile sau cutremurele. Instalarea 
necorespunzătoare poate cauza accidente, precum căderea 
unității de ventilator de recuperare a căldurii.

• Verificaţi ca întregul cablaj să fie bine fixat, utilizând cablajul 
specificat şi având grijă ca asupra conexiunilor la borne sau 
cablurilor să nu acţioneze forţe externe.
Conexiunea sau fixarea incompletă poate provoca 
supraîncălzire sau incendiu.

• Când instalați cablajul telecomenzii și cablajul transmisiei și 
cablați reţeaua de alimentare, poziţionaţi conductorii astfel 
încât capacul cutiei de control să poată fi bine fixat. Când 
capacul cutiei de control nu este bine fixat, se pot produce 
supraîncălziri ale bornelor, electrocutări sau incendiu.

• Consultaţi distribuitorul local în legătură cu ce este de făcut 
în cazul scăpărilor de agent frigorific.
Când unitatea de ventilator de recuperare a căldurii va 
fi instalată într-o încăpere mică, trebuie să luaţi măsurile 
corespunzătoare astfel încât cantitatea de agent frigorific 
scurs să nu depăşească concentraţia limită în cazul unei 
scăpări. În caz contrar, aceasta poate cauza accidente 
datorită epuizării oxigenului.

• Dacă în timpul instalării au loc scăpări de agent frigorific gaz, 
aerisiţi zona imediat. Dacă agentul frigorific gaz vine în 
contact cu focul se pot produce gaze toxice.

• După finalizarea lucrărilor de instalare, controlaţi să nu existe 
scăpări de agent frigorific gaz. Dacă în încăpere se produc 
scăpări de agent frigorific gaz şi acesta vine în contact cu o 
sursă de foc, precum încălzitorul unui ventilator, o sobă sau 
o maşină de gătit, pot rezulta gaze toxice.

• Deconectați sursa de alimentare înainte de a atinge 
componentele electrice. Dacă atingeți o piesă sub tensiune, 
vă puteți electrocuta.

• Nu atingeţi niciodată agentul frigorific scurs accidental. Acest 
lucru ar putea cauza răniri grave datorită degerăturii.

• Legați la pământ unitatea de ventilator de recuperare a 
căldurii. 
Nu conectaţi cablul de împământare la conducte de gaze sau 
de apă, la conductorul paratrăsnetului, sau la linia de 
împământare telefonică. Legarea incompletă la pământ 
poate cauza electrocutări sau incendiu. Un supracurent înalt 
de la un fulger sau de la alte surse poate deteriora instalaţia 
de aer condiţionat.

• Aveţi grijă să instalaţi un întreruptor pentru scurgere la 
pământ.
Neprocedându-se astfel poate cauza electrocutare și 
incendiu.
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PRECAUŢIE

• Instalaţi tubulatura de golire în conformitate cu acest manual 
de instalare pentru a asigura un drenaj bun şi izolaţi 
tubulatura pentru a preveni condensarea. Tubulatura de 
golire necorespunzătoare poate cauza scăpări de apă 
udarea mobilierului.

• Instalaţi unitatea de ventilator de recuperare a căldurii, 
cablajul de alimentare, cablajul telecomenzii şi cablajul de 
transmisie la cel puţin 1 metru de televizoare sau aparate 
radio pentru a preveni interferenţa cu imaginea sau 
zgomotele. (În funcţie de undele radio, distanţa de 1 metru 
poate să nu fie suficientă pentru eliminarea zgomotului.)

• Instalaţi cele două conducte exterioare cu panta în jos pentru 
a preveni pătrunderea apei de ploaie în unitate. Dacă 
această lucrare nu este finalizată, apa poate intra în clădire, 
deteriorând mobila, și cauzând electrocutare și incendiu.

• Izolaţi cele două conducte exterioare și conducta de alimen-
tare cu aer pentru a preveni condensarea. Dacă această 
lucrare nu este finalizată, apa poate intra în clădire, 
deteriorând mobila, etc.

• Izolaţi electric conducta şi peretele când o conductă de metal 
urmează să fie trecută printr-o reţea metalică şi plasa de 
sârmă sau căptuşeala metalică a unui perete din lemn. 
Tubulatura necorespunzătoare poate cauza electrocutare 
sau incendiu.

• Nu instalaţi unitatea de ventilator de recuperare a căldurii în 
locuri precum următoarele:
1. Locuri supuse unor temperaturi înalte sau unor flăcări 

deschise.
Poate provoca incendiu sau supraîncălzire.

2. În locurile în care se produc gaze corosive, precum acidul 
sulfuros.
Acest lucru poate cauza incendiu. 

3. Locuri precum instalaţii mecanice sau chimice unde se 
generează gaze ce conţin componente nocive sau 
materiale corosive precum acizi, alcalii, solvenţi organici 
şi vopsele. Locuri unde sunt posibile scăpări de gaze 
combustibile. Tubulatura din cupru și îmbinările lipite se 
pot coroda, cauzând scurgeri de agent frigorific sau 
intoxicaţii și incendiu datorită gazului scurs.

4. Locuri sub punctul de îngheț. Utilizarea unității la 
temperaturi sub 0°C poate cauza înghețarea tăvii de 
golire, tubulaturii de alimentare și evacuare, elementului 
de umectare, ventilelor electromagnetice, și altor piese, 
cauzând accidente.

5. Unde există instalaţii care emit unde electromagnetice. 
Undele electromagnetice pot perturba sistemul de 
comandă, cauzând defectarea echipamentului.

6. Unde pot apare scăpări de gaze inflamabile, unde există 
fibre de carbon sau praf inflamabil în suspensie în aer sau 
acolo unde se manipulează substanţe volatile inflamabile, 
precum diluant sau benzină.
Dacă sunt scăpări de gaze care rămân în jurul unității de 
ventilator de recuperare a căldurii, acestea se pot 
aprinde.

• Aveți grijă ca temperatura și umiditatea lângă unitate şi grila 
de aspiraţie/suflare a aerului se încadrează în limitele 
impuse de condițiile de utilizare.
1. Camioane frigorifice sau alte locuri cu temperaturi 

scăzute.
2. Locuri precum băi sau piscine încălzite supuse umezelii.
Acest lucru poate cauza incendiu sau pierderi electrice sau 
electrocutare.

• Aveți grijă să fie luate măsuri pentru protecţia faţă de zăpadă. 
În lipsa protecției, zăpada poate pătrunde prin conductele 
exterioare, cauzând deteriorarea mobilei, electrocutare şi 
incendiu.

• În zonele unde insectele sunt atrase de lumină, precum la o 
fereastră sau o lumină lângă o deschidere pentru ventilație, 
insectele extrem de mici pot uneori pătrunde în încăpere 
trecând prin deschiderea pentru ventilație. Întrucât preve-
nirea totală a pătrunderii insectelor extrem de mici este 
dificilă, este important să se adopte o soluţie serioasă 
precum o cutie filtrantă (procurare la faţa locului) în timpul 
procesului de proiectare pentru protecția împotriva 
pătrunderii insectelor.

• Unitatea de ventilator de recuperare a căldurii nu este 
destinată utilizării într-o atmosferă potenţial explozivă.

2 ÎNAINTE DE INSTALARE
Accesoriile necesare pentru instalare trebuie să rămână în 
custodia dvs. până la finalizarea instalării. Nu le aruncaţi!

După ce unitatea a fost transportată înăuntru, protejați-o cu 
materiale de ambalare pentru a evita zgârierea până la 
executarea instalării.

[1] Decideţi asupra unui traseu pentru transport.

[2] În timpul deplasării până la locul de instalare, lăsaţi unitatea 
în ambalajul său. Acolo unde nu se poate evita 
dezambalarea, utilizaţi o chingă din material moale sau 
panouri protectoare împreună cu o frânghie la ridicare, 
pentru a evita deteriorarea sau zgârierea unităţilor.

Ţineţi unitatea de urechile de susţinere (4 puncte) când 
deschideţi şi deplasaţi lada, şi nu o ridicaţi ţinând-o de 
orice altă piesă (în special nu de tubulatura agentului 
frigorific, tubulatura de golire, tubulatura de alimentare cu 
apă și flanșa de racordare a conductei).

• Înainte de instalarea unităţii aveţi grijă să verificaţi tipul 
agentului frigorific R410A care se va utiliza. (Utilizarea 
unui agent frigorific incorect va împiedica funcţionarea 
normală a unităţii.)

• Pentru instalarea unei unităţi exterioare, consultaţi 
manualul de instalare anexat unităţii exterioare.

2.1 PRECAUŢII
• Aveţi grijă să instruiţi clienţii cum să exploateze 

corespunzător unitatea (în special întreținerea filtrului de aer 
şi procedura de exploatare) cerându-le să efectueze ei înşişi 
operaţiunile în timp ce studiază manualul.

• Unde aerul conţine cantităţi ridicate de sare, precum în 
apropierea mării şi unde tensiunea fluctuează mult precum 
în fabrici. De asemenea în vehicule sau pe vapoare.

2.2 ACCESORII
Verificaţi ca următoarele accesorii să fie incluse la unitatea dvs.

Denumire
Flanşă de 
racordare a 
conductelor

Șurub M4 
autofiletant 
(pentru 
conducta de 
racordare)

Tubulatură de 
alimentare cu apă 
cu sită

Cantitatea 4 buc. 24 buc. VKM-GBMV1: 1 buc.
VKM-GBV1: 0 buc.

Formă
Tip 50 M4×12
Tip 80, 100 M4×16
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2.3 ACCESORII OPŢIONALE
• Această unitate poate să facă parte din două sisteme diferite: 

ca parte a unui sistem combinat de exploatare utilizat 
împreună cu instalaţii de aer condiţionat SISTEM VRV, 
și ca sistem independent utilizând numai ventilatorul de 
recuperare a căldurii. Când unitatea este utilizată ca sistem 
independent, este necesară o telecomandă de acționare.

Tabelul

NOTA) 1
Dacă utilizați o altă telecomandă decât cea de mai sus, luaţi 
legătura cu distribuitorul local.
NOTA) 2
Recomandăm telecomanda "BRC1D527" în special când 
unitatea este utilizată ca sistem independent. Deoarece 
afișează modul de ventilaţie și poate fi selectat modul de 
ventilație cu butonul.

