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Măsuri de protecţie

Citiţi cu atenţie aceste MĂSURI DE PROTECŢIE pentru a asigura o
instalare corectă. După finalizarea instalării, asiguraţi-vă că unitatea
funcţionează corespunzător în timpul operaţiunii de punere în
funcţiune. Instruiţi clientul cu privire la exploatarea şi întreţinerea
unităţii.

De asemenea, informaţi clientul că trebuie să păstreze acest manual
de instalare împreună cu manualul de exploatare pentru consultare
ulterioară.

Această unitate se livrează cu condiţia "aparate neaccesibile
publicului".

Măsuri de precauţie

Unitatea este un produs de clasa A. Într-un mediu casnic acest
produs poate cauza interferenţe radio, caz în care utilizatorul va
trebui să ia măsurile adecvate.

Avertizare

■ Instalarea trebuie efectuată de distribuitor sau de un alt
profesionist.
Instalarea necorespunzătoare poate cauza scăpări de apă,
electrocutare, sau incendiu.

■ Montaţi unitatea în conformitate cu instrucţiunile din acest
manual.
Instalarea incompletă poate cauza scăpări de apă,
electrocutare, sau incendiu.

■ Când instalaţi unitatea într-o încăpere mică, luaţi măsuri ca
concentraţia de agent frigorific să fie menţinută sub limitele
admisibile de siguranţă în cazul scăpărilor de agent frigorific.
Luaţi legătura cu distribuitorul pentru informaţii suplimentare.
Excesul de agent frigorific într-un mediu închis poate duce la
lipsă de oxigen.

■ Aveţi grijă să folosiţi piesele furnizate sau specificate pentru
instalare.
Utilizarea altor piese poate cauza căderea unităţii, scăpări de
apă, electrocutare, sau incendiu.

■ Montaţi unitatea pe un postament solid care poate susţine
greutatea unităţii.
Un postament necorespunzător sau o instalare incompletă pot
cauza accidentări în cazul căderii unităţii de pe postament.

■ La efectuarea lucrărilor de instalare specificate luaţi în calcul
rafalele de vânt, uraganele sau cutremurele.
Instalarea necorespunzătoare poate cauza accidente datorită
căderii echipamentului.

■ Legătura la reţea trebuie efectuată în conformitate cu manualul
de instalare şi cu reglementările sau codurile practice naţionale
de cablare electrică.
Capacitatea insuficientă sau cablajul nefinalizat pot cauza
electrocutare sau incendiu.

■ Folosiţi tipurile specificate de conductori pentru alimentare sau
de conexiuni electrice între unităţile interioare şi exterioare.
Prindeţi strâns conductorii de interconectare astfel ca bornele lor
să nu fie supuse unor solicitări exterioare. Conexiunile sau
legăturile incomplete pot cauza supraîncălzirea bornelor sau
incendiu.

■ Când cablaţi reţeaua electrică şi interconectaţi cablajul dintre
unităţile interioare şi exterioare, poziţionaţi conductorii astfel
încât capacul cutiei de control să poată fi bine fixat.
Poziţionarea necorespunzătoare a capacului cutiei de control
poate cauza electrocutare, incendiu sau supraîncălzirea
bornelor.

■ Dacă în timpul instalării au avut loc scurgeri de agent frigorific,
aerisiţi încăperea.
Agentul frigorific produce un gaz toxic dacă este expus la
flacără.

■ După finalizarea instalării, verificaţi să nu existe scăpări de
agent frigorific.
Agentul frigorific produce un gaz toxic dacă este expus la flacăra
unei termosuflante, unui cuptor, sau unei sobe de gătit.

■ Înainte de a atinge componentele electrice, decuplaţi unitatea.

■ Nu atingeţi direct agentul frigorific scurs din conexiunile
tubulaturii agentului frigorific.
Aceasta poate cauza degerături.
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CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE
DE INSTALARE.

PĂSTRAŢI ACEST MANUAL LA ÎNDEMÂNĂ PENTRU
CONSULTARE ULTERIOARĂ.

Ignorarea oricăreia din AVERTIZĂRI poate provoca
decesul.

Ignorarea oricăreia din ATENŢII poate duce la accidentări
sau deteriorări ale unităţii.
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Atenţie

■ Legaţi la pământ unitatea.
Nu conectaţi cablul de legare la pământ la conducte de gaz sau
de apă, la tija paratrăsnetului, sau la un cablu de legare la
pământ telefonic.
Legarea incompletă la pământ poate cauza electrocutări.

■ Aveţi grijă să instalaţi un întreruptor pentru scurgere la pământ.
Neinstalarea întreruptorului pentru scurgere la pământ poate
cauza electrocutări.

■ Urmând instrucţiunile acestui manual de instalare, instalaţi
tubulatura de evacuare pentru a asigura un drenaj corespun-
zător şi izolaţi tubulatura pentru a preveni condensarea.
Tubulatura de evacuare necorespunzătoare poate cauza
scăpări de apă şi pagube materiale.

■ Instalaţi unităţile interioare şi exterioare, cablurile de alimentare
şi cablurile 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.)

■ Distanţa de transmisie a telecomenzii (ansamblul fără cablu)
poate scădea faţă de normal în încăperi cu lămpi electronice
fluorescente. (tip invertor sau starter rapid)
Instalaţi unitatea interioară cât se poate de departe de lămpile
fluorescente.

■ Nu montaţi unitatea în următoarele locuri:
• Unde se produce o ceaţă de ulei mineral, ulei pulverizat sau

vapori, de exemplu în bucătărie.
Piesele din material plastic se pot deteriora, căzând sau
generând scurgeri de apă.

• În locurile în care se produc gaze corosive, precum acidul
sulfuros.
Corodarea conductelor de cupru sau a pieselor lipite poate cauza
scăpări de agent frigorific.

• Lângă echipamente care emit unde electromagnetice.
Undele electromagnetice pot perturba funcţionarea sistemului de
control, cauzând defectarea unităţii.

