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Общ топлообменник
Вентилатор за извличане на топлината 
-с DX серпантина-

МОДЕЛИ
(Тип с монтиран на тавана канал)

С DX серпантина & овлажнител

VKM50GBMV1
VKM80GBMV1
VKM100GBMV1

С DX серпантина

VKM50GBV1
VKM80GBV1
VKM100GBV1



Вентилатор за извличане на топлината
Вентилатор за извличане на топлината
• Благодарим Ви за покупката на този общ топлообменник 

Daikin.
Прочетете внимателно това ръководство за експлоатация, 
преди да започнете да използвате вентилатора за извличане 
на топлината (Heat Reclaim Ventilator). Ръководството ще Ви 
обясни как да използвате правилно уреда и ще Ви помогне 
при наличието на проблем. Това ръководство се отнася само 
за вътрешния модул. Използвайте го съвместно с 
ръководството за експлоатация на външния модул. Запазете 
това ръководство след прочитането му, за да го използвате 
в бъдеще като справочник.

• Този модул е опционален тип за климатици от система VRV.
Нормално, той следва да се използва в комбинация 
с вътрешен климатик от система VRV. 
Възможно е също да се използва този модул и като 
независима система.

• Този модул не може да контролира стайната температура. 
Ако това е необходимо, не инсталирайте самостоятелно 
вентилатор за извличане на топлината, а вместо това 
монтирайте друг вътрешен модул.

• Използвайте дистанционния контролер на вътрешния 
климатик от системата VRV, за да управлявате уреда.



МОДЕЛИ VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1
VKM50GBV1 VKM80GBV1 VKM100GBV1

1

1 Конзола за окачване 14 Дренажен отвор

2 Фланец за съединяване на канал 15 Овлажнител (тип с естествено изпаряване)
<само за серия VKM-GBMV1>3 Изпускателен вентилатор

4 Въздушен филтър (дълготраен филтър) 16 Цедка (включена)
<само за серия VKM-GBMV1>5 Демпфер

6 Контролна кутия 17 Резервоар за подаване на вода
<само за серия VKM-GBMV1>7 Сервизен капак

8 Елементи на топлообменника
Той обменя топлината (температура и влага) от 
вътрешността с въздуха, засмукан отвън, превръща 
външния въздух в същото състояние, както вътрешния 
и след това го вкарва в помещението.

18 Соленоиден клапан
<само за серия VKM-GBMV1>

19 Дистанционно управление (опционални аксесоари)

20 Мотор на демпфер

21 EA Отработен въздух в посока навън

9 Табелка със спецификации 22 OA Свеж въздух, идващ отвън (външен въздух)

10 Въздухоподаващ вентилатор 23 RA Връщан въздух от помещението

11 Серпантина с директно разширение 24 SA Подаван въздух към помещението

12 Тръба за газ

13 Тръба за течност
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Дистанционен контролер за VKM BRC1D527
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Дистанционен контролер за VKM BRC1D527 Дистанционен контролер за VKM BRC1D527
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A Комбинирана работна система с VRV системи

1 Вътрешен модул

2 Вентилатор за извличане на топлината 
-с DX серпантина-

3 Дистанционен контролер за вътрешен модул

4 Външен модул

B Независима система

Дистанционен контролер за VKM BRC1D527
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С DX серпантина & овлажнител С DX серпантина
VKM50GBMV1 VKM50GBV1
VKM80GBMV1 VKM80GBV1
VKM100GBMV1 VKM100GBV1

Общ топлообменник
Вентилатор за извличане на топлината 

-с DX серпантина-

Ръководство
за експлоатация
СЪДЪРЖАНИЕ
ИЛЮСТРАЦИИ (фигура) .......................................... [1][2]

1 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ .....................................................1
2 КАКВО ДА НАПРАВИТЕ ПРЕДИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ .....4
3 ПРОЦЕДУРА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ...............................8
4 ПОДДРЪЖКА................................................................12
5 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ...............................13
6 СЛЕДПРОДАЖБЕН СЕРВИЗ И ГАРАНЦИЯ ...............15

Оригиналното ръководство е написано на английски език. 
Текстовете на останалите езици са преводи на 
оригиналните инструкции.