• Când instalați unitatea, aveți pregătit capacul rotund, grila de 
evacuare a aerului şi grila de aspiraţie a aerului, precum și 
alte piese necesare instalării.
Consultați distribuitorul local când selectați accesoriile 
opţionale.

ACORDAŢI ATENŢIE SPECIALĂ URMĂTOARELOR 
ELEMENTE ÎN TIMPUL CONSTRUCŢIEI ŞI 
VERIFICAŢI-LE DUPĂ TERMINAREA INSTALĂRII.

a. Elemente care trebuie verificate după finalizarea lucrării

Verificaţi din nou toate elementele specificate în "MĂSURI DE 
PROTECŢIE" de mai sus.
b. Elemente care trebuie verificate la livrare

c. Puncte pentru explicaţii despre operaţiuni

Denumire

Semiracord 
(îmbinare a 
tubulaturii de 
cupru)

Piuliţă 
olandeză 
(îmbinare a 
tubulaturii de 
cupru)

Învelișul izolației 
tubulaturii de agent 

frigorific

Cantitatea
VKM-GBMV1:1 buc.
VKM-GBV1:   0 buc.

VKM-GBMV1:1 buc.
VKM-GBV1:   0 buc. 1 set

Formă
Diam. int.: Ø35

Diam. int.: Ø26

Denumire

Învelișul 
izolației 
tubulaturii 
de alimen-
tare cu apă

Material de 
etanşare

Colier

(Altele)

• Manual de 
instalare

• Manual de 
exploatare

Cantitatea

VKM-GBMV1: 
1 buc.
VKM-GBV1: 
0 buc.

1 buc.

VKM-GBMV1: 
10 buc.
VKM-GBV1: 
8 buc.

Formă
Diam. int.: Ø15

Tip de telecomandă BRC1D527

Elemente care trebuie 
verificate

Dacă este efectuat 
corespunzător, ce se 
poate întâmpla

Verificaţi

Sunt unităţile 
interioară şi exterioară 
fixate strâns?

Unităţile pot cădea, 
vibra sau face zgomot.

Este conducta 
exterioară instalată 
cu pantă descendentă 
spre exterior?
(Consultaţi 
Figura 16)

Apa condensată poate 
picura.

Este finalizată proba 
de etanşeitate a liniei 
de gaz?

Poate avea drept 
rezultat o răcire 
insuficientă.

Este unitatea complet 
izolată?

Apa condensată poate 
picura.

Este evacuarea 
neîngrădită?

Apa condensată poate 
picura.

Tensiunea reţelei de 
alimentare corespunde 
celei care figurează pe 
placa de identificare?

Unitatea se poate 
defecta sau compo-
nentele pot arde.

Cablajul şi tubulatura 
au fost executate 
corect?

Unitatea se poate 
defecta sau compo-
nentele pot arde.

Unitatea este legată la 
pământ în condiţii de 
siguranţă?

Periculos în cazul unor 
scurgeri de curent.

Dimensiunile cablajului 
sunt în conformitate cu 
specificaţiile?

Unitatea se poate 
defecta sau compo-
nentele pot arde.

Nu blochează nimic 
evacuarea sau 
admisia aerului la 
unitatea interioară sau 
exterioară?

Poate avea drept 
rezultat o răcire 
insuficientă.

S-au notat lungimea 
tubulaturii agentului 
frigorific şi cantitatea 
suplimentară de agent 
frigorific încărcat?

Încărcătura de agent 
frigorific din sistem nu 
este cunoscută.

Este furnizată apă 
cu tubulatura de 
alimentare cu apă 
racordată?

Fără umidificare.

Elemente care trebuie verificate Verificaţi

Aţi explicat clientului operaţiunile în timpul 
prezentării manualului de exploatare?

Aţi predat clientului manualul de exploatare şi 
garanţia?

Articolele cu semne de AVERTIZARE sau 

PRECAUŢIE în manualul de instrucţiuni se referă la 
posibilităţile de accidentare şi deteriorările materiale, 
suplimentar faţă de uzul general al produsului. În consecinţă, 
este necesar să daţi o explicaţie completă privind elementele 
descrise şi de asemenea să cereţi clienţilor dvs. să citească 
manualul de exploatare.
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3 ALEGEREA LOCULUI DE INSTALARE

PRECAUŢIE

• Când deplasaţi unitatea în timpul sau după dezambalare, 
aveţi grijă să o ridicaţi ţinând-o de urechile de prindere. Nu 
exercitați presiune pe alte piese, mai ales tubulatura 
agentului frigorific, tubulatura de evacuare, tubulatura de 
alimentare cu apă şi flanșa de racordare a conductei.

• Dacă credeţi că umiditatea la tavan ar putea depăşi 30°C şi 
umiditatea relativă 80 %, întăriţi izolaţia de pe tubulatura 
dintre unități.
Utilizaţi vată de sticlă sau spumă de polietilenă ca izolaţie 
care să nu fie mai groasă de 10 mm şi să se potrivească în 
deschiderea tavanului.

• Utilizaţi vată de sticlă sau spumă de polietilenă de 10 mm 
sau mai groasă care să se potrivească în deschiderea 
tavanului ca material de izolație.

(1) Alegeţi cu aprobarea clientului un loc de instalare care 
să îndeplinească următoarele condiţii.
• Instalați într-un loc cu suficientă rezistenţă și stabilitate. 

(Grinzi, tavan, și altele locuri capabile să susțină 
greutatea completă a unităţii.)
Rezistența insuficientă este periculoasă. Poate provoca, 
de asemenea, vibrații și zgomot de exploatare 
neobișnuit.

• Unde amplasarea tubulaturii între unităţile interioare şi 
exterioare este posibilă în limitele admisibile. (Consultaţi 
manualul de instalare al unităţii exterioare.)

• Unde nimic nu blochează trecerea aerului.
• Unde condensul poate fi evacuat corespunzător.
• Instalaţi într-un loc unde temperatura aerului din jurul 

unității sau a aerului ce intră în umidificator nu va coborî 
sub 0°C.

• Nu instalaţi unitatea direct pe tavan sau pe perete.
(Dacă unitatea este în contact cu tavanul sau cu peretele, 
poate cauza vibraţii.)

• Unde se poate asigura un spaţiu suficient pentru 
întreţinere şi reparaţii. (Consultaţi Figura 1)

• Selectaţi dimensiunea *H astfel încât să se asigure o 
pantă descendentă de cel puţin 1/100, aşa cum se indică 
în "6. INSTALAREA TUBULATURII DE GOLIRE ȘI DE 
ALIMENTARE CU APĂ".

[PRECAUŢII ]
• Instalaţi unităţile interioare şi exterioare, cablajul de 

alimentare şi conductorii de conectare la cel puţin 1 metru 
de televizoare sau aparate radio pentru a preveni 
interferenţa cu imaginea sau zgomotele. În funcţie de 
undele radio, distanţa de 1 metru poate să nu fie 
suficientă pentru eliminarea zgomotului electric.

(2) Pentru instalare utilizaţi şuruburi de susţinere. 
Verificaţi dacă tavanul este sau nu suficient de rezistent 
pentru a susţine greutatea unităţii. Dacă există riscuri, 
întăriţi tavanul înainte de a instala unitatea. 
(Spaţiul de instalare este menţionat după cum urmează. 
Consultaţi-l pentru a verifica punctele care necesită 
întărire.)

4 PREGĂTIRI ÎNAINTE DE INSTALARE
(1) Confirmaţi relaţia poziţiilor între unitate şi şuruburile de 

susţinere. (Consultaţi fig. 2)
Lăsaţi spaţiu pentru deservirea unității și includeți uși de 
vizitare. (Deschideți întotdeauna un orificiu pe partea 
laterală a cutiei de control astfel încât filtrele de aer, 
elemente de schimb de căldură, ventilatoarele, și 
elementele umidificatorului să poată fi inspectate și 
deservite ușor.)

(mm)

Figura 1

1 Cutie de control

2 Spaţiu de întreţinere (mm)

3 Înălţimea minimă (mm)

≥600
≥2500

≥20

*H

1
2

3

Figura 2

1 Spaţiul şurubului de susţinere (mm)

2 Evacuarea aerului în exterior (EA)

3 Aer proaspăt din exterior (OA)

4 Returul aerului din încăpere (RA)

5 Alimentarea cu aer a încăperii (SA)

6 360 (Dacă uşa de vizitare este 450)
140 (Dacă uşa de vizitare este 600)

7 Cutie de control

8 Uși de vizitare

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
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(2) Asiguraţi-vă că nu se depăşeşte domeniul presiunii 
statice externe a unităţii.
(Consultați desenele cu caracteristicile puterii ventilatorului 
și performanţei statice, precum și catalogul general pentru 
intervalul reglajului presiunii statice exterioare.)

(3) Deschideţi orificiul de instalare. (Tavane 
preconfigurate)
• După ce orificiul de instalare este deschis în tavan, unde 

va fi instalată unitatea, treceţi tubulatura agentului 
frigorific, tubulatura de evacuare, cablajul transmisiei şi 
cablajul telecomenzii la orificiile pentru tubulatura şi 
cablajul unităţii.
Consultaţi "6. INSTALAREA TUBULATURII DE GOLIRE 
ȘI DE ALIMENTARE CU APĂ", "7. INSTALAREA 
TUBULATURII AGENTULUI FRIGORIFIC", și 
"10. EXEMPLU DE CABLARE ŞI CUM SE REGLEAZĂ 
TELECOMANDA".

• După deschiderea orificiului din tavan, asiguraţi-vă că 
tavanul este orizontal dacă e necesar. Pentru prevenirea 
vibraţiilor poate fi necesară întărirea tavanului.
Consultaţi un arhitect sau un dulgher pentru detalii.

(4) Instalaţi şuruburile de susţinere.
(Utilizați șuruburi de susținere de M10 până la M12.)
Utilizaţi o ancoră încastrată, un insert îngropat, o ancoră 
îngropată pentru tavanele existente sau alte piese 
procurate la faţa locului în vederea întăririi tavanul pentru a 
suporta greutatea unităţii.
(Consultaţi fig. 3)

Notă: Toate piesele de mai sus sunt procurate la faţa 
locului.