• Unde pot apare scăpări de gaze inflamabile, unde există fibră de
carbon sau praf inflamabil suspendat în aer sau acolo unde se
manipulează substanţe volatile inflamabile, precum diluant sau
benzină.
Exploatarea unităţii în astfel de condiţii poate cauza incendii.

Înainte de instalare

■ Când deplasaţi unitatea în timp ce o scoateţi din cutie, aveţi grijă
să o ridicaţi ţinând de cele patru proeminenţe pentru ridicare
fără a apăsa pe alte piese, mai ales pe conducta de agent
frigorific şi ştuţul de evacuare.

■ 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.)

■ Accesoriile necesare pentru instalare trebuie să rămână în
custodia dvs. până la finalizarea instalării. Nu le aruncaţi!

■ Decideţi asupra unui traseu pentru transport.

■ În timpul deplasării până la locul de instalare, lăsaţi unitatea în
cutia sa. Acolo unde nu se poate evita dezambalarea, folosiţi o
chingă din material moale sau panouri protectoare împreună cu
o frânghie la ridicare, pentru a evita deteriorarea sau zgârierea
unităţilor.

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

■ Nu instalaţi sau exploataţi unitatea în locurile menţionate mai
jos.
• Cu mult ulei mineral sau saturate cu vapori sau cu picături fine de

ulei, precum în bucătării. (Piesele din material plastic se pot
deteriora, putând eventual cauza căderea unităţii, sau scăpări.)

• Unde există gaze corosive, precum cele sulfuroase. (Tubulatura
şi lipiturile din cupru se pot coroda, ceea ce poate duce eventual
la scăpări de agent frigorific.)

• Unde sunt expuse gazelor combustibile şi unde se utilizează
lichide volatile precum diluant sau benzină (Gazul din apropierea
unităţii s-ar putea aprinde.)

• Unde există maşini care generează unde electromagnetice.
(Sistemele de comandă pot funcţiona defectuos.)

• 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.

■ Această unitate, atât de interior cât şi de exterior, corespunde
instalării într-un mediu comercial şi unul industrial uşor.
Dacă ar fi instalat ca aparat electrocasnic, ar putea cauza
interferenţă electromagnetică.

Precauţii

■ Aveţi grijă să citiţi acest manual înainte de instalarea unităţii.

■ Încredinţaţi instalarea personalului din locul cumpărării sau unui
instalator calificat. Instalarea necorespunzătoare ar putea cauza
scăpări, iar în cazuri mai grave, electrocutare sau incendiu.

■ Utilizaţi numai piese furnizate cu unitatea sau piese ce se
conformează specificaţiilor. Piesele neconforme specificaţiilor ar
putea cauza căderea unităţii, sau scăpări, si mai rău,
electrocutare sau incendiu.

■ Aveţi grijă să montaţi un filtru de aer (piesă procurată la faţa
locului) în traseul de aspiraţie pentru a preveni scurgerile de
apă, etc.

Accesorii

Verificaţi ca următoarele accesorii să fie incluse la unitatea dvs.
(Accesoriile sunt plasate în orificiul de evacuare a aerului din unitate)

Conductă ataşată
(Numai pentru 
FXMQ200+250MFV1)

1

Izolaţie pentru asamblări:

• pentru conducta de
gaz (diametru interior
Ø31,8)
(Numai pentru
FXMQ1250MFV1)

1

• pentru conducta de
lichid (diametru interior
Ø25,4)

1

Tampon de etanşare

• Numai pentru
FXMQ125MFV1

1

• Cu fantă
(Numai pentru
FXMQ200+250MFV1)

4

Şaibă de siguranţă (M10)
(Numai pentru 
FXMQ200+250MFV1)

2

Şurub cu cap hexagonal 
(M10x40)
(Numai pentru 
FXMQ200+250MFV1)

2

Şurub pentru racordarea flanşei 
(M5)

FXMQ125MFV1
FXMQ200+250MFV1

16
28

Şaibă 8

Colier 6
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Accesorii opţionale

Pentru această unitate este necesară separat o telecomandă cu
cordon.

Acordaţi atenţie specială următoarelor elemente în 
timpul construcţiei şi verificaţi-le după terminarea 
instalării.

Elemente care trebuie verificate după finalizarea lucrării

A se vedea de asemenea "Măsuri de protecţie" la pagina 1.

Elemente care trebuie verificate la livrare

Aspecte de explicat despre operaţiuni

Articolele cu semne de AVERTIZARE şi ATENŢIE în manualul de
instrucţiuni se referă la posibilităţile de accidentare şi deteriorări
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 instrucţiuni.

Notă pentru instalator

■ Aveţi grijă să instruiţi clienţii cum să exploateze corespunzător
unitatea (în special curăţarea filtrelor, acţionarea diferitelor
funcţii, şi reglarea temperaturii) cerându-le să efectueze ei înşişi
operaţiunile în timp ce studiază manualul.

■ Nu utilizaţi în locuri în apropierea mării unde aerul conţine
cantităţi ridicate de sare, în fabrici şi în alte locuri unde
tensiunea fluctuează, în autovehicule sau pe vapoare.

Alegerea locului de instalare

Când poate depăşi 30°C şi RH80% la tavan sau la tavan este
introdus aer proaspăt, este necesară o izolaţie suplimentară (vată de
sticlă sau spumă de polietilenă, cu grosimea de ≥10 mm).

1 Alegeţi cu aprobarea clientului un loc de instalare care să
îndeplinească următoarele condiţii.

■ Unde poate susţine greutatea unităţii.

■ În spaţiul superior (inclusiv spatele tavanului) al unităţii unde
nu există posibilitatea scurgerii apei de pe conducta de agent
frigorific, conducta de evacuare, conducta de apă etc.

■ Dacă elementele structurale de susţinere nu sunt suficient de
rezistente pentru a suporta greutatea unităţii, unitatea poate
să cadă cauzând accidentări grave.