Важна информация за използваната 
охладителна течност
Този продукт съдържа флуорирани газове, които предизвик-
ват парников ефект и са обхванати от Протокола от Киото.
Тип охладителен агент: R410A

GWP
(1)

 стойност: 1975
(1)

 GWP = потенциал за глобално затопляне

В зависимост от европейското или местното законо-
дателство, може да се изискват периодични проверки 
за утечки на охладителна течност. 
Моля, свържете се с вашия местен дилър за повече 
информация.

1 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
За да се възползвате изцяло от възможностите на венти-
латора за извличане на топлината и за да избегнете 
неизправност поради неправилна употреба, препоръчваме 
да прочетете внимателно това ръководство за експлоата-
ция преди употребата. Този продукт се отнася към 
категорията "уреди, недостъпни за широката публика".
• Това ръководство разделя предпазни мерки на 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ. Спазвайте 
посочените по-долу предпазни мерки: Всички те 
са от значение за осигуряване на безопасността.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ..Означава потенциална рискова 
ситуация, която, ако не бъде 
избегната, ще доведе до смърт 
или сериозно нараняване.

ВНИМАНИЕ ....Означава потенциална рискова 
ситуация, която, ако не бъде избегната, 
ще доведе до леко или средно нараня-
ване. Може да се използва също и за 
предупреждение срещу небезопасни 
практики.

• След като го прочетете, запазете ръководството 
на удобно място за справки в бъдеще. Ако 
оборудването се прехвърли на нов потребител, 
не забравяйте да му предадете и ръководството.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (по време на експлоатация)

• Имайте предвид, че продължителното, директно 
излагане на въздействието на студен или топъл 
въздух от вентилатора за извличане на топлината, 
или на твърде горещ или твърде студен въздух, 
може да бъде вредно за вашето физическо 
състояние и здраве.

• Не пъхайте предмети, включително пръти, пръсти и 
др., в отворите за приток или отвеждане на въздуха.
В резултат на контакт с перките на високоскоростния 
вентилатор за извличане на топлината, може да се 
получи нараняване.

• Не използвайте вентилатора за извличане на 
топлината в среда, където въздухът е замърсен 
с маслени пари, напр., от кухненски мазнини или 
машинно масло.
Маслените пари могат да доведат до напукване, токов 
удар или пожар.

• Не използвайте продукта на места с прекомерен 
мазен пушек, като кухни, или на места със запалим 
газ, корозивен газ или метален прах.
Използването на вентилатора за извличане на топли-
ната на такива места може да причини пожар или 
повреда на уреда.

• Не използвайте запалими материали (напр., спрей 
за коса или инсектицид) в близост до вентилатора 
за извличане на топлината. Не почиствайте уреда 
с органични разтворители от рода на разредител 
за боя.
Използването на органични разтворители може да 
причини напукване на уреда, токови удари или пожар.

• За избягване на токови удари, не работете с уреда 
с мокри ръце.

• Отворете прозорците и проветрете помещението, 
ако има изтичане на запалим газ.
Недостатъчното проветряване при включване или 
изключване на уреда може да причини експлозия от 
искри при електрическото съединение. 

• Не мийте вентилатора за извличане на топлината 
с вода, тъй като това може да доведе до токов удар 
или пожар.
(Не се включват въздушните филтри и др.)

• Не забравяйте да спрете уреда и да изключите 
захранването при почистване или проверка на 
уреда.
Когато вентилаторът се върти с висока скорост, това ще 
доведе до нараняване.

• Никога не инспектирайте и не ремонтирайте сами 
устройството.
За тази цел потърсете квалифициран сервизен 
специалист. (Квалифицираният сервизен специалист)

• Внимавайте за опасност от пожар в случай на 
изтичане на охладител.
Ако вентилаторът за извличане на топлината не работи 
правилно, т.е., не генерира студен или топъл въздух, 
причината може да е в изтичане на охладител. 
Обърнете се към вашия доставчик за съдействие. 
Хладилният агент, използван във вентилатора за 
извличане на топлината, е безопасен и обичайно не 
изтича. Ако, обаче, се получи изтичане на охладителна 
течност, която влезе в контакт с източник на открит 
пламък, нагревател или печка, това може да образува 
опасни вещества. Изключете уреда и се обадете на 
доставчика. Включете вентилатора за извличане на 
топлината след като квалифициран сервизен техник 
потвърди, че утечката е отстранена.