5 METODA DE INSTALARE

PRECAUŢIE

<<Țineți partea inferioară a unităţii sau urechea de 
susţinere fără a exercita forţă asupra altor piese când 
dezambalați sau mutați unitatea.>>

<<În privinţa pieselor ce urmează a fi utilizate pentru 
instalare, aveţi grijă să utilizaţi accesoriile furnizate şi 
piesele specificate indicate de compania noastră.>>

(1) Instalaţi provizoriu unitatea interioară.
• Fixaţi urechea de susţinere la şurubul de susţinere. Aveţi 

grijă să-l fixați strâns cu piuliţe (M10, M12) și șaibe (M10 
cu diam. exterior de 30-34 mm, M12 cu diam. exterior de 
36-38 mm) (procurare la faţa locului) pe părţile 
superioară și inferioară a urechii de susținere. 
(Consultaţi fig. 4)

(2) Dacă nu sunt necesare, îndepărtați cele patru ancore 
pentru transport.
• Slăbiţi şuruburile.
• Glisaţi în sus și îndepărtați ancorele pentru transport.
• Strângeţi bine şuruburile ca înainte.

PRECAUŢIE

• Șuruburile nu trebuie scoase din unitate și trebuie strânse 
pentru a preveni scăparea aerului.

• Când instalați, verificați ca în unitate să nu existe obiecte 
străine precum materiale plastice sau hârtie.

• Instalați unitatea după verificarea (SA/RA) din interior şi 
(EA/OA) din exterior în conformitate cu figura de pe 
eticheta de precauţii pentru amplasarea conductei.

• Nu răsturnați unitatea.

(3) Potriviţi înălţimea unităţii. 
(Strângeţi bine piuliţele duble.)

Figura 3

1 Placă de tavan

2 Şurub de ancorare

3 Inel de ridicare antivibraţie sau piuliţă de strângere

4 Şurub de susţinere

5 Unitate interioară

5

1

2

3

4

Figura 4

1 Ureche de susţinere

2 Ancore pentru transport

3 Şurub

4 Eticheta de precauţii pentru amplasarea conductei

5 Piuliţă

6 Şaibă

7 Piuliţă dublă

5

1

2 3

4

6

7
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(4) Verificaţi ca unitatea să fie orizontalizată.

PRECAUŢIE

Asiguraţi-vă că unitatea este instalată orizontal 
utilizând un boloboc şi că înclinaţia (panta 
descendentă) faţă de racordul tubulaturii de evacuare 
este de maxim 1°. (Consultaţi fig. 5)
(Un aspect de care trebuie să se ţină seama în mod special 
este ca ea să fie astfel instalată încât panta să nu fie în 
direcţia tubulaturii de evacuare, întrucât aceasta ar putea 
cauza scurgeri.)

(5) Strângeţi piuliţa superioară.

(6) Fixați flanșele accesoriu de racordare a conductelor pe 
orificiile de evacuare și admisie, utilizând șuruburile 
incluse (în total patru).
La fixare, asiguraţi-vă că marcajele de aliniere de pe unitate 
se potrivesc cu triunghiurile de pe fiecare flanșă de 
racordare a conductei. (Consultaţi figura 6)

6 INSTALAREA TUBULATURII DE 
GOLIRE ȘI DE ALIMENTARE CU APĂ

(1) Instalaţi tubulatura de evacuare.
• Aveţi grijă ca evacuarea să funcţioneze corespunzător.
• În cazul sistemului de racordare directă a conductelor, 

există o presiune negativă în interiorul unității în raport cu 
presiunea atmosferică atunci când unitatea 
funcţionează, deci aveţi grijă să asiguraţi o trapă de 
evacuare pe ștuțul de evacuare a condensului. 
(Consultaţi Figura 7-1)

PRECAUŢIE

Nu racordaţi direct tubulatura scurgerii la conductele de 
canalizare care au miros de amoniac. Amoniacul din 
canalizare poate pătrunde în unitatea interioară prin 
conductele de golire corodând schimbătorul de căldură 
(serpentina cu destindere directă).

• Menţineţi conducta de evacuare scurtă şi cu pantă 
descendentă de cel puţin 1/100 pentru a preîntâmpina 
formarea pungilor de aer. (Consultaţi Figura 7-2)

• La convergenţa mai multor conducte de golire, instalaţi în 
conformitate cu procedura prezentată mai jos. (Instalaţi o 
trapă de evacuare pentru fiecare unitate interioară.)

• Instalaţi cu o pantă descendentă de cel puţin 1/100.

PRECAUŢIE

Acumularea apei în tubulatura de evacuare poate 
obtura evacuarea.

• Diametrul conductei de evacuare trebuie să fie mai mare 
decât, sau egal cu diametru conductei de legătură. 
(dimensiunea conductei: PT3/4B)

• Când tubulatura trece înăuntru, izolaţi-o întotdeauna 
complet până la baza ștuțului de golire.

• În zonele unde poate apărea îngheț, luați întotdeauna 
măsuri pentru a împiedica înghețarea țevilor.

• Asiguraţi-vă că apa nu se scurge din conductele de 
golire.

• Evitați coturile și curbele în conducte pentru a preveni 
înfundarea acestora.

Figura 5

1 Boloboc

2 Orificiu de evacuare

3 Flanşă de racordare a conductelor

4 Linie orizontală

Figura 6

1 Marcajul flanşei de racordare a conductelor

2 Alinierea unității (RA este o adâncitură de Ø3)

3 Flanşă de racordare a conductelor

4 Şuruburi (accesoriu) (6 buc. x 4, total 24 buc.)

≤1° ≤1°1 1

2 2 3

4

1

2

3 3

4

Figura 7-1

1 Furtun de evacuare ataşat

2 Fundul unităţii

Figura 7-2

1 Tubulatura centrală de evacuare

≥5
0 

m
m

≥5
0 

m
m

1

2

≥1
00

 m
m 1
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• Dacă utilizaţi tubulatura centrală de evacuare, urmaţi 
procedeul descris în Figura 7-2.

• Selectaţi conductele centrale de evacuare cu dimen-
siunea corespunzătoare în conformitate cu capacitatea 
unităţii racordate.

• Aveți grijă ca conductele de golire să deverseze într-un 
loc unde drenajul să poată fi preluat în condiţii de 
siguranţă.

(2) După finalizarea tubulaturii, verificaţi ca scurgerea să 
nu fie îngrădită.
• Testați drenajul turnând circa 1.000 cc de apă în tava de 

golire. Tava de golire poate fi accesată prin orificiul de 
inspecţie, scoțând capacul pentru întreţinere, sau prin 
îmbinarea conductei de evacuare a alimentării cu aer 
(SA). (Consultaţi Figura 8)

Figura prezintă VKM-GBMV1.

(3) Aveţi grijă ca izolarea termică să fie efectuată pe 
următoarele 2 puncte pentru a preveni orice scurgeri 
posibile de apă datorită condensării.
• Tubulatura de golire din interior
• Ștuț de evacuare condens

(4) Instalați tubulatura de alimentare cu apă. <Numai seria 
VKM-GBMV1>

PRECAUŢIE

Când instalați tubulatura de alimentare cu apă, spălați 
conductele cu apă de robinet astfel încât toată murdăria să 
fie înlăturată sau instalaţi un ventil de golire undeva de-a 
lungul tubulaturii și drenați conductele temeinic până când 
apa care curge prin ele este curată. Aveți grijă ca în 
conducte să nu pătrundă uleiuri de tăiere sau detergenţi.

• Racordați tubulatura de alimentare cu apă cu sită 
(accesoriu), alte tubulaturi și ventile (procurare la faţa 
locului) la unitatea interioară așa cum este prezentat în 
figura de mai jos.

[PRECAUŢII ]
• Când instalați tubulatura de alimentare cu apă, nu treceți 

tubulatura prin faţa capacului pentru întreţinere, acest 
lucru făcând imposibilă scoaterea elementului 
umidificatorului.

• Includeţi tubulatura de alimentare cu apă cu sită 
(inclusă), un ventil de închidere a alimentării cu apă, și un 
ventil de golire (ambele cu procurare la faţa locului) 
undeva de-a lungul tubulaturii de alimentare cu apă unde 
pot fi accesibile de la orificiul de inspecţie.

• Tubulatura de alimentare cu apă nu se poate racorda 
direct la rețeaua publică de alimentare cu apă. Utilizați o 
cisternă (de tip aprobat) dacă trebuie să vă alimentați de 
la rețeaua publică de alimentare cu apă.

• Când utilizați tubulatură de cupru pentru racordurile 
alimentării cu apă, înlocuiţi semiracordurile incluse.
(Consultaţi Figura 9)

Înlocuirea îmbinărilor când se utilizează racorduri din cupru

• Utilizați două chei fixe când fixați sau scoateți conductele 
la sau de la semiracorduri.

• Fixaţi tubulatura de alimentare cu apă fără a exercita 
presiune.

Figura 8

1 Flanșa de racordare a conductei de alimentare cu aer 
a încăperii (SA) (accesoriu)

2 Capac pentru întreţinere

3 Tubulatura de golire (procurare la faţa locului)

4 Ștuț de evacuare condens

5 Pompă portabilă (procurare la faţa locului)

6 Găleată (procurare la faţa locului)

5

1

2

3 4 6

1 Tubulatură de alimentare cu apă cu sită (accesoriu)

2 Ventilul de închidere a alimentării cu apă (procurare la 
faţa locului)

3 Conductă de alimentare cu apă (procurare la faţa 
locului)

4 Capac (procurare la faţa locului)

5 Ventil de golire (procurare la faţa locului)

Figura 9

1 Partea tubulaturii de alimentare cu apă

2 Partea unității

3 Piuliţă olandeză (accesoriu)

4 Semiracord (accesoriu)

5 Tubulatură din cupru

6 Sită în formă de Y

7 Demontaţi
Schimbați semiracordul inclus

5

1

2

3

4

5
6

7

1 2

3 4
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[PRECAUŢII]
• Utilizați apă curată (apă de oraș, apă de robinet sau 

echivalentă) care se conformează standardelor locale.
• Apa murdară poate cauza înfundarea ventilelor, 

acumularea murdăriei în rezervoarele de apă, și 
reducerea performanţei umidificatorului. (Nu utilizaţi 
niciodată apă de la un turn de răcire sau apă caldă pentru 
încălzire.)