■ Unde tavanul fals nu are o pantă vizibilă.

■ Unde nimic nu blochează trecerea aerului.

■ Unde condensul poate fi evacuat corespunzător.

■ Unde se poate asigura un spaţiu suficient pentru instalare şi
întreţinere.

■ Unde se poate asigura distribuirea optimă a aerului.

■ Unde nu există riscul de scăpări de gaz inflamabil.

■ Unde lungimea totală a tubulaturii dintre unitatea interioară şi
unitatea exterioară este sub lungimea admisă a tubulaturii.
(A se vedea capitolul "Tubulatura agentului frigorific" în
manualul de instalare livrat cu unitatea exterioară

■ Locuri unde poate fi instalat un orificiu de întreţinere A se
vedea figura din "Pregătiri înainte de instalare" la pagina 4.

2 Pentru instalare folosiţi şuruburi de susţinere. Controlaţi
dacă tavanul este sau nu suficient de rezistent pentru a
susţine greutatea unităţii. Dacă există riscuri, întăriţi
tavanul înainte de a instala unitatea.

NOTĂ Dacă doriţi să utilizaţi o telecomandă diferită de cea de
mai sus, alegeţi o telecomandă corespunzătoare
consultând cataloage şi documentaţii tehnice.

Bifaţi ✓ la 
verificare

■ Sunt unităţile interioară şi 
exterioară fixate strâns?

Unităţile pot cădea, vibra sau 
face zgomot.

■ 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 
componenţii se pot arde.

■ Cablajul şi tubulatura au fost 
executate corect?

Unitatea se poate defecta sau 
componenţii se 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 
componenţii se 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.

Bifaţi ✓ la verificare

■ Aţi explicat clientului operaţiunile în timpul prezentării manualului 
cu instrucţiuni?

■ Aţi predat clientului manualul de instrucţiuni?

ATENŢIE

Instalaţi unităţile interioare şi exterioare, cablajul de
alimentare 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.)

1 Unitate exterioară de tratare a aerului (faţa superioară)

2 Spaţiu pentru întreţinere

≥6
50

 m
m

≥5
30

 m
m

≥1100 mm

1

2
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Pregătiri înainte de instalare

1. Poziţiile relative ale unităţii şi şurubului de susţinere

2. Instalaţi o conductă de pânză la orificiul de suflare a aerului şi priza
de aer astfel încât vibraţia unităţii să nu fie transmisă conductei sau
tavanului.
Trebuie să aplicaţi de asemenea şi material de insonorizare
(material de izolare) pe interiorul conductei, şi tampoane de
cauciuc împotriva vibraţiilor la şuruburile de susţinere.

3. Deschideţi orificiul de instalare. (Tavane preconfigurate)

■ Odată ce orificiul de instalare este deschis în tavan, unde va
fi instalată unitatea, treceţi tubulatura agentului frigorific,
tubul de evacuare, cablajul transmisiei şi cordonul
telecomenzii la orificiile pentru tubulatură şi cablaj ale unităţii.
(A se vedea "Tubulatura agentului frigorific" la pagina 5,
"Instalarea tubulaturii de evacuare" la pagina 7, şi "Lucrările
de cablare electrică" la pagina 8 pentru detalii.)

■ După deschiderea orificiului în tavan, poate fi necesară
întărirea scheletului tavanului pentru a preveni vibraţia şi a
menţine orizontalitatea tavanului
Consultaţi un arhitect sau un dulgher pentru detalii.

4. Instalaţi şuruburi de susţinere. (Utilizaţi şuruburi cu diametrul de
10 mm.)
Instalaţi unitatea acolo unde structurile de suport sunt suficient
de rezistente pentru a susţine greutatea unităţii. Utilizaţi inserţii
încastrate sau şuruburi de ancorare la clădirile noi şi ancore cu
dibluri la clădirile vechi. Potriviţi în prealabil distanţa la tavan.

Exemplu:

Instalarea unităţii

Instalarea accesoriilor opţionale înainte de instalarea unităţii este mai
uşoară. A se vedea manualele de instalare furnizate cu accesoriile
opţionale.

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

Montaţi urechile de prindere de şuruburile de susţinere. Fixaţi
urechile de prindere de sus şi de jos cu piuliţe 1~3 (M10,
procurate le faţa locului) şi şaibe (M10, accesoriu)

2 Potriviţi înălţimea unităţii cu piuliţa 2 (a se vedea figura de mai
sus).

3 Controlaţi ca unitatea să fie orizontalizată.

Asiguraţi-vă că unitatea este instalată orizontal utilizând un
boloboc sau un tub de plastic umplut cu apă şi că înclinaţia
(panta descendentă) faţă de ştuţul de evacuare şi partea prizei
de aer este de maxim 1°. (A se vedea figura de mai jos)

1 Orificiul de evacuare a aerului

2 Unitate exterioară de tratare a aerului

3 Priza de aer

4 Şurub de susţinere (x4)

5 Capac pentru inspecţie (600x600)

6 Spaţiu pentru întreţinere

Model A B

FXMQ125 744 685

FXMQ200+250 1380 1296

1148

1100

≥1100

≥6
50

±1
50

5

4

31

6

2

1 Placă de tavan

2 Ancoră

3 Piuliţă lungă sau întinzător cu filet

4 Şurub de susţinere

5 Unitate exterioară de tratare a aerului

NOTĂ Toate piesele de mai sus sunt procurate la faţa locului.

1 Corpul principal

2 Piuliţa 1 (procurare la faţa locului)

3 Şaibă (accesoriu)

4 Ureche de susţinere (ataşat la unitate)

5 Piuliţa 2 (procurare la faţa locului)

6 Piuliţa 3 (procurare la faţa locului)

1

2
3

45

1

2

3

4

5

6
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4 Strângeţi piuliţa 1 şi piuliţă 3 (a se vedea figura de la "Instalaţi
provizoriu unitatea" la pagina 4).