• Консултирайте се с дилъра, ако уредът бъде 
потопен под вода поради природно бедствие, 
като наводнение или тайфун.
Не използвайте вентилатора за извличане на топлината 
в такъв случай, иначе може да се получи токов удар, 
неизправност или пожар.
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• Пускайте и спирайте вентилатора за извличане на 
топлината с дистанционния контролер. Никога не 
използвайте прекъсвача на захранващата верига 
за тази цел. 
В противен случай, може да възникне пожар или утечка 
на вода. Нещо повече, ако срещу спиране на захранва-
нето е осигурен автоматичен контрол на рестартирането 
и захранването се възстанови, вентилаторът ще започне 
да се върти внезапно и може да причини наранявания.

• Консултирайте се с вашия доставчик относно 
почистването на вътрешността на вентилатора за 
извличане на топлината.
Неправилното почистване може да причини счупване на 
пластмасови части, изтичане на вода и други повреди, 
както и токови удари.

ВНИМАНИЕ (по време на експлоатация)

• Не използвайте вентилатора за извличане на 
топлината за други цели, освен по предназначение.
Не използвайте вентилатора за извличане на топлината 
за охлаждане на прецизни инструменти, храна, расте-
ния, животни или художествени творби, тъй като това 
може да се отрази неблагоприятно на характеристиките, 
качествата и/или дълготрайността на засегнатия 
предмет.

• Не поставяйте нагреватели или горелки на местата, 
подложени на въздушната струя от уреда, тъй като 
това може да влоши горенето.

• Не поставяйте нагреватели директно под уреда, 
тъй като топлината може да причини деформация.

• Уверете се, че деца, растения или животни не са 
изложени директно на въздушната струя от 
вентилатора за извличане на топлината, тъй като 
това може да има неблагоприятни последици.

• Не поставяйте запалими спрейове и не използвайте 
контейнери със спрей в близост до вентилатора 
за извличане на топлината или вътрешните смука-
телни и изпускателни решетки, тъй като това може 
да причини пожар.

• Изключете захранването, когато уредът няма да се 
използва продължително време.
В противен случай, вентилаторът за извличане на 
топлината може да се загрее или да се запали поради 
натрупването на прах.

• Не запушвайте отворите за приток или отвеждане 
на въздуха.
Ако вентилаторът не духа въздух през цялото 
помещение, това може да причини недостиг на 
кислород, което да доведе до лошо здравословно 
състояние или дълготрайни здравословни проблеми.

• Не експлоатирайте вентилатора за извличане на 
топлината без въздушен филтър.
Това може да причини неизправност, тъй като 
елементът на топлообменника може да се запуши 
с прах или замърсявания.

• Използвайте ръкавици при почистването.
Почистването без ръкавици може да причини 
нараняване.

• Никога не разглобявайте дистанционния контролер.
Докосването на вътрешните части може да доведе до 
токови удари или пожар. 
Обърнете се към вашия местен дилър за вътрешни 
проверки и регулиране.

• Не разполагайте предмети в директна близост 
до външния модул и не допускайте листа и други 
отпадъци да се натрупват около уреда.
Листата привличат дребни животни и насекоми, които 
могат да попаднат в уреда. Веднъж попаднали в уреда, 
такива насекоми и животни могат да причинят неизправ-
ности, пушек или пожар, ако се допрат до части на 
електрооборудването.

• Внимавайте къде стъпвате при почистване или 
проверка на въздушния филтър.
Необходима е работа на височина, при което трябва да 
се внимава особено. Ако скелето е нестабилно, може да 
паднете и да се нараните.

• Не поставяйте контейнери с вода (вази с цветя и др.) 
върху уреда, тъй като това може да причини токов 
удар или пожар.

• Уредът не е предназначен за използване от малки 
деца без надзор или от лица, които не са способни 
да експлоатират климатици.
Това може да причини токов удар или нараняване.

• Децата трябва да се надзирават, за да не играят 
с уреда или дистанционното управление.
Случайното задействане на уреда от дете може да 
доведе до нараняване или токов удар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (при монтажа)

• Консултирайте се с вашия дилър относно 
монтажните работи.
Самостоятелният монтаж може да доведе до изтичане 
на вода, токови удари или пожар.