• Asiguraţi-vă că apa de alimentare are temperatura între 
5°C și 40°C și presiunea de la 0,02 MPa la 0,49 MPa 
(0,2 kg/cm*

2
 la 5 kg/cm*

2
). Includeţi o supapă de 

destindere între umidificator şi sită dacă presiunea apei 
depășește acest interval.

• Utilizați apă din rețeaua urbană sau apă curată și luați 
măsuri pentru evitarea condensării.

• De asemenea, dacă apă de alimentare este dură, utilizaţi 
un dedurizator de apă.
* Viaţa elementului de umezire este de circa 3 ani 

(4.000 ore), la duritatea apei de alimentare de: 
150 mg/l.
(Viaţa elementului de umezire este de circa 1 an 
(1.500 ore), la duritatea apei de alimentare de: 
400 mg/l.)
Ore de funcționare anuale: 10 ore/zi x 26 zile/lună x 
5 luni = 1.300 ore

(5)  Izolați toată tubulatura care intră în interior. 

După ce se constată că racordurile tubulaturii de alimentare 
cu apă nu au scăpări, izolați-le utilizând izolaţia inclusă așa 
cum este prezentat în figura 10. (Strângeţi ambele margini 
cu materiale de fixare) 
(Consultaţi Figura 10)

• Înfășurați tubulatura de alimentare cu apă cu izolaţie pentru 
a preveni formarea condensului.

• În zonele unde poate apărea îngheț, luați întotdeauna măsuri 
pentru a împiedica înghețarea țevilor.

7 INSTALAREA TUBULATURII 
AGENTULUI FRIGORIFIC

<Pentru tubulatura agentului frigorific a unităţilor 
exterioare, consultaţi manualul de instalare livrat împreună 
cu unitatea exterioară.>
<Executaţi complet lucrările de izolare termică pe ambele 
părţi ale tubulaturii de gaz şi de lichid. În caz contrar, pot 
rezulta uneori scăpări de apă.
Utilizați o izolație ce poate rezista la temperaturi de cel 
puțin 120°C. Întăriți izolația tubulaturii agentului frigorific 
în funcție de mediul înconjurător instalației.
Consideraţi cele ce urmează drept linii directoare. 
• Temperatura mediului este de 30°C iar umiditatea este 

de 75 % până la 80 %: min. 15 mm grosime.
• Temperatura mediului depășește 30°C iar umiditatea 

depășește 80 %: min. 20 mm grosime.
Fără ranforsare, pe suprafaţa izolaţiei se poate forma 
condens.>
<Înainte de instalarea tubulaturii agentului frigorific, 
verificaţi tipul de agent frigorific R410A utilizat. (Nu este 
posibilă exploatarea corespunzătoare dacă tipurile de 
agent frigorific nu sunt identice.)>

PRECAUŢIE

Acest produs trebuie să utilizeze un agent frigorific 
(R410A). Respectați următoarele elemente.

• Utilizaţi un tăietor de ţeavă şi o mandrină potrivite 
tipului de agent frigorific (R410A).

• Aplicaţi ester sau eter în zona porţiunilor evazate 
înainte de racordare .

• Utilizaţi numai piuliţele olandeze care însoţesc 
unitatea. Utilizarea unor piuliţe olandeze diferite 
poate cauza scăpări ale agentului frigorific.

• Pentru a împiedica pătrunderea în tub a prafului, 
a umezelii sau a altor materiale străine, strangulaţi 
sau acoperiţi cu bandă capătul tubului.

• Nu permiteţi pătrunderea în circuitul agentului 
frigorific a altor substanţe în afara agentului frigorific 
indicat, precum aerul, etc. Dacă apar scăpări de 
agent frigorific gaz în timpul lucrului la unitate, 
ventilaţi imediat încăperea temeinic.

• Unitatea exterioară este încărcată cu agent frigorific.
• La racordarea sau deconectarea conductelor la sau de la 

unitate, aveţi grijă să utilizaţi atât o cheie fixă cât şi una 
dinamometrică, conform desenului. (Consultaţi Figura 11)

• Consultaţi Tabelul 1 pentru dimensiunile spaţiilor pentru 
piuliţa olandeză.

Tabelul 1

• Când racordaţi piuliţa olandeză, ungeţi secţiunea evazată 
(atât în interior cât şi în exterior) cu ester sau eter, rotiţi mai 
întâi de trei sau patru ori, apoi înşurubaţi. (Consultați 
Figura 12)

Figura 10

1 Colier (accesoriu)

2 Izolaţie (pentru tubulatura de alimentare cu apă) 
(accesoriu)

1

2

Diametrul 
conductei

Cuplul de 
strângere

Dimensiunea 
evazării A 

(mm)
Forma evazării

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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• Consultaţi "Tabelul 1" pentru cuplul de strângere.

PRECAUŢIE

Strângerea exagerată poate deteriora evazarea, 
cauzând scăpări de agent frigorific.

• Dacă nu este disponibilă o cheie dinamometrică, strângeţi 
piuliţa în felul următor. La finalizarea lucrării, asiguraţi-vă că 
nu există scăpări de gaz. În timp ce strângeţi piuliţa olandeză 
cu cheia fixă, cuplul va creşte brusc. De la acea poziţie, 
strângeţi piuliţa la unghiul prezentat în Tabelul 2.

Tabelul 2

• După terminarea lucrării, aveţi grijă să verificaţi dacă nu sunt 
scăpări de gaz.

• După probele de etanşeitate a conexiunii conductei, aveţi 
grijă să izolaţi tubulatura de lichid şi de gaz. (Consultaţi 
Figura 13)

Măsuri de precauţie pentru instalarea materialului de 
izolaţie pe racordul cu piuliţă olandeză

(1) Asiguraţi-vă că material pentru izolarea tubulaturii este în 
contact strâns cu baza, astfel încât să nu poată trece aer la 
muchiile materialului pentru izolarea tubulaturii.

(2) Nu strângeţi excesiv colierul pentru a menţine grosimea 
corespunzătoare a izolației.

(3) Înfășurați materialul de etanşare în jurul părții superioare a 
racordului cu piuliţă olandeză.

(4) Întoarceți cusăturile în sus (vezi figura).

Figura 11 Figura 12

1 Cheie dinamometrică

2 Cheie fixă

3 Piuliţa olandeză

4 Îmbinarea tubulaturii

5 Utilizaţi ester sau eter

Dimensiunea 
conductei

Unghi de strângere 
suplimentar

Lungimea 
recomandată a 
braţului uneltei

Ø6,4 (1/4") 75 ±15 grade Aprox. 150 mm

Ø12,7 (1/2") 45 ±15 grade Aprox. 250 mm

1

2
3

4

5

Figura 13

A Procedura de izolare a tubulaturii de gaz

1 Unitatea principală

2 Material pentru izolarea tubulaturii (unitatea 
principală)

3 Prindeţi de bază

4 Colier (accesoriu)

5 Izolaţie pentru asamblări (accesoriu)

6 Racord cu piuliţă olandeză

7 Întoarceți cusăturile în sus

8 Material pentru izolarea tubulaturii (procurare la faţa 
locului)

9 Tampon mijlociu de etanşare (accesoriu)

10 Înfăşuraţi peste partea superioară a racordului cu 
piuliţă olandeză

B Procedura de izolare a tubulaturii de lichid

1 Unitatea principală

2 Material pentru izolarea tubulaturii (unitatea 
principală)

3 Prindeţi de bază

4 Colier (accesoriu)

5 Izolaţie pentru asamblări (accesoriu)

6 Racord cu piuliţă olandeză

7 Întoarceți cusăturile în sus

8 Material pentru izolarea tubulaturii (procurare la faţa 
locului)

9 Conducta de gaz

10 Conductă de lichid

73

4

1

A

B

2 5

6

8

9

10

1
10

9
73

4

2 5
6

8
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PRECAUŢIE

Aveţi grijă să izolaţi complet toată tubulatura de legătură 
până la racordurile tubulaturii în interiorul unităţii. 
Tubulatura expusă poate cauza condensare sau arsuri la 
atingere.

• Racordaţi tubulatura agentului frigorific şi ramificările în 
conformitate cu manualele de instalare care se livrează 
împreună cu unitatea exterioară.

• Când lipiți tubulatura de agent frigorific, efectuaţi mai întâi 
dezlocuirea cu azot, sau efectuaţi lipirea (nota 2) în timp 
alimentați azot în tubulatura de agent frigorific (nota 1), și în 
final racordați unitatea interioară utilizând racordurile 
mandrinate.
(Consultaţi Figura 14)

PRECAUŢIE

• Când lipiţi o conductă în timp ce alimentaţi azot în interiorul 
conductei, aveţi grijă să reglaţi presiunea azotului la 

0,02 MPa (0,2 kg/cm
2
) sau mai puțin, utilizând reductorul 

de presiune. (Această presiune corespunde unei adieri ce 
se simte la obraz.)

• Nu utilizaţi flux când lipiţi racordurile tubulaturii agentului 
frigorific. Utilizaţi ca aliaj de lipire cupru fosforos (BCup-2: 
JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677) care nu necesită 
flux. (Utilizarea de flux conţinând clor poate cauza 
corodarea tubulaturii. Utilizarea unui flux de sudare 
conţinând fluor poate cauza deteriorarea lubrifiantului de 
agent frigorific, afectând sistemul tubulaturii agentului 
frigorific.)

• Nu utilizaţi antioxidanţi sau agenți similari când lipiţi 
racordurile tubulaturii.
Reziduurile pot înfunda conductele și pot cauza defectarea 
pieselor.

8 RACORDAREA CONDUCTEI
<Instalaţi tubulatura ţinând cont de următoarele lucruri.>
• Nu racordați conductele așa cum este prezentat în Figura 15.