5 Izolaţi cele patru urechi de prindere cu tamponul de etanşare
(accesoriu). Izolaţi urechile de prindere astfel încât suprafaţa şi
muchiile urechilor de prindere să nu poată fi văzute.

Tubulatura agentului frigorific

〈Pentru tubulatura agentului frigorific dintre unitatea exterioară
şi această unitate, consultaţi manualul de instalare livrat
împreună cu unitatea exterioară. A se vedea tabelul 1.〉

Tabelul 1

〈Executaţi complet lucrările de izolare termică pe ambele părţi
ale conductei de gaz şi de lichid. În caz contrar, pot rezulta
uneori scăpări de apă.〉

〈Când utilizaţi o pompă termică, temperatura conductei de gaz
poate ajunge până la aproximativ 120°C, deci utilizaţi izolaţie
suficient de rezistentă.〉

〈Îmbunătăţiţi izolaţia pe tubulatura agentului frigorific în funcţie
de mediul înconjurător instalaţiei. Dacă izolaţia nu este
suficientă, pe suprafaţa izolaţiei se poate forma condens.〉

〈Înainte de instalarea tubulaturii agentului frigorific, verificaţi ce
tip de agent frigorific este utilizat. Nu este posibilă exploatarea
corespunzătoare dacă tipurile de agent frigorific nu sunt
identice.〉

■ Unitatea exterioară este încărcată cu agent frigorific.

■ La racordarea sau deconectarea conductelor la sau de la unitate
aveţi grijă să folosiţi atât o cheie fixă cât şi una dinamometrică,
conform desenului.

■ Consultaţi "Tabelul 2" la pagina 5 pentru dimensiunile spaţiilor
pentru piuliţa olandeză.

■ 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.

■ Consultaţi "Tabelul 2" la pagina 5 pentru determinarea cuplului
de strângere. Strângerea exagerată poate deteriora evazarea.
Tabelul 2

1 Nivel

2 Ştuţ de evacuare

3 Tub de vinil

4 Şurub de fixare a urechii de susţinere

5 Partea prizei de aer

1 Tampon de etanşare

2 Fanta tamponului de etanşare

3 Ureche de susţinere

ATENŢIE

Aşezarea unităţii la un unghi opus tubulaturii de
evacuare poate cauza scăpări.

Diametrul conductei de 
gaz

Diametrul conductei 
de lichid

FXMQ125 Ø15,9

Ø9,5FXMQ200 Ø19,1(*)

(*) Utilizaţi conducta ataşată.

FXMQ250 Ø22,2(*)

≤1° ≤1°

1

2

2

2

34

5

5

1
2

3

ATENŢIE

■ Folosiţi un tăietor de ţeavă şi o mandrină potrivite
tipului de agent frigorific.

■ Aplicaţi ester sau eter în zona porţiunilor evazate
înainte de racordare .
Ungeţi aici cu eter sau ester

■ 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.

Dimensiunea 
conductei

Cuplul de 
strângere

Dimensiunile 
evazării A (mm) Forma evazării

Ø9,5 (3/8") 32,7~39,9 N•m 12,8~13,2

Ø15,9 (5/8") 61,8~75,4 N•m 19,3~19,7

NOTĂ Piuliţele olandeze utilizate trebuie să fie cele
incluse cu unitatea.

ATENŢIE

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

2

3

1

4

1 Cheie dinamometrică

2 Cheie fixă

3 Îmbinarea tubulaturii

4 Piuliţă olandeză

R0.4~0.8

A

90°±2° 

45°±2°
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■ După probele de etanşeitate a conexiunii conductei, aveţi grijă
să izolaţi tubulatura de lichid şi de gaz, a se vedea figurile de
mai jos.

FXMQ125MFV1

1 Izolaţi tuburile de lichid şi de gaz utilizând izolaţia pentru
armături. (Strângeţi ambele margini cu materiale de fixare.)

2 Asiguraţi-vă că izolaţia pentru asamblări de pe conducta de gaz
are cusătura orientată în sus.

3 Pentru conducta de gaz, înfăşuraţi tamponul de etanşare în jurul
izolaţiei pentru racorduri (piuliţa olandeză).

FXMQ200+250MFV1

1 Izolaţi conducta de lichid utilizând izolaţia pentru armăturile de
conducte de lichid. Strângeţi ambele margini cu materiale de
fixare

2 Utilizaţi conducta ataşată pentru racordarea conductelor de gaz
şi aveţi grijă să izolaţi conductele de gaz (utilizând izolaţia
furnizată la faţa locului) complet până la bază, unde se
conectează la unitate.

3 Cuplul de strângere al şuruburilor cu cap hexagonal pentru
racordarea conductei ataşate la unitate este de 21,5~28,9 N•m.

■ Înainte de lipirea tubulaturii locale a agentului frigorific, tubula-
tura trebuie suflată cu azot pentru a elimina aerul.
Dacă lipirea este efectuată fără suflare de azot, în interiorul
tubulaturii se formează mari cantităţi de peliculă de oxid, putând
cauza defectarea sistemului.

■ Când lipiţi tubulatura agentului frigorific, începeţi lipirea numai
după efectuarea dezlocuirii cu azot sau sub pernă de azot în
tubulatura agentului frigorific. După finalizare, racordaţi unitatea
cu o îmbinare evazată sau cu flanşe.

NOTĂ Nerecomandat cu excepţia cazurilor de
urgenţă.

Trebuie să utilizaţi o cheie dinamometrică dar
dacă sunteţi obligat să instalaţi unitatea fără cheie
dinamometrică, puteţi urma metoda de instalare
descrisă mai jos.