• Монтажът трябва да се извърши съгласно 
ръководството за монтаж.
Неправилният монтаж може да доведе до изтичане на 
вода, токови удари или пожар. Ако уредът падне, може 
да причини наранявания.

• Не монтирайте уреда на места, където температу-
рата около уреда или вътрешните смукателни и 
изпускателни решетки може да падне под нулата.
<само за серия VKM-GBMV1>
Водата в тръбите за вода, елемента на овлажнителя, 
електромагнитните клапани и останалите компоненти 
може да замръзне, което да доведе до спуквания и 
утечки.

• Не допускайте отработения въздух да навлиза 
в смукателната дюза за външен въздух.
Това може да причини замърсяване на вътрешността 
на помещението и увреждане на здравето.

• Разположете смукателната дюза за външен въздух 
така, че да не попада в потока от отработен въздух, 
който съдържа въздух от изгаряне и др.
Неправилният монтаж може да причини загуба на 
кислород в помещението, което да доведе до сериозни 
инциденти.

• Всички електротехнически работи трябва да се 
извършват само от квалифициран електротехник.
За извършване на окабеляването се обърнете към 
доставчика. Никога не правете това сами. 

• Осигурете отделно захранване за този уред и 
извършване на всички електрически работи от 
квалифициран персонал, съгласно местните и 
националните разпоредби.
Недостатъчният капацитет на захранващата верига или 
недовършената електрическа инсталация може да 
причини токов удар или пожар.
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• Не забравяйте да заземите вентилатора за 
извличане на топлината.
Не заземявайте уреда към тръбопроводи, гръмоотводи 
или телефонно заземяване. Неправилно извършеното 
заземяване може да доведе до токов удар или пожар. 
Силният токов пик от светкавица или други източници 
може да причини повреда на вентилатора за извличане 
на топлината.

• Задължително инсталирайте детектор за утечки на 
земята.
Неговата липса може да доведе до токов удар или 
пожар.

• Монтирайте уреда върху здрава основа, която може 
да издържи теглото му.
Недостатъчната здравина на основата може да доведе 
до падане на оборудването и да причини нараняване.

• Свържете дистанционния контролер с правилния 
модел.
Това може да причини токов удар или пожар.

• Не свързвайте допълнителни електрически 
проводници.
Това може да причини пожар.

• Консултирайте се с вашия дилър за указания какво 
да предприемете в случай на изтичане на 
охладителен агент.
Когато вентилаторът за извличане на топлината ще 
се монтира в малка стая, необходимо е да се вземат 
съответни мерки така, че количеството изтекъл охлади-
телен агент да не превиши лимита за концентрация 
в случай на утечка. В противен случай, това може да 
доведе до инцидент поради недостиг на кислород.

• Не монтирайте вентилатора за извличане на 
топлината на място, където има опасност от 
излагане на въздействието на утечки от запалим газ.
В случай на изтичане на газ, натрупването на газ около 
вентилатора за извличане на топлината може да доведе 
до опасност от пожар.

ВНИМАНИЕ (при монтажа)

• Не използвайте вентилатора за извличане на 
топлината или смукателна/изпускателна въздушна 
решетка на следните места.
1. Място, подложено на висока температура или
директен пламък.
Избягвайте места, където температурата около вен-
тилатора за извличане на топлината и смукателната/
изпускателната въздушна решетка надвишава 40°C. 
Ако уредът се използва при висока температура, 
може да се стигне до деформиране на въздушния 
филтър и елемента на топлообменника или изгаряне 
на мотора.

2. Места, като кухни или други места с наличие на 
маслени изпарения.
Това може да причини пожар.

3. Места, като машиностроителни и химически 
заводи, където се генерира газ, съдържащ 
отровни или корозивни компоненти, като 
киселини, основи, органични разтворители и бои.
Места, където има вероятност от изтичане на 
запалим газ.
Това може да причини отравяне с газ или пожар.

4. Места, като бани, които са изложени на влага.
Може да се получи утечка на електричество или токов 
удар и други неизправности.

5. Места под точката на замръзване.
<само за серия VKM-GBMV1>
Използването на уреда при температури под 0°C 
може да причини замръзване на дренажния съд, 
захранващите и изпускателните тръби, овлажнител-
ния елемент, електромагнитните клапани и други 
части, което ще доведе до инциденти.