• Razele minime de curbură pentru conductele flexibile sunt 
după cum urmează.
conductă de 200 mm: diametru 300 mm
conductă de 250 mm: diametru 375 mm

• Pentru a preveni scăpările de aer, înfăşuraţi cu bandă de 
aluminiu secţiunea după racordarea flanşei de racordare a 
conductei cu conducta. (Consultaţi Figura 16)

• Pentru a preveni scurtcircuitul, instalați deschiderea admisiei 
aerului din interior cât se poate de departe de deschiderea 
aspiraţiei evacuării.

• Utilizaţi conducta aplicabilă modelului de unitate folosit. 
(Consultaţi desenul de instalare.)

• Instalaţi cele două conducte exterioare cu panta în jos (pantă 
de 1/30 sau mai mult) pentru a preveni pătrunderea apei de 
ploaie. De asemenea, asiguraţi izolaţie pentru trei conducte 
(conductele exterioare și conducta de alimentare cu aer în 
interior) pentru a preveni condensarea. 
(Material: Vată de sticlă cu grosimea de 25 mm) (Consultaţi 
figura 16)

• Dacă nivelul de temperatură şi umiditate în interiorul 
tavanului este permanent ridicat, instalaţi un echipament de 
ventilaţie în interiorul tavanului.

• Izolaţi electric conducta şi peretele când o conductă de metal 
urmează să fie trecută printr-o reţea metalică şi plasa de 
sârmă sau căptuşeala metalică a unui perete din lemn.

• Utilizarea conductelor flexibile sau silenţioase poate fi 
eficientă la diminuarea zgomotului de evacuare a alimentării 
cu aer a încăperii (SA). Selectați materialele ținând cont de 
puterea ventilatorului și de zgomotul de exploatare a unităţii. 
Consultaţi distribuitorul local pentru selectare.

• Fixați spaţiul dintre orificiul de evacuare a aerului (EA) şi 
orificiul de admisie a aerului din exterior (OA) la de 3 ori 
diametrul conductei.

• Nu folosiți un capac îndoit sau rotund drept capac exterior 
dacă picăturile de ploaie pot cădea direct pe acesta.

• Când utilizați un jgheab, aveți grijă ca conducta de la jgheab 
(peretele exterior) la unitate să aibă lungimea de cel puțin 
1 m.

Model
Diametrul 

tubulaturii de 
gaz

Diametrul 
tubulaturii de 

lichid

VKM50GBMV1, VKM50GBV1
VKM80GBMV1, VKM80GBV1
VKM100GBMV1, VKM100GBV1

Ø12,7 Ø 6,4

Figura 14

1 Piesă ce va fi lipită

2 Tubulatură de agent frigorific

3 Azot

4 Înfăşurare cu bandă

5 Ventil manual

6 Reductor de presiune

7 Azot

5

1

2

3

4

6

7

Figura 15

1 Cot extrem (nu curbaţi conducta mai mult de 90°)

2 Coturi multiple

3 Reduceţi diametrul conductei ce urmează a fi 
racordată.
Nu reduceţi diametrul conductei la jumătate.

4 Un cot imediat lângă ștuțul de evacuare
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• Când există temeri privind direcția curenților de aer rece de 
la grila de evacuare, trebuie luată în considerare schimbarea 
amplasării grilei de evacuare a aerului.
Ventilatorul funcționează în timpul operațiunii de dezgheţare, 
şi este suflat frecvent aer rece.

• Când conectaţi unitatea interioară direct la conductă, utilizaţi 
întotdeauna același sistem la unitatea interioară și la unitatea 
exterioară, executați funcționarea în grup legat, și efectuați 
reglajele racordului direct la conductă de la telecomandă (Nr. 
de mod. "17 (27)" – PRIMUL NR. DE COD "5" – AL DOILEA 
NR. DE COD "06") De asemenea, nu racordați la partea de 
evacuare a unității interioare. În funcţie de puterea 
ventilatorului și de presiunea statică, unitatea se poate opri.

• În cazul clădirilor de la periferii unde geamurile și 
echipamentele de iluminare a drumului sunt aproape de 
orificiul de alimentare cu aer și insectele se adună în jurul 
luminii, insecte minuscule pot pătrunde în interior prin orificiul 
de alimentare cu aer și filtrul de aer. În astfel de cazuri se 
recomandă utilizarea unui filtru de performanță superioară 
(vândut separat). Totuși, uneori prevenirea pătrunderii 
insectelor foarte mici poate fi dificilă. În acest caz, luați în 
considerare contramăsuri extreme, precum o cutie filtrantă 
(instalată la fața locului).

9 LUCRĂRILE DE CABLARE ELECTRICĂ
• Întrerupeţi alimentarea de la reţea înainte de a începe orice 

lucrare.
• Toate piesele şi materialele furnizate la faţa locului cât şi 

lucrările electrice trebuie să se conformeze codurilor locale.
• Utilizaţi numai conductori de cupru.
• Întreaga cablare trebuie executată de un electrician 

autorizat.
• Consultați de asemenea "Eticheta cu schema de conexiuni" 

fixată pe capacul cutiei de control când efectuaţi lucrările de 
cablare electrică.

• Cablați unitatea exterioară și telecomanda așa cum este 
prezentat pe eticheta cu schema de conexiuni. Consultaţi 
manualul de instalare a telecomenzii pentru detalii privind 
instalarea şi pozarea cablajului telecomenzii.

• Acest sistem constă din unităţi interioare multiple. Marcaţi 
fiecare unitate interioară ca unitatea A, unitatea B..., şi 
asiguraţi-vă de potrivirea cablajului plăcii de borne cu 
unitatea exterioară şi unitate BS. Nepotrivirea cablajului şi 
tubulaturii între unitatea exterioară şi o unitate interioară 
poate cauza defectarea sistemului.

• Instalați un întreruptor de cablaj sau un disjunctor pentru 
curenţi de fugă pentru cablajul de alimentare.

• Asiguraţi-vă că rezistenţa împământării nu depăşeşte 100 W. 
Această valoare poate ajunge până la 500 W când se 
utilizează un disjunctor pentru curenţi de fugă întrucât poate 
fi aplicată rezistenţa de protecție a împământării.

• Nu lăsaţi conductorul de legare la pământ să intre în contact 
cu conductele de gaz, conductele de apă, paratrăsnete, sau 
conductorii de împământare telefonică.

• Conducte de gaz: scăpările de gaz pot cauza explozii şi incendiu.
• Conducte de apă: nu pot fi legate la pământ dacă sunt 

utilizate conducte din PVC.
• Conductori de împământare telefonică şi paratrăsnete: 

potenţialul pământului devine foarte mare în timpul 
descărcărilor electrice.

• Nu cuplaţi alimentarea de la reţea (întrerupător, întreruptor 
de cablaj sau disjunctor pentru curenţi de fugă) până nu s-au 
finalizat toate celelalte lucrări.

SPECIFICAŢII PENTRU SIGURANŢELE ŞI CABLUL 
PROCURATE LA FAŢA LOCULUI

NOTĂ
• În cazul în care cablajul este într-un loc unde poate fi 

atins cu uşurinţă de oameni, instalaţi un întreruptor 
pentru scurgeri la pământ pentru a evita electrocutarea.

• Când utilizaţi un disjunctor pentru curenţi de fugă, aveţi 
grijă să selectaţi unul util şi pentru protecţia faţă de 
supracurent şi scurtcircuit.
Dacă utilizați un întreruptor pentru scurgeri destinat 
protecţiei față de curenții de fugă, aveţi grijă să-l 
combinați cu un întreruptor de cablaj sau un întreruptor 
de sarcină cu siguranţă.

• Lungimea cablajului transmisiei și a cablajului 
telecomenzii sunt după cum urmează.

CARACTERISTICI ELECTRICE

MCA: Intensitate minimă circuit (A)
MFA: Intensitate maximă siguranţă (A)
kW: Puterea nominală a motorului ventilatorului (kW)
FLA: Intensitate sarcină maximă (A)

Figura 16

1 Conducta exterioară

2 Bandă de aluminiu (procurare la faţa locului)

3 Pantă (peste 1/30)

4 Aveţi grijă să nu existe o lăsare a conductei.

5 Material de izolaţie (procurare la faţa locului)

6 Flanşă de racordare a conductelor

5

1

2

2

3

4

6

Model

Cablajul alimentării de la 
reţea şi cablajul de 

împământare

Cablajul 
telecomenzii

Cablajul transmisiei

Siguranţe 
locale Sârmă

Dimen-
siune Sârmă

Dimen-
siune

VKM50GBMV1, 
VKM50GBV1

15 A H05VV-
U3G

Urmați 
standar-

dele 
locale

Conductor 
cu manta

(2 fire)

0,75 - 1,25 
mm

2
VKM80GBMV1,
VKM80GBV1

VKM100GBMV1,
VKM100GBV1

Lungimea cablajului de transmisie exterior-interior 
… max. 1.000 m (lungimea totală a cablajului 2.000 m)

Lungimea cablajul telecomenzii între unitatea 
interioară şi telecomandă … max. 500 m

Unităţi
Alimentarea de la 

reţea
Motorul 

ventilatorului

Model Hz Volţi
Interval de 

tensiuni
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 EXEMPLU DE CABLARE ŞI CUM SE 
REGLEAZĂ TELECOMANDA

10.1 DESCHIDEREA ȘI ÎNCHIDEREA CUTIEI DE 
CONTROL ȘI CONECTAREA CABLAJULUI

PRECAUŢIE

Aveți grijă să decuplați alimentarea de la rețea înainte de a 
deschide cutia de control.

• Scoateţi capacul cutiei de control și cablați așa cum este 
prezentat în figura de mai jos (consultaţi figura 17 și figura 18 
pentru detalii).

PRECAUŢIE

• Consultați "Eticheta cu schema de conexiuni" de pe dosul
capacului cutiei de control pentru lucrările de cablare
electrică.

• Aveţi grijă să aplicaţi material de etanşare sau chit (procurare 
la faţa locului) pe orificiul cablajului, pentru a preveni 
infiltrarea apei, precum şi pătrunderea insectelor şi altor 
animale mici. În caz contrar în interiorul cutiei de control se 
poate produce un scurt-circuit.