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

Când continuaţi să strângeţi piuliţa olandeză cu o
cheie fixă, există un punct în care cuplul de
strângere creşte brusc. Din acea poziţie, strângeţi
mai departe piuliţa olandeză la unghiul prezentat
mai jos:

Tabelul 3

1 Corpul principal

2 Aveţi grijă să nu existe goluri

3 Izolaţie (ataşată la corpul principal)

4 Izolaţie de asamblare pentru conducta de gaz

5 Piuliţă olandeză

6 Tampon de etanşare

7 Izolaţie (procurare la faţa locului)

8 Brăţări

9 Conducta de gaz

10 Conducta de lichid

11 Izolaţie de asamblare pentru conducta de lichid

Dimensiunea 
conductei

Unghi de 
strângere 

suplimentar

Lungimea 
recomandată a 
braţului uneltei

Ø9,5 (3/8") 60~90° ±200 mm

Ø15,9 (5/8") 30~60° ±300 mm

1

2 45 6

788

1

9

10

2 11

3

3 788 5

1 Corpul principal

2 Aveţi grijă să nu existe goluri

3 Izolaţie (procurare la faţa locului)

4 Conductă ataşată (numai pentru FXMQ200+250MFV1)

5 Şaibă de siguranţă
Şurub cu cap hexagonal

6 Izolaţie (ataşată la corpul principal)

7 Conducta de gaz

8 Conducta de lichid

9 Izolaţie de asamblare pentru conducta de lichid

10 Piuliţă olandeză

11 Brăţări

ATENŢIE

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

MĂSURI DE PRECAUŢIE LA LIPIREA
TUBULATURII AGENTULUI FRIGORIFIC

Nu folosiţi flux când lipiţi tubulatura agentului frigorific.
Astfel, utilizaţi ca metal de lipire-umplere cupru
fosforos (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO
3677) care nu necesită flux.

(Fluxul are un efect extrem de dăunător asupra
tubulaturii agentului frigorific. De exemplu, dacă se
utilizează flux pe bază de clor, acesta va cauza
coroziunea conductei sau, în special, dacă fluxul
conţine fluor, el va deteriora agentul frigorific.)

2

1

343

2

8

7 1

11

9

10

5

11 36

6
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■ Azotul trebuie să aibă presiunea de 0,02 MPa (0,2 kg/cm2) cu
utilizarea unui reductor de presiune dacă lipirea se efectuează
sub pernă de azot.

Instalarea tubulaturii de evacuare

〈〈Asamblaţi tubulatura de evacuare aşa cum este prezentat mai
jos şi luaţi măsuri împotriva condensării. Tubulatura asamblată
necorespunzător poate duce la scăpări, udarea mobilierului şi a
obiectelor din jur.〉〉

〈〈Izolaţi conductele de evacuare în interiorul clădirii şi ştuţurile
de evacuare.〉〉

1 Executaţi tubulatura de evacuare.

■ Conducta de evacuare trebuie să fie scurtă şi cu pantă
descendentă mai mică de 1/100 pentru a preîntâmpina
formarea pungilor de aer.

■ Diametrul conductei este acelaşi cu cel al conductei de
legătură (PS1B), şi trebuie menţinut egal cu sau mai mare
decât cel al conductei de legătură.

2 După finalizarea tubulaturii, verificaţi ca scurgerea să nu fie
îngrădită.

Deschideţi orificiul de alimentare cu apă, adăugaţi încet
aproximativ 1 l de apă în tava de evacuare şi verificaţi debitul
golirii.

Instalarea conductei

Racordaţi conducta (furnizată la faţa locului) aşa cum este prezentat
mai jos.

Partea prizei de aer

■ Racordaţi conducta la flanşa admisiei (procurare la faţa locului).

■ Înfăşuraţi flanşa de pe partea admisiei şi zona racordului con-
ductei cu bandă de aluminiu sau ceva similar pentru a preveni
scăparea aerului.

Partea orificiului de evacuare a aerului

■ Racordaţi conducta la flanşa evacuării (ataşată la corpul
principal).

■ Înfăşuraţi flanşa evacuării şi racordul conductei cu bandă de
aluminiu sau ceva similar pentru a preveni scăparea aerului.

■ Racordaţi flanşa evacuării şi unitatea cu ajutorul şuruburilor.

1 Tubulatura agentului frigorific

2 Piesă ce va fi lipită

3 Azot

4 Înfăşurare cu bandă

5 Ventil de mână

6 Reductor de presiune

7 Azot

NOTĂ La convergenţa mai multor conducte de evacuare,
instalaţi în conformitate cu procedura prezentată
mai jos. (Selectaţi un diametru corespunzător
pentru conducta centrală de evacuare în funcţie
de unităţile care se vor racorda la aceasta.) Insta-
laţi cu o pantă descendentă de cel puţin 1/100).

1 Ştuţ de alimentare cu apă

ATENŢIE

Nu racordaţi direct tubulatura scurgerii la conductele
de canalizare care au miros de amoniac. Amoniacul
din canalizare poate pătrunde în unitate prin conduc-
tele de scurgere, corodând schimbătorul de căldură.

1 2 4 5

6

73

≥1
00

 m
m

1

1 Perete exterior

2 Izolaţie (procurare la faţa locului)

3 Flanşa admisiei (procurare la faţa locului)

4 Flanşa evacuării (ataşată la corpul principal)

5 Partea orificiului de evacuare a aerului

6 Corpul principal

7 Pantă descendentă

8 Tub de pânză (procurare la faţa locului)

9 Partea prizei de aer

10 Învelitoare (procurare la faţa locului)

NOTĂ ■ Filtrul de aer nu este un accesoriu standard, dar
vă recomandăm să-l montaţi în sistemul de
conducte de pe partea prizei de aer. Asiguraţi-vă
că gradul mediu de reţinere (metodă de testare
gravimetrică) sau eficienţa medie opacimetrică a
filtrului selectat este mai mare de 50%.

■ Asiguraţi-vă că există o pantă descendentă pe
partea prizei de aer a conductei. Aceasta pentru a
preveni pătrunderea apei de ploaie în interiorul
unităţii.