6. В близост до машини, излъчващи 
електромагнитни вълни.
Електромагнитните вълни могат да попречат на 
работата на управляващата система и да доведат 
до неизправно функциониране на уреда.

7. Места, където има много въглеродни сажди.
Въглеродните сажди полепват по филтъра и 
топлообменника, което ги прави неизползваеми.

• Взети ли са предпазни мерки срещу сняг? 
За повече информация се обърнете към доставчика.

• Уверете се, че температурата и влажността на 
мястото на монтажа са в рамките на работния 
диапазон, без да го надвишават.
Не монтирайте в студени складове или други места 
с ниски температури, нито около отопляеми басейни. 
Това може да причини токов удар или пожар.

• Монтирайте двата външни канала с наклон надолу, 
за да не се допуска навлизане на дъждовна вода 
в уреда.
Ако това не е изпълнено, водата може да навлезе 
в сградата, като повреди мебелите и причини токов удар 
или пожар.

• Изолирайте двата външни канала, за да се 
предотврати образуване на конденз по тях 
(също и вътрешния канал, ако е нужно).
Ако това не е изпълнено, водата може да навлезе 
в сградата, като повреди мебелите и др.

• Използвайте електрическа изолация между канала 
и стената, когато използвате метални канали за 
прекарване на металните летви на мрежата или 
оградни форми или метални плочи в дървени 
сгради.
Това може да причини токов удар или пожар.

• Изпълнете дренажния тръбопровод, за да се 
осигури цялостно източване.
Ако дренажният тръбопровод не се изпълни правилно, 
няма да има оттичане. Тогава в дренажния тръбопровод 
може да се натрупат остатъци и замърсявания, което 
да доведе до утечка на вода. Ако това стане, спрете 
вентилатора за извличане на топлината и се обадете 
на вашия доставчик за съдействие.

• Не оставяйте дистанционното управление на места, 
където има опасност да се намокри.
Ако в дистанционното управление проникне вода, има 
опасност от токов удар и повреда на електронни компо-
ненти. Това може да причини токов удар или пожар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
(при преместване и 
повторен монтаж/ремонт)

• Не модифицирайте вентилатора за извличане на 
топлината.
Това може да причини токов удар или пожар.

• Консултирайте се с вашия доставчик относно 
преместването и повторния монтаж на вентилатора 
за извличане на топлината.
Неправилният монтаж може да доведе до изтичане на 
вода, токови удари или пожар.

• Не разглобявайте и не ремонтирайте уреда сами.
Това може да причини токов удар или пожар. 
Обърнете се към вашия местен доставчик за такива 
дейности.
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• При преместване на вентилатора за извличане 
на топлината, внимавайте да не го преобърнете.
Водата вътре в уреда може да капе или изтече навън, 
като попадне върху мебели и др.

• Не местете и не монтирайте повторно уреда сами.
Неправилният монтаж може да доведе до токов удар 
или пожар.
Обърнете се към местния ви доставчик.

• Когато вентилаторът за извличане на топлината 
е неизправен (изпуска мирис на изгоряло и др.), 
изключете захранването на уреда и се свържете 
с вашия доставчик.
Продължаването на експлоатацията при такива 
обстоятелства може да доведе до повреда, токови 
удари или опасност от пожар.

<СПИСЪК НА ПРОВЕРКА С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА МЕРКИ 
ЗА БЕЗОПАСНОСТ>
Следните неща трябва да се проверят, като се обръщайте 
към вашия доставчик, ако не сте уверени или не можете да 
ги проверите самостоятелно.

■ СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА ОТНОСНО ИЗБОР 
НА МЯСТО ЗА МОНТАЖ

• Монтиран ли е външният модул на добре 
проветряемо място без препятствия наоколо?

• Не използвайте описаните по-долу места.
a.Места с минерални масла, като масло за рязане, 
в атмосферата.

b.Места със сол във въздуха, като крайбрежни области.
c.Места с наличие на сулфиди във въздуха, като горещи 
минерални извори.

d.Места, където напрежението варира, като заводи.
e.В автомобили или морски плавателни съдове.
f. Места, съдържащи пара или маслени пръски 
във въздуха, като кухни.

g.Места с механично оборудване, генериращо 
електромагнитни вълни.

h.Места, обгърнати от киселинна или основна пара.
• Взети ли са мерки за предпазване от сняг?
За подробности се обърнете към вашия доставчик.

■ СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА РАБОТИТЕ 
ПО ЕЛЕКТРООКАБЕЛЯВАНЕТО

• Всички електротехнически работи трябва да се 
извършват само от квалифициран електротехник.
Не извършвайте сами работата. Обърнете се към вашия 
местен дилър.

• Електроокабеляването трябва да се извърши 
съгласно местните стандарти.

• Отделна верига ли ползва климатикът?

■ СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА ОТНОСНО РАБОТЕН 
ШУМ

• Монтиран ли е уредът на следните места?
a.Място, достатъчно здраво, за да издържи тежестта на 
уреда, и което няма да усилва шума или вибрациите.

b.Място, където шумът и топлият въздух от външния 
модул няма да пречат на съседите.

• Има ли препятствия около изходната вентилация на 
външния модул?
Те могат да влошат функционирането и да увеличат 
работния шум.

• Ако чуете необичаен шум по време на работа, 
обърнете се към вашия доставчик.

■ СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА ДРЕНАЖНИТЕ 
ТРЪБИ И ВОДОПОДАВАНЕТО

• Проверете дали дренажът работи правилно.
По време на охлаждане, липсата на дренаж от дренаж-
ната тръба на външния модул може да запуши дренаж-
ната тръба с прах или мръсотия, което да доведе до 
изтичане на вода от вътрешния модул.
Спрете работата на уреда и се свържете с вашия 
доставчик.

2 КАКВО ДА НАПРАВИТЕ ПРЕДИ 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Това ръководство за експлоатация се отнася за следните 
климатични системи със стандартно управление. Преди 
започване на експлоатацията, обърнете се към вашия 
доставчик за указания относно използването на вашия 
тип и марка климатична система.
Ако Вашата инсталация има специално настроена система 
за управление, обърнете се към доставчика за информа-
ция относно експлоатацията на системата.

2.1 НАЗВАНИЯ НА ЧАСТИТЕ (Вижте Фигура 1)
(1) Конзола за окачване
(2) Фланец за съединяване на канал
(3) Изпускателен вентилатор
(4) Въздушен филтър (дълготраен филтър)
(5) Демпфер
(6) Контролна кутия
(7) Сервизен капак
(8) Елементи на топлообменника
(9) Табелка със спецификации

(10) Въздухоподаващ вентилатор
(11) Серпантина с директно разширение
(12) Тръба за газ
(13) Тръба за течност
(14) Дренажен отвор
(15) Овлажнител (тип с естествено изпаряване) 

<само за серия VKM-GBMV1>
(16) Цедка (включена) <само за серия VKM-GBMV1>
(17) Резервоар за подаване на вода <само за серия 

VKM-GBMV1>
(18) Електромагнитен клапан <само за серия 

VKM-GBMV1>
(19) Дистанционен контролер (опционален аксесоар)
(20) Мотор на демпфер
(21) EA Отработен въздух в посока навън
(22) OA Свеж въздух, идващ отвън (външен въздух)
(23) RA Връщан въздух от помещението
(24) SA Подаван въздух към помещението
4 3P130767-4K   Български



2.2 ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛЕР И 
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА РЕЖИМ: НАЗВАНИЕ 
И ФУНКЦИЯ НА ВСЕКИ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 
И ДИСПЛЕЙ (Вижте Фигура 3)

• Само елементите, маркирани със звездичка (*) са 
пояснения, свързани с функциите и дисплея на уреда. 
Немаркираните елементи са функции на комбинираните 
климатици. При използване на бутоните за функции, 
които не са достъпни (бутони, които не са описани 
в текста), на дисплея ще се изведе съобщение "NOT 
AVAILABLE". Обърнете се към вашия доставчик за 
по-подробно описание на тези функции (бутони).

*1 Бутон ВКЛ/ИЗКЛ
Натиснете бутона и системата ще се стартира. 
Натиснете бутона отново и системата ще спре.

*2 Светлинен индикатор за работа (червен)
Индикаторът за действие свети по време на работа 
или мига при възникване на неизправност.

*3 Дисплей " " (промяна при управление)
Може да се покаже при комбиниране с климатик от 
VRV-система.
Невъзможно е да се превключва от отопление на 
охлаждане с дистанционното управление, когато на 
дисплея е показана тази икона.