• Când fixaţi conductorii, aveţi grijă să nu se exercite presiuni
pe conexiunile conductorilor, utilizând materialul de fixare
inclus pentru a face clemele corespunzătoare. De
asemenea, când cablaţi, asiguraţi-vă de potrivirea perfectă a
capacului cutiei de control aranjând ordonat conductorii şi
fixând ferm capacul cutiei de control.
Când fixaţi capacul cutiei de control, asiguraţi-vă că nu s-a
prins nici un conductor pe muchii. Treceţi conductorii prin
orificiile de traversare pentru a preveni deteriorarea lor.

• Aveţi grijă ca cordonul telecomenzii şi cablajul transmisiei,
cablajul între unităţi, şi alte cabluri electrice să nu treacă prin
aceleaşi locuri în exteriorul maşinii, distanţându-le la cel puţin
50 mm, în caz contrar zgomotul electric (zgomotul de fond
exterior) ar putea cauza o funcţionare defectuoasă sau
deteriorări.

10.2 CABLAJUL ALIMENTĂRII DE LA REŢEA ŞI 
CABLAJUL DE ÎMPĂMÂNTARE

• Treceți cablajul alimentării de la reţea şi cablajul de 
împământare în cutia de control prin orificiile de traversare 
pentru cablaj și fixaţi cu materialul de fixare inclus după 
conectarea firelor la regletele de conexiuni. (Consultaţi 
Figura 17)

Detaliile regletei de conexiuni (X1M)

<Precauții la pozarea cablurilor de alimentare de la 
rețea>

[PRECAUŢII]

[1] Trebuie instalat un disjunctor capabil să întrerupă 
alimentarea de la reţea a întregului sistem. 

1 Cutie de control

2 Placă cu circuite imprimate

3 Cablajul transmisiei

4 Cablajul alimentării de la reţea şi cablajul de 
împământare

5 Borna de împământare

6 Orificiul de traversare a cablajului transmisiei

7 Orificiul de traversare a cablajului de alimentare

5

1

2 2

2

3

4

6 7

Figura 17

1 Cablu de scurtcircuitare
Se scoate când instalați umidostatul (procurare la faţa 
locului)

2 Cablarea umidostatului

3 Coliere din material plastic

4 Colier (accesoriu)

5 Borna de împământare (șurub M4, şaibă de siguranţă, 
şaibă cupă)

6 Cablajul alimentării de la reţea
Cablajul de împământare

5

1

2
3

4
6
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[2] Pentru alimentarea cu energie a unităţilor din acelaşi sistem 
se poate folosi un singur întrerupător.
Totuși, comutatoarele şi disjunctoarele de ramificare trebuie 
selectate cu grijă.

[3] Echipaţi cablajul alimentării de la reţea al fiecărei unităţi 
cu un întrerupător şi o siguranţă aşa cum este prezentat 
în desen.

EXEMPLU DE SISTEM COMPLET

[4] Utilizaţi papuci rotunzi de tip sertizare pentru conectarea 
conductorilor la regleta de conexiunii a alimentării de la 
reţea .
Dacă nu sunt disponibili, respectaţi următoarele elemente la 
cablare.
• Nu conectaţi conductori cu secţiuni diferite la aceeaşi 

bornă de alimentare.
(Legăturile slăbite pot cauza supraîncălzire.)

• Utilizaţi cablurile electrice specificate. Conectaţi strâns 
cablul la bornă. Fixaţi cablul fără a exercita o forţă 
exagerată asupra bornei. (Cuplu de strângere: 131 N•cm 
±10%)

[5] Cuplul de strângere pentru şuruburile bornelor.
• Utilizaţi şurubelniţa corectă pentru strângerea şuruburilor 

bornelor. Dacă lama şurubelniţei este prea mică, se 
poate deteriora capul şurubului, iar şurubul nu va fi strâns 
corespunzător.

• Dacă şuruburile bornelor sunt strânse prea tare, 
şuruburile se pot deteriora.

• Consultaţi tabelul de mai jos pentru cuplurile de 
strângere a şuruburilor bornelor.

<Precauţii la legarea la pământ>

Când trageţi afară conductorul de legare la pământ, cablaţi-l 
astfel ca să treacă prin porţiunea decupată a şaibei cupă.
(O conexiune necorespunzătoare la pământ împiedică 
realizarea unei bune împământări).

1 Alimentarea de la reţea

2 Unitate exterioară VRV

3 Comutator

4 Siguranţă

5 Ventilator de recuperare a căldurii (VKM)

6 Unitate interioară VRV

7 Telecomandă

8 Cablajul alimentării de la reţea
Cablu cu manta (H05VV-03G)

9 Cablajul transmisiei
Cablu cu manta

Figura 18

1 Fixaţi manşonul de izolare

2 Papuc rotund de tip sertizat

3 Conductor electric

5

5

1

2

6

8

9

6

4

3

7

1

2

3

Cuplu de strângere (N•m)

Regletă de conexiuni pentru cablajul 
telecomenzii/transmisiei (X3M) 0,88 ±0,09

Regleta de conexiuni a alimentării de 
la reţea (X1M) 1,31 ±0,13

Borna de împământare 1,69 ±0,25

1 Papuc rotund de tip sertizat

2 Şaibă de siguranţă, şaibă plată

3 Șurub de legare la pământ

4 Şaibă cupă

5 Secţiune de decupat

5

1

2

3

4
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10.3 CABLAJUL ALIMENTĂRII DE LA REŢEA A 
TELECOMENZII , CABLAJUL DE TRANSMISIE, 
CABLUL DE CONTROL COMPUTERIZAT
• Treceți cablajul telecomenzii, cablajul transmisiei, şi 

cablul de control computerizat în cutia de control prin 
orificiul de traversare și conectați-le la bornele de pe 
regleta de conexiuni X3M. După racordare, fixaţi cu 
materialul de fixare inclus. 
(Consultaţi Figura 18)

Detaliu pentru regleta de conexiuni (X3M)

[PRECAUŢII]
• Consultaţi manualul de instalare a telecomenzii pentru 

instalarea şi pozarea cablajului telecomenzii.
• Nu conectaţi sub nici un motiv cablajul alimentării de la reţea 

la regleta de conexiuni a cablajului telecomenzii sau 
transmisiei.
Procedând astfel riscaţi să distrugeţi întregul sistem.

• Conectaţi telecomanda şi cablajul transmisiei la regletele de 
conexiuni respective.

10.4 CABLAJUL REGULATORULUI DE UMIDITATE 
(PROCURARE LA FAŢA LOCULUI) 
<NUMAI SERIA VKM-GBMV1>
• Treceți în cutia de control împreună cu cablul de 

alimentare de la rețea prin orificiul de traversare al 
cablajului de alimentare.

• Îndepărtaţi călăreții (1 și 2) de pe regleta de conexiuni 
X1M și conectați cablajul pentru regulatorul de 
umiditate.

• Fixaţi cu material de fixare împreună cu cablul de 
alimentare. (Consultaţi Figura 17)

PRECAUŢIE

<Numai seria VKM-GBMV1>
• Dacă utilizați umidostat, instalaţi câte unul pe fiecare unitate 

de ventilator de recuperare a căldurii.
Controlul mai multor unități de ventilator de recuperare a 
căldurii cu un singur controler de umiditate poate împiedica 
operațiunea normală de umidificare, cauzând scăpări de 
apă, etc.

10.5 EXEMPLU DE CABLARE
• Această unitate poate fi utilizată ca parte a sistemului 

combinat de exploatare utilizat împreună cu unități interioare 
(instalaţii de aer condiţionat sistem VRV), sau ca un sistem 
independent pentru prelucrarea aerului din exterior. 

• Când conectați cu o unitate tip VRV-R și aduceți RA al 
acestei unități direct din tavan, conectați la o unitate BS 
identică cu unitatea interioară VRV-R (unitatea principală), și 
utilizați funcționarea în grup legat. (Consultați "Manualul de 
date tehnice" pentru detalii.)

Figura 19

1 Coliere din material plastic

2 Colier (accesoriu)

3 Cablajul telecomenzii
Cablajul transmisiei

Specificaţii de cablaj Conductor cu manta (2 conductori)

Dimensiune 0,75 - 1,25 mm
2

Lungime Max. 100 m

Specificațiile 
contactului extern

Contact normal închis
(Toleranță curent 10 mA – 0,5 A)

1 2

3
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<Sistem combinat de exploatare cu sistem VRV(conectat la unități de ventilator de recuperare a căldurii și unităţi interioare 
standard într-un singur circuit de agent frigorific)>

1 Unitatea exterioară

2 Alimentarea de la reţea (220-240 V, 
50 Hz, ~)

3 Comutator

4 Siguranţă

5 Cablajul transmisiei

6 Telecomandă

7 Cablajul telecomenzii

8 Pământ

9 Unitate interioară A standard

10 Unitate interioară B standard

11 Ventilator de recuperare a căldurii A 
(tip de prelucrare a aerului din exterior)

<Sistem independent (conectat numai cu o unitate de ventilator de recuperare a căldurii într-un singur circuit de agent 
frigorific)>

1 Unitatea exterioară

2 Alimentarea de la reţea (220-240 V, 
50 Hz, ~)

3 Comutator

4 Siguranţă

5 Cablajul transmisiei

6 Telecomandă

7 Pământ

8 Unitate interioară A standard

9 Unitate interioară B standard

10 Ventilator de recuperare a căldurii A 
(tip de prelucrare a aerului din exterior 
sau tip standard)
Tip standard: ... Seria VAM

<Când se include o unitate BS>

1 Unitatea exterioară

2 Alimentarea de la reţea (220-240 V, 50 Hz, ~)

3 Comutator

4 Siguranţă

5 Cablajul transmisiei (fără polaritate)

6 Unitatea BS

7 Telecomandă

8 Cablajul telecomenzii

9 Pământ

10 Unitate interioară A standard

11 Ventilator de recuperare a căldurii 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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[PRECAUŢII]
Nu este nevoie să se stabilească adresa unităţii interioare când 
utilizaţi control de grup. (Este desemnată automat la cuplarea 
alimentării de la rețea.) Totuși, întrucât ventilatorul de 
recuperare a căldurii (tip de prelucrare a aerului din exterior) 
utilizează două adrese de telecomandă pe unitate, numărul de 
unităţi care poate fi în control de grup este după cum urmează.