■ Racordaţi conducta astfel încât unitatea să tragă
aer din exterior pe partea prizei. În caz contrar,
este posibil ca unitatea să nu funcţioneze.

■ Izolaţi conducta pentru a preveni formarea de
condens.
(Material: vată de sticlă sau spumă de polietilenă,
cu grosimea de 25 mm)

■ Utilizaţi izolaţie electrică între conductă şi perete
când utilizaţi conducte de metal pentru a trece
laţuri de metal sau sârmă sau platbandă de metal
în clădiri din lemn.

1

2 2

567

9

10 8 8

3 4
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Lucrările de cablare electrică

Instrucţiuni generale

■ Toate piesele şi materialele furnizate la faţa locului cât şi
lucrările electrice conform codurilor locale.

■ Folosiţi numai conductori de cupru.

■ Urmaţi "Schema de conexiuni" ataşată la corpul unităţii pentru a
cabla unitatea exterioară, unităţile interioare şi telecomanda.

■ Pentru detalii privitoare la conectarea telecomenzii, consultaţi
manualul de instalare al telecomenzii.

■ Întreaga cablare trebuie executată de un electrician autorizat.

■ 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.
Nepotrivirea cablajului şi tubulaturii între unitatea exterioară şi o
unitate interioară poate cauza defectarea sistemului.

■ Trebuie instalat un disjunctor capabil să întrerupă alimentarea
de la reţea a întregului sistem.

■ Consultaţi manualul de instalare anexat unităţii exterioare pentru
dimensiunea cablului de alimentare conectat la unitatea
exterioară, capacitatea disjunctorului şi comutatorului şi
instrucţiunile de cablare.

■ Aveţi grijă să legaţi la pământ unitatea.

■ Nu conectaţi cablul de legare la pământ la conducte de gaz sau
de apă, la tija paratrăsnetului, sau la un cablu de legare la
pământ telefonic.
• Conductele de gaz: pot cauza explozii sau incendii dacă gazul

scapă.
• Conductele de apă: nu au efect de legare la pământ dacă se

utilizează tubulatură din PVC rigid.
• Conductorii de legare la pământ telefonică sau paratrăsnete: pot

cauza un potenţial electric anormal de înalt în împământare în
timpul descărcărilor electrice atmosferice.

Caracteristici electrice

• MCA: Intensitate minimă circuit (A)
• MFA: Intensitate max. în circuit (A)
• kW: Puterea nominală a motorului ventilatorului (kW)
• FLA: Intensitate la sarcină maximă (A)

Specificaţii pentru siguranţele şi cablul procurate la faţa 
locului

Exemplu de cablare şi cum se reglează 
telecomanda

Cum se conectează cablurile

■ Scoateţi capacul cutiei de piese electrice şi cablaţi aşa cum este
prezentat în figura mai jos.

Reţeaua de 
alimentare

Motorul 
ventilatorului

Model Hz Volţi

Domeniul 
de 

tensiuni MCA MFA kW FLA

FXMQ125MFV1

50 220-240
Max. 264
Min. 198

1,9

15 0,380

1,5

FXMQ200MFV1 3,3 2,6

FXMQ250MFV1 3,8 3,0

Cablajul alimentării 
de la reţea

Cablajul telecomenzii
Cablajul transmisiei

Model
Siguranţe 

locale Conductor Dimensiune Conductor Dimensiune

FXMQ125MFV1

15 A
H05VV-

U3G

Dimensiunea 
cablului 

trebuie să se 
conformeze 

codurilor 
locale

Conductor 
cu manta (2 
conductori)

0,75-1,25 mm2FXMQ200MFV1

FXMQ250MFV1

NOTĂ 1. Selectaţi dimensiunea specifică a conductorului
electric pentru cablul de alimentare de la reţea în
conformitate cu standardele ţării şi regiunii
respective.

2. Lungimea admisibilă a cablajului de transmisie între
unităţile interioare/exterioare şi între unitatea
interioară şi telecomandă este după cum urmează:

■ Unitate exterioară - unitate interioară: Max.
1000 m (lungimea totală a cablajului: 2000 m)

■ Unitate interioară - telecomandă: Max. 500 m

■ Număr maxim de ramificări: 16.

3. Grosimea izolată: ≥1 mm.

4. Pentru cablajul de la unitate la unitate sunt posibile
până la 16 ramificări. Nu este permisă ramificarea
după prima ramificare.

1 Cordonul telecomenzii

2 Regleta de conexiuni a transmisiei (X2M)

3 Regleta de conexiuni a alimentării de la reţea (X1M)

4 Cablu de alimentare de la reţea

5 Cablu de legare la pământ

6 Cutie de piese electrice

7 Cablu de transmisie

F1 F2 F1 F2 F1 F2

F1 F2 F1 F2

1

2

1 Ramificare

2 Subramificare

1

7

6

5
4

3

2
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■ Cablu de alimentare de la reţea, cablu de legare la pământ
Racordaţi conductorul la L şi N de pe regleta de conexiuni a
alimentării de la reţea (X1M). De asemenea, conectaţi cablul de
legare la pământ la borna de legare la pământ. Treceţi cablul de
alimentare de la reţea şi cablul de legare la pământ în unitate
prin orificiul de traversare pentru cablaj (1), şi fixaţi strâns
împreună cu ajutorul clemei (accesoriu).

■ Cablu de transmisie, cordonul telecomenzii
Conectaţi cablul de transmisie la F1 şi F2 de pe Regleta de
conexiuni a transmisiei (X2M). Conectaţi cordonul telecomenzii
la P1 şi P2 la regleta de conexiuni a transmisiei (X2M). Treceţi-le
în unitate prin orificiul de traversare pentru cablaj (2), şi fixaţi
strâns cablurile cu ajutorul clemei (accesoriu).