4 Дисплей " " (при централизирано 
управление)
Този дисплей показва, че системата е под 
централизирано управление. (Това не е стандартна 
спецификация.)

5 СИМВОЛ ЗА НАПУСКАНЕ НА ДОМА " "
Символът за напускане на дома показва статуса на 
функцията "напускане на дома".

*6 Дисплей " " (размразяване/топъл старт)
Може да се покаже при замръзване на серпантината 
на външния модул в режим на отопление.

7 Дисплей " " (въздухопречиствател)
Този дисплей показва, че модулът за пречистване на 
въздуха работи.

8 Дисплей " " " " " " " " " " (работен 
режим: "FAN, DRY, AUTOMATIC, COOLING, 
HEATING")
Показва работния статус на комбинирания климатик.
• В системата VRVIII няма "отопление" (Тип само 
с охлаждане).

• " " се предлага само за системи, позволяващи 
както охлаждане, така и отопление.

9 Термодатчик на дистанционен контролер
Отчита температурата около дистанционния 
контролер. Това не е същото като температурата на 
връщания от топлообменника стаен въздух (RA).

*10 Дисплей " " " " " "
Показва режима на вентилация. 

11 МАКСИМАЛНА ЗАДАДЕНА ТЕМПЕРАТУРА " "
Максималната зададена температура показва 
максималната температура при работа в ограничен 
режим.

*12 СИМВОЛ НА ТАЙМЕРА " "
Посочва дали е активиран таймерът.

13 Дисплей " " (проверка/ пробна 
експлоатация)
При натискане на бутона за проверка/пробна 
експлоатация, дисплеят показва режима, в който 
системата се намира реално.

• Не използвайте при обичайна употреба (само за 
сервизни техници/монтажници).

*14 СИМВОЛ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ " "
Тази икона посочва дали е избрано действие OFF 
(изключване) при програмиране на таймера.

15 МИНИМАЛНА ЗАДАДЕНА ТЕМПЕРАТУРА " "
Минималната зададена температура показва 
минималната температура при работа в ограничен 
режим.

*16 СИМВОЛИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ " "
Тези символи посочват програмните действия за всеки 
ден от таймера.

17 Дисплей " " (зададена температура)
Показва зададената температура на комбинирания 
климатик.
Не се показва, когато уредът се използва като 
независима система.

*18 Бутон за избор на режим на вентилация
Натиснете за включване на режим на вентилация.

*19 Бутон за управление на скоростта на вентилатора
Натиснете за управление на скоростта на вентилатора.
(Вижте елемент 30)

*20 Бутон за проверка/тестов режим на работа
Не се използва, само за сервизни цели.

*21 БУТОН ЗА ПРОГРАМИРАНЕ " "
Този бутон е многофункционален.
В зависимост от предходните действия на 
потребителя, бутонът за програмиране може да има 
различни функции.

*22 БУТОН НА ТАЙМЕРА " "
Този бутон активира или деактивира таймера.

*23 Бутон за програмиране на време
Използвайте този бутон за програмиране на времето 
за пускане и спиране на системата.

24 Дисплей " " (въздушна клапа)
Показва посоката и режима на въздушната клапа на 
комбинирания климатик.

25 Бутон за задаване на температура
Използвайте този бутон за настройка на желаната 
температура на климатика, комбиниран с този уред.
Този бутон не се използва за този уред.
Този уред не може да променя температурната 
настройка.

26 БУТОН ЗА ЗАДАВАНЕ НА ТОЧКА НА ЗАЯВКА/
ОГРАНИЧЕНИЕ " "
Този бутон превключва между точка на заявка, 
ограничена работа или  (само програмен режим).

27 БУТОН ЗА СМЯНА НА РЕЖИМА/  НА 
РАБОТА " "
Този бутон е многофункционален. В зависимост от 
предходните действия на потребителя, той може да 
има следните функции:

ВКЛ Функцията е разрешена.

МИГА Функцията е активна.

ИЗКЛ Функцията е забранена.

1 Избор на режим на работа на инсталацията 
(ВЕНТИЛАТОР, ИЗСУШАВАНЕ, АВТОМАТИЧЕН, 
ОХЛАЖДАНЕ, ОТОПЛЕНИЕ).

2 Превключва между минимална и максимална 
температура при работа в ограничен режим.