Notă:
Dacă se utilizează un sistem simultan de răcire, o singură 
unitate BS trebuie racordată la ventilatorul de recuperare 
a căldurii (tip prelucrare a aerului din exterior) și la unităţile 
interioare în control de grup. Dacă o singură unitate BS se 
conectează numai la unitatea de ventilator de recuperare a 
căldurii, fixați modul de funcționare a unității de ventilator de 
recuperare a căldurii pe răcire, încălzire, sau ventilaţie.

10.6 CONTROL CU 2 TELECOMENZI (CONTROLUL 
1 UNITĂŢI INTERIOARE CU 2 TELECOMENZI)

• La utilizarea a 2 telecomenzi, una trebuie fixată la "MAIN" 
(principală) iar cealaltă la "SUB" (secundară).

COMUTAREA PRINCIPALĂ/SECUNDARĂ
(1) Introduceţi vârful unei şurubelniţe plate în golul dintre 

partea superioară şi cea inferioară a telecomenzii şi 
acţionând din cele 2 părţi îndepărtaţi partea superioară.
(Placa cu circuite imprimate a telecomenzii este fixată pe 
partea superioară a telecomenzii.)

(2) Fixaţi pe "S" comutatorul PRINCIPALĂ/SECUNDARĂ 
de pe una dintre plăcile cu circuite imprimate ale celor 
două telecomenzi.
(Lăsaţi comutatorul celeilalte telecomenzi fixat pe "M".

<Metoda de cablaj> (Consultați "9. LUCRĂRILE DE 
CABLARE ELECTRICĂ".)

(1) Scoateţi capacul cutiei de control.

(2) Adăugaţi telecomanda 2 (SECUNDARĂ) la regleta de 
conexiuni pentru telecomandă (P1, P2) din cutia de control. 
(Nu există polaritate.)

[PRECAUŢII]
• Este necesar un cablaj de joncţiune când utilizaţi controlul de 

grup şi 2 telecomenzi în aceeaşi timp.
• Conectați unitatea interioară de la capătul cablului de 

joncțiune (P1, P2) la telecomanda 2 (SECUNDAR).

Nr. de unităţi 
interioare de aer 
condiţionat

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

Nr. de unităţi de 
ventilator de 
recuperare a 
căldurii

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

1 Partea superioară a telecomenzii

2 Partea inferioară a telecomenzii

3 Introduceţi şurubelniţa aici şi scoateţi uşor partea 
superioară a telecomenzii.

1

2
3

1 Reglaj din fabrică

2 Trebuie schimbată doar o telecomandă dacă reglajul 
din fabrică a rămas neschimbat.

3 Placa cu circuite imprimate a telecomenzii

1 Regleta de conexiuni a cablajului telecomenzii

2 Telecomanda 1 (PRINCIPALĂ)

3 Telecomanda 1 (SECUNDARĂ)

1 Unitatea interioară 1

2 Unitatea interioară 2

3 Nr. max. de unităţi interioare

4 Conductor de joncţiune (P1.P2)

5 Telecomanda 1 (PRINCIPALĂ)

6 Telecomanda 2 (SECUNDARĂ)

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 TELECOMANDĂ EXTERNĂ (OPRIRE FORŢATĂ 
ŞI ACŢIONAREA DE CUPLARE/DECUPLARE)

• Specificaţii de cablu şi cum se efectuează cablajul
Conectaţi intrarea din exterior la bornele T1 şi T2 ale regletei 
de conexiuni pentru telecomandă.

* Echipamentul în răcire liberă pe timpul nopţii nu poate fi 
oprit forțat cu T1 sau T2.

• Acţionare
Următorul tabel explică "DECUPLAREA FORŢATĂ" şi 
"ACŢIONĂRILE DE CUPLARE/DECUPLARE" ca reacţie la 
intrarea A.

• Cum se selectează DECUPLAREA FORŢATĂ şi 
ACŢIONAREA DE CUPLARE/DECUPLARE
Introduceți selecția de DECUPLARE FORŢATĂ și 
ACŢIONARE DE CUPLARE/DECUPLARE utilizând 
reglajele locale "Intrare externă de CUPLARE/
DECUPLARE" pe baza "11. REGLAJUL LOCAL ŞI PROBA 
DE FUNCŢIONARE".

10.8 CONTROL CENTRAL

Când controlul este efectuat cu un dispozitiv central (controler 
central de gestionare, etc.), numărul grupului trebuie setat cu 
telecomanda. Consultaţi manualul fiecărui dispozitiv central 
pentru detalii.

11 REGLAJUL LOCAL ŞI PROBA DE 
FUNCŢIONARE

11.1 EFECTUAŢI REGLAJELE LOCALE CU 
TELECOMANDA

(1) Aveţi grijă să închideţi capacele cutiilor de control de 
pe unităţile interioare şi exterioare.

(2) În funcţie de tipul instalaţiei, efectuaţi reglajele locale 
din telecomandă după cuplarea alimentării de la reţea, 
urmând manualul "Reglaje locale" care însoţeşte 
telecomanda.

În sfârşit, asiguraţi-vă că clientul păstrează într-un loc 
sigur manualul "Reglaje locale", împreună cu manualul de 
exploatare.

11.1.1 REGLAJ LOCAL
Utilizarea telecomenzii instalaţiei de aer condiţionat sistem 
VRV pentru a efectua reglajele unităţii de ventilator de 
recuperare a căldurii

<Reglaj iniţial>
• "NR. DE MOD" 17, 18 şi 19: Controlul de grup al unităților de 

ventilator de recuperare a căldurii.
• "NR. DE MOD" 27, 28 și 29: control individual

<Procedură de exploatare>
Ceea ce urmează descrie procedeul de exploatare şi 
reglajele.

(1) Apăsaţi butonul INSPECŢIE/PROBĂ timp de mai mult de 
patru secunde cu unitatea în modul normal pentru a lansa 
modul de reglaj local.

(2) Utilizaţi butonul de REGLARE A TEMPERATURII pentru a 
selecta "NR. DE MOD" dorit. (Afişajul de cod va clipi.)

(3) Pentru a efectua reglajele unităţilor individuale aflate în 
control de grup (când este selectat numărul de mod 27, 28 
sau 29), apăsaţi butonul REGLAJ TEMPORIZATOR 
PORNIT/OPRIT pentru a selecta "numărul unităţii" pentru 
care urmează să se efectueze reglajele. (Acest proces nu 
este necesar când reglajele se efectuează pentru întregul 
grup.)

(4) Apăsaţi partea de sus a butonului TEMPORIZATOR pentru 
a selecta "PRIMUL NR. DE COD".

(5) Apăsaţi partea de jos a butonului TEMPORIZATOR pentru 
a selecta "AL DOILEA NR. DE COD".

(6) Apăsaţi odată butonul PROGRAMARE/ANULARE pentru a 
introduce reglajele. (Afişajul de cod va înceta să clipească 
şi se va lumina.)

(7) Apăsaţi butonul INSPECŢIE/PROBĂ pentru a reveni la 
modul normal.

1 Intrare A

Specificaţii de 
cablu Conductor cu manta (2 fire)

Manometru 0,75 - 1,25 mm
2

Lungime Max. 100 m

Bornă externă Contact care poate asigura sarcina 
minimă aplicabilă de 15 V c.c., 1 mA.

DECUPLARE FORŢATĂ
ACŢIONAREA DE 
CUPLARE/
DECUPLARE

CUPLAREA intrării opreşte 
funcţionarea (nu este posibil 
cu telecomenzi.)

DECUPLAREA → 
CUPLAREA intrării 
porneşte unitatea.

DECUPLAREA intrării activează 
controlul cu telecomanda.

CUPLAREA → 
DECUPLAREA intrării 
opreşte unitatea.

F2 T1 T2
FORCED
OFF

1

1 PRIMUL NR. DE COD

2 AL DOILEA NR. DE COD

3 NR. DE MOD

4 MOD DE REGLAJ DE CÂMP

SETTING

2

1
3

4
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<Exemplu>

Când reglaţi debitul aerului de ventilaţie la nivel redus în 
modul de reglaj de grup, introduceți nr. de mod "19", 
PRIMUL NR. DE COD, "0" și AL DOILEA NR. DE COD, "01".

UNIT No.

GROUP

(3)

(3)

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

(4) (5)
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■ REGLAJELE ȘI NUMERELE REGLAJELOR

 : Reglaj implicit din fabrică

NOTĂ)
1. AL DOILEA NR. DE COD încadrat între linii aldine sunt reglaje din fabrică.
2. Reglajele sunt aplicate întregului grup, dar dacă se selectează nr. de mod din interiorul parantezelor, reglajele pot fi aplicate 

unităţilor interioare individuale. Totuși, controlul oricăror schimbări ale reglajelor din interiorul parantezelor este posibil numai în 
mod individual. (Pentru exploatarea în grup, modificările sunt efectuate dar afișajul rămâne ca reglaj din fabrică.)

3. Nu setați nimic ce nu apare pe lista. Dacă funcţiile aplicabile nu sunt disponibile, nu vor fi afișate.
4. La revenirea în modul normal, telecomanda este inițializată, astfel încât afișajul poate indica "88".
5. Când "reglajul indicației semnului filtru" sau "reglajul operațiunii de răcire liberă pe timpul nopţii" este modificat, explicați clientului 

conținutul setării.
6. Consultați mai jos pentru detalii privind reglajele pentru zone reci.