Precauţii

1 Utilizaţi un papuc rotund de tip sertizare pentru legarea la
regleta de conexiuni a alimentării de la reţea.

În cazul în care aceasta nu poate fi utilizată datorită unor motive
inevitabile, aveţi grijă să respectaţi următoarele instrucţiuni.

■ Nu conectaţi conductori cu secţiuni diferite la aceeaşi bornă
de alimentare. (Legăturile slăbite pot cauza supraîncălzire.)

■ Folosiţi cablurile electrice specificate. Conectaţi strâns cablul
la bornă. Fixaţi cablul fără a exercita o forţă exagerată
asupra bornei.

2 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.

3 Nu conectaţi cabluri cu secţiuni diferite la aceeaşi bornă de
legare la pământ. Legăturile slăbite pot deteriora protecţia.

4 În afara unităţii, menţineţi cablajul transmisiei la cel puţin 50 mm
distanţă de cablajul alimentării de la reţea şi cablul de legare la
pământ. Echipamentul poate funcţiona defectuos dacă este
supus zgomotului electric (zgomot de fond extern).

5 Pentru cablarea telecomenzii, consultaţi manualul de instalare al
telecomenzii furnizat cu telecomanda.

6 Nu racordaţi niciodată cablul de alimentare de la reţea la regleta
de conexiuni a transmisiei (X2M). O astfel de greşeală poate
deteriora întregul sistem.

7 Folosiţi doar conductorii specificaţi şi conectaţi strâns
conductorii la borne. Aveţi grijă ca prin conectarea conductorilor
să nu se exercite solicitări externe asupra bornelor. Menţineţi
cablurile ordonate astfel încât să nu obstrucţioneze alte
echipamente, cum ar fi prin forţarea deschiderii capacului cutiei
de piese electrice. Aveţi grijă să închideţi strâns capacul.
Conexiunile incomplete pot duce la supraîncălziri, şi în cel mai
rău caz la electrocutare sau incendiu.

1 Cutie de piese electrice

2 Borna de legare la pământ

3 Orificiu de traversare pentru cablaj (1)

4 Orificiu de traversare pentru cablaj (2)

5 Clemă (accesoriu)

6 Clemă

ATENŢIE

■ Cablaţi cutia de piese electrice astfel încât
cablajul să fie cu cel puţin 10 mm deasupra
fundului cutiei de piese electrice.

■ Aveţi grijă să aplicaţi material de etanşare sau
chit (procurat la faţa locului) pe orificiile de
trecere a cablajului, pentru a preveni infiltrarea
apei cît şi pătrunderea insectelor şi altor animale
mici. În caz contrar în interiorul cutiei de piese
electrice se poate produce un scurtcircuit.

■ 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 piese electrice aranjând
ordonat conductorii şi fixând ferm capacul cutiei.
Când fixaţi capacul cutiei de piese electrice,
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, cablul de
alimentare şi cablul de legare la pământ să nu
treacă prin aceleaşi locuri în exteriorul unităţii,
distanţându-le la cel puţin 50 mm, în caz contrar
zgomotul electric (zgomotul de fond exterior) ar
putea cauza o funcţionare defectuoasă sau
deteriorări.

L N

X3M

A1P

X1M

X2M

5

4 3
2

1

6

Bornă Dimensiune
Cuplul de 
strângere

Regleta de conexiuni a 
transmisiei (X2M)

M3,5 0,79-0,97 N•m

Regleta de conexiuni a 
alimentării de la reţea (X1M)

M4 1,18-1,44 N•m

Borna de legare la pământ M5 3,02-4,08 N•m

1 2 3

1 Papuc rotund de tip sertizat

2 Fixaţi manşonul de izolare

3 Cablu electric
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Exemplu de cablare

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 (3 sisteme)

La utilizarea 1 telecomenzi pentru 1 unitate interioară
(exploatare normală)

Pentru control de grup sau utilizare cu 2 telecomenzi

Precauţii

Pentru alimentarea cu energie a unităţilor din acelaşi sistem se poate
folosi un singur întrerupător. Totuşi, comutatoarele şi disjunctoarele
de ramificare trebuie selectate cu grijă.

Controlul cu două 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 MAIN/SUB (principală/secundară)

1 Introduceţi vârful unei şurubelniţe 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 din
plăcile cu circuite imprimate ale celor doua telecomenzi.

(Lăsaţi comutatorul celeilalte telecomenzi fixat pe "M".)

1 Reţeaua de alimentare

2 Întrerupătorul principal

3 Unitatea interioara

4 Telecomandă

5 Cablajul alimentării de la reţea

6 Cablajul transmisiei

7 Comutator

8 Siguranţă

1 Reţeaua de alimentare 220-240 V ~50 Hz sau 220 V~60 Hz

2 Unitate exterioară

3 Unitatea interioară A

4 Unitatea interioară B

5 Unitatea interioară C

6 Unitatea interioară cea mai în aval

1

2

3

4

5

6

7

8

4

3 3

L N L N
IN/D OUT/D

F1 F2 F1 F2

Control box

L N

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2

L N

1 1
2

3 4 5

6

1 1

1 Reţea de alimentare 220-240 V~50 Hz sau 220 V~60 Hz

2 Unitate exterioară

3 Unitatea interioară A

4 Unitatea interioară B

5 Unitatea interioară C

6 Unitatea interioară cea mai în aval

7 Pentru utilizare cu 2 telecomenzi

NOTĂ La utilizarea controlului de grup nu este necesară
desemnarea unei adrese de unitate interioară. Adresa
este fixată automat la cuplarea alimentării.

1 Placa cu circuite imprimate a telecomenzii

2 Reglaj din fabrică

3 Doar o telecomandă trebuie schimbată

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

Control box

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2P1 P2

L N

1
2

3 4 5 6

7

S

M
S

S
M

1

2

3
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Metoda de cablaj (A se vedea "Lucrările de cablare electrică" la
pagina 8.)