–: funcţionare la puterea fixată a ventilatorului

Descrierea 
reglajului

NR. 
DE 
MOD

PRIMUL 
NR. DE 
COD

AL DOILEA NR. DE COD

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

Intrare externă de cuplare/
decuplare

12 1 Decuplare 
forţată

Acţionare de 
CUPLARE/

DECUPLARE

Intervalul de timp pentru 
indicaţia semnului filtru

17 (27)

0 Aprox. 
2500 ore

Aprox. 
1250 ore

Fără 
numărare

PORNIREA/OPRIREA 
operațiunii de răcire liberă pe 
timpul nopții și ora de pornire

1 STINS
APRINS
2 ore mai 

târziu

APRINS
4 ore mai 

târziu

APRINS
6 ore mai 

târziu

APRINS
8 ore mai 

târziu

Reglaj iniţial pentru ventilator 4 Normal Ultraînaltă Normal Ultraînaltă

Racordarea directă a 
conductelor cu VRV

5

Fără 
conductă 

(confi-
gurare 

debit de 
aer)

Conductă 
directă 

(ventilator 
oprit)

–

Fără 
conductă 

(confi-
gurare 

debit de 
aer)

–

Conductă 
directă 

(Ventilator 
oprit)

Fără 
conductă 
(Ventilator 

oprit)

Zone reci (selectarea 
modului ventilator pentru 
termoelementul de încălzire 
oprit)

– – –

Termo-
element 
OPRIT: L
Dezgheţare: 

STINS

–

Termo-
element 
OPRIT: L
Dezgheţare: 

STINS

Termo-
element 
OPRIT: –
Dezgheţare: 

STINS

Ventilator pentru operațiunea 
de răcire liberă pe timpul 
nopții

6 Ridicată Ultra
Ridicată

Afişaj pentru modul de 
ventilaţie

18 (28)
4 Prezintă Ascunde

Împrospătare alimentare/
împrospătare evacuare 7 Alimentare Evacuare Alimentare Evacuare

Reglaj redus de la robinet

19 (29)

1 Nu – – – – – –
Funcționare continuă

Mai puţin Normal

Fază de ventilator pentru 
alimentare
(reglarea debitului de aer)

2
Mai puţin Normal Mai mare

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

Fază de ventilator pentru 
evacuare
(reglarea debitului de aer)

3
Mai puţin Normal Mai mare

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

Reglaj de ventilaţie de 24 ore 4 Nu – – – – – –
Funcționare continuă

Mai puţin Normal

Funcționare reziduală a 
ventilatorului cu încălzitorul 
conectat

8 Dez-
activare

Dez-
activare

Activare Activare

PORNIRE/OPRIRE 
împrospătare 1 A 0 STINS APRINS

Ventilatorul instalației de 
aer condiționat 01 02 04 06 08

Termoelement încălzire 
oprit

Operaţiune – – Redusă Redusă –

Dezgheţare Stop – Stop Stop Stop Stop

Retur ulei Stop – Stop Stop Stop Stop
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În cazul exploatării independente

–: funcţionare la puterea fixată a ventilatorului
Redus: funcţionare la putere slabă a ventilatorului

Operațiunea de dezgheţare
• În modul de încălzire, crește cantitatea de gheaţă de pe serpentina unităţii exterioare. Capacitatea de încălzire se reduce şi 

sistemul trece în modul de dezgheţare.
• Telecomanda va afișa " " până începe suflarea aerului cald.
• Va reveni din nou la modul de încălzire după 6 - 8 minute (cel mult 10).
• În timpul operațiunii de dezgheţare, ventilatorul unităţii continuă să funcționeze (reglaj din fabrică). Acest lucru este cu scopul de 

a menţine gradul de ventilare și umidificare.
• Când există temeri privind direcția curenților de aer rece de la grila de evacuare, trebuie luată în considerare schimbarea 

amplasării grilei de evacuare a aerului.
• Totuși ventilatorul poate fi oprit prin reglajul telecomenzii. Ventilatorul poate fi oprit cu telecomanda. Totuși, nu opriți ventilatorul în 

cazul în care încăperile din apropiere pot cauza contaminare cu aer poluat sau cu mirosuri neplăcute, de ex. în camere de spital, 
băi cu closet, etc. (efluxul de viruși din încăperile cu bolnavi, sau scurgerile de mirosuri din toaletă, etc.)

7. Potrivirea temperaturii fixate pentru situaţia locală:
Când RA nu este luat direct din încăpere (de ex. neconectare a conductei RA), temperatura RA poate fi mai mare decât 
temperatura fixată a unității interioare standard. În acest caz, aveţi grijă să reglați temperaturile fixate de încălzire (umidificare) și 
răcire în conformitate cu situaţia locală.

• Temperatură fixată la reglajul din fabrică: Încălzire (umidificare) …21°C, răcire (temperatura pe aspiraţie la schimbătorul de căldură 
al agentului frigorific) … 26°C

• Intervalul configurabil al temperaturii fixate: Încălzire (umidificare) …14 la 26°C, răcire …18 la 33°C 
Corelația este după cum urmează: 
Temperatura fixată pentru răcire = temperatura fixată pentru încălzire (umidificare) + temperatura diferenţială de comutare a 
termoelementului de răcire/încălzire (ex. 26°C = 21°C + 5°C)

În plus, când este conectată seria de recuperare a căldurii sistem VRV, potriviţi temperatura de comutare răcire/încălzire la 
funcţionarea automată în conformitate cu situaţia locală.
• Temperatura de comutare la reglajul din fabrică: Încălzire (umidificare) …15°C, Răcire (temperatură exterioară) … 25°C
• Intervalul configurabil al temperaturii de comutare: Încălzire (umidificare) …10 la 18°C, răcire …19 la 30°C

Corelația este după cum urmează: 
Temperatura de comutare pentru modul de răcire = temperatura de comutare pentru modul de încălzire + temperatura diferenţială 
pentru comutarea modului de răcire/încălzire ( ex. 25°C = 15°C + 10°C)

Ventilatorul instalației de 
aer condiționat

01 02 04 06 08

Termoelement încălzire 
oprit Operaţiune – – Redusă Redusă –

Dezgheţare Stop – – Stop Stop Stop

Retur ulei Stop – – Stop Stop Stop

NR. DE 
MOD

PRIMUL NR. 
DE COD Descrierea reglajului

AL DOILEA NR. DE COD
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

12 (22) 4
Intervalul de temperaturi pentru 

comutarea termoelementului de răcire/
încălzire 

0 1 2 3 4 5 6 7

14 (24) 1
Temperatură fixată pentru încălzire 

(umidificare) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

NR. DE 
MOD

PRIMUL NR. 
DE COD Descrierea reglajului

AL DOILEA NR. DE COD
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

14 (24)
3 Temperatura diferenţială pentru 

comutarea modului de răcire/încălzire 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4
Temperatura de comutare pentru 

modul de încălzire 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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11.2 EFECTUAŢI O PROBĂ DE FUNCŢIONARE ÎN 
CONFORMITATE CU MANUALUL DE 
INSTALARE AL UNITĂŢII EXTERIOARE

(1) Asiguraţi-vă că cutia de control a unităţii este închisă 
înainte de a cupla alimentarea de la rețea.

(2) Executați o probă de funcţionare pe baza manualului de 
exploatare a unității exterioare.

• Becul indicator al funcţionării telecomenzii se va lumina 
intermitent când survine o defecţiune. Verificaţi codul de 
defecţiune de pe afişajul cu cristale lichide pentru a 
identifica problema. Explicarea codurilor de defecţiune şi 
a problemelor corespunzătoare este dată în "MĂSURI 
PENTRU ÎNTREŢINERE" pentru unitatea exterioară.
Dacă afişajul prezintă una din următoarele, există 
posibilitatea ca lucrările de cablare să fi fost efectuate 
incorect ori alimentarea nu este cuplată, deci controlaţi 
încă o dată.

11.3 ACŢIONAȚI UMIDIFICATORUL
<NUMAI SERIA VKM-GBMV1>

(1) Verificaţi ca tubulatura de alimentare cu apă să fie 
racordată fix.

(2) Deschideți ventilul de închidere pentru alimentarea 
cu apă. (În această fază nu se furnizează apă.)

(3) Acţionați unitatea de ventilator de recuperare a căldurii 
în modul de încălzire.
(Consultați manualul de exploatare inclus cu unitatea 
interioară pentru detalii privind acţionarea unității în 
modul de încălzire.)
Alimentarea cu apă va începe și umidificatorul va 
începe să funcționeze.

(4) După pornirea încălzirii (umidificării), sunetul ventilului 
electromagnetic de alimentare cu apă va fi auzit la 
fiecare 3 sau 4 minute (un clic), și ascultând acest 
sunet, lăsați unitatea să funcționeze timp de 30 de 
minute pentru a vă asigura că operațiunea de 
umidificare este normală.

PRECAUŢIE

• Dacă lucrările de dulgherie nu sunt finalizate la terminarea 
probei de funcţionare, spuneți-i clientului ca pentru a 
proteja unitatea interioară și ventilatorul de recuperare a 
căldurii să nu pună în funcțiune umidificatorul până nu sunt 
finalizate.

• Dacă umidificatorul este pus în funcțiune, particule de 
vopsea de la adeziv și alte materiale utilizate pentru 
dulgherie pot cauza murdărirea ventilatorului de recupe-
rare a căldurii, cauzând stropire sau scurgeri de apă.

Afişajul telecomenzii Cuprins

" " este afişat.
• Există un scurtcircuit la bornele de 

DECUPLARE FORŢATĂ (T1, T2).

" " este afişat.
• Proba de funcţionare nu a fost 

efectuată.

" " este afişat.

" " este afişat.

• Alimentarea unităţii exterioare este 
decuplată.

• Unitatea exterioară nu a fost cablată 
pentru alimentarea de la reţea.

• Cablaj incorect pentru cablajul 
transmisiei şi cablaj (cablajul 
telecomenzii sau cablajul de 
DECUPLARE FORŢATĂ.)

• Cablajul de transmisie este întrerupt.

" " este afişat.
• Defecţiunea clapetei. (Tensiune de 

alimentare insuficientă)

" " este afişat.
• Defecţiune a antrenării ventilatorului. 

(Tensiune de alimentare insuficientă)

" " este afişat.
• Setarea "PRINCIPALĂ/SECUNDARĂ" 

a telecomenzii este greșită.

Nu se afişează

• Alimentarea de la rețea a unității 
interioare și ventilatorului de recuperare 
a căldurii este oprită.

• Unitatea interioară și ventilatorul de 
recuperare a căldurii nu au fost cablate 
pentru alimentarea de la rețea.

• Cablaj incorect pentru telecomandă, 
transmisie, sau DECUPLAREA 
FORŢATĂ.

• Cablajul telecomenzii este întrerupt.
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