1 Scoateţi capacul cutiei de control.

2 Adăugaţi telecomanda 2 (secundară) la regleta de conexiuni a
telecomenzii (X2M/P1, P2) din cutia de control.

(Nu există polaritate.) (Consultaţi "Pentru control de grup sau
utilizare cu 2 telecomenzi" la pagina 10 şi "Specificaţii pentru
siguranţele şi cablul procurate la faţa locului" la pagina 8)

Control computerizat (decuplare forţată şi acţionarea de 
cuplare/decuplare)

1. Specificaţii de cablu şi cum se efectuează cablajul
Conectaţi intrarea din exterior (intrarea A) la bornele T1 şi T2 ale
regletei de conexiuni pentru telecomandă (X2M).

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

3. Cum se selectează decuplarea forţată şi acţionarea de cuplare/
decuplare
A se vedea "Reglaje locale" la pagina 11.

Control centralizat

Pentru controlul centralizat, este necesară desemnarea numărului de
grup. Pentru detalii, consultaţi manualul fiecărui regulator opţional
pentru control centralizat.

Reglaje locale

Cum se reglează

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

2 După ce alimentarea de la reţea este cuplată, conform
manualului de exploatare, desemnaţi telecomanda principală
utilizând telecomanda.

■ Când reglaţi unitatea, întrebaţi clientul care este
telecomanda pe care doreşte să o desemneze telecomandă
principală.

■ A se vedea de asemenea manualul de exploatare inclus cu
unitatea exterioară.

3 Reglajele locale trebuie efectuate din telecomandă şi în
conformitate cu condiţiile de instalare.

■ Reglajele pot fi efectuate modificând "Numărul de mod",
"PRIMUL NR. DE COD" şi "AL DOILEA NR. DE COD".

■ Fixaţi telecomanda la modul de reglaj de câmp. Pentru
detalii, consultaţi "Cum se reglează în câmp", din manualului
telecomenzii. În sfârşit, asiguraţi-vă că clientul păstrează într-
un loc sigur manualul "Reglaje locale", împreună cu
manualul de exploatare.

Cum se selectează decuplarea forţată şi acţionarea de 
cuplare/decuplare

În modul de reglaj de câmp, selectaţi modul nr. 12, apoi fixaţi primul
nr. de cod (comutatorul) la "1". Apoi fixaţi al doilea nr. de cod (poziţia)
la "01" pentru decuplare forţată şi "02" pentru acţionarea de cuplare/
decuplare. (Decuplare forţată prin reglaj din fabrică)

Reglajul indicatorului filtrului

■ Telecomenzile sunt echipate cu indicatoare pentru filtru prin
afişaj cu cristale lichide, care semnalează momentul curăţării
filtrelor de aer.

■ Schimbaţi al doilea nr. de cod conform tabelului de mai jos, în
funcţie de cantitatea de murdărie sau praf din încăpere.
(Al doilea nr. de cod. este reglat din fabrică la "01" pentru
contaminare uşoară a filtrului)

1 Decuplare forţată

2 Intrare A

Specificaţii de cablu
Cordon sau cablu cu manta de vinil 

(2 fire)

Secţiune 0,75 - 1,25 mm2

Lungime Max. 100 m

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

Decuplare forţată
Acţionare de cuplare/

decuplare

Intrarea A "ON" opreşte funcţionarea 
(imposibil cu telecomenzi).

Intrarea A OFF → ON 
cuplează unitatea.

Intrarea A OFF activează controlul cu 
telecomanda

Intrarea A ON → OFF 
decuplează unitatea.

F2 T1 T2

1

2

1 Nr. de mod

2 Primul nr. de cod

3 Al doilea nr. de cod

4 Mod de reglaj de câmp

SETTING

2 3 4

1
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Reglajul temperaturii de evacuare a aerului

Schimbaţi al doilea nr. de cod în conformitate cu tabelul de mai jos în
funcţie de nevoile utilizatorului.

(Al doilea nr. de cod. este fixat la "06" pentru răcire, "08" pentru
încălzire prin reglajul din fabrică)

Proba de funcţionare

Consultaţi manualul de instalare al unităţii 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 manualul de instalare al unităţii exterioare.

Daca este afişat unul din elementele din tabelul de mai jos, poate
exista o problemă cu cablajul sau cu alimentarea de la reţea, deci
verificaţi cablajul din nou.

Note

Reglaj

Intervalul de 
timp al 
afişajul 

indicatorului 
pentru filtrul 

de aer (tip 
viaţă lungă) Nr. de mod

Primul 
nr. de cod

Al doilea 
nr. de cod

Contaminarea 
filtrului de aer 

- uşoară
±2500 ore

10 (20) 0

01

Contaminarea 
filtrului de aer 

- avansată
±1250 ore 02

Răcire Încălzire

Nr. de mod 14 (24) 14 (24)

Primul nr. de cod 3 4

Al doilea nr. de 
cod

01 13°C 18°C

02 14°C 19°C

03 15°C 20°C

04 16°C 21°C

05 17°C 22°C

06 18°C 23°C

07 19°C 24°C

08 20°C 25°C

09 21°C 26°C

10 22°C 27°C

11 23°C 28°C

12 24°C 29°C

13 25°C 30°C

NOTĂ Temperatura de evacuare a aerului nu este afişată pe
telecomandă.

Afişajul telecomenzii Conţinut

" " este aprins
• Există un scurtcircuit la bornele 

decuplării forţate (T1, T2)

"U3" este aprins
• Proba de funcţionare nu este 

finalizată.

"U4" este aprins
"UH" este aprins

• Alimentarea unităţii exterioare este 
decuplată.

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

• Cablare incorectă a cablajului 
transmisiei şi/sau decuplării forţate.

• Cablul de transmisie este tăiat.

Nu afişează

• Alimentarea unităţii exterioare este 
decuplată.

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

• Cablare incorectă a cablajului 
transmisiei şi/sau decuplării forţate.

• Cablul de transmisie este tăiat.
FXMQ125~250MFV1
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