C
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*28 ИНДИКАТОР ЗА ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА 
" "
Индикаторът за ден от седмицата показва текущият 
ден от седмицата (или зададеният ден при изчитане 
или програмиране на таймера).

*29 ДИСПЛЕЙ НА ЧАСОВНИКА " "
Дисплеят на часовника показва текущото време (или 
времето на извършване на действие, при изчитане или 
програмиране на таймера).

*30 Дисплей " " (скорост на 
вентилатора)
Този дисплей показва зададената скорост на 
вентилатора.
* Показва се само при натискане на бутона за избор на 
скорост на вентилатора. Нормално показва 
настроената сила на вентилатора на комбинирания 
климатик.

*31 СИМВОЛ ЗА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОЧИСТВАНЕ НА 
ФИЛТРИРАЩИЯ ЕЛЕМЕНТ " "
Този символ посочва, че филтриращият елемент 
трябва да се почисти.

*32 Дисплей " " (време за почистване на 
въздушния филтър)
Вижте "4.1 КОГА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПОДДРЪЖКА НА 
ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР".

33 Дисплей " " (вентилация)
Този дисплей показва, че общият топлообменникт 
работи.

*34 Съобщение "NOT AVAILABLE" на дисплея
• Съобщението "NOT AVAILABLE" (не е достъпно) 
може да се покаже за няколко секунди, ако 
функцията, свързана с натиснатия бутон, не е 
достъпна за уреда или климатика.

• "NOT AVAILABLE" се показва само тогава, когато 
никой от вътрешните модули не е оборудван с тази 
функция при едновременна работа на няколко 
модула. Съобщението не се извежда, ако функцията 
е налична на поне един от модулите.

35 Бутон за управление на скоростта на вентилатора 
на климатика
Натиснете този бутон за избор на скоростта на 
вентилатора на климатика, комбиниран с този уред.

36 Бутон за регулиране посоката на въздушната струя
Натиснете този бутон за избор на посоката на 
въздушната струя на климатика, комбиниран с този 
уред.

*37 Бутон за изчистване на символа за филтър
Вижте "4.1 КОГА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПОДДРЪЖКА НА 
ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР".

БЕЛЕЖКА

• В противоречие с реалните работни ситуации, дисплеят 
на фигура 3 показва всички възможни индикации.

• Ако светне индикаторът със знака за филтър, почистете 
въздушния филтър, както е обяснено в 
"4 ПОДДРЪЖКА". След почистване и преинсталиране 
на въздушния филтър: натиснете бутона за изчистване 
на символа за филтър от дистанционното управление. 
Индикаторът на знака за филтър на дисплея ще изгасне.

• Само елементите, маркирани със звездичка (*) са 
пояснения, свързани с функциите и дисплея на уреда. 
Немаркираните елементи са функции на комбинираните 
климатици. 

2.3 ОБЯСНЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ
Този уред може да стане част от две различни системи: 
като част от комбинирана работна система, използван 
съвместно с климатици от VRVII SYSTEM, и като 
независима система, използвайки само вентилатор за 
извличане на топлината (Heat Reclaim Ventilator). При 
използване на уреда като независима система, трябва 
да се осигури работещ дистанционен контролер.
Обърнете се към вашия доставчик за съвет относно 
вида на вашата система, преди да започнете 
експлоатацията.
За използването на дистанционния контролер за 
вътрешния модул и централизирания контролер, 
вижте ръководството за експлоатация, предоставено 
с всеки модул.
Вижте включените ръководства относно подроб-
ностите по използването на всяко дистанционно 
управление.

■ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ
Примерна система (Вижте Фиг. 2)
Комбинирана работна система с VRVІІІ системи
[Експлоатация]
Дистанционният контролер на климатика спира и пуска 
климатика и модула на вентилатора за извличане на 
топлината.
Можете също да избирате скоростта на вентилатора и 
режима на вентилацията.
Вижте "3 ПРОЦЕДУРА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ".
През междинните периоди, когато се използва само 
вентилатор за извличане на топлината без климатик, 
изберете "вентилация" с бутона за избор на работен 
режим. (Вижте 2.4)

Примерна система (Вижте Фиг. 2)
Независима система
[Експлоатация]
Модулът на вентилатора за извличане на топлината може 
да се пуска и спира от дистанционния контролер.
Можете също да избирате скоростта на вентилатора и 
режима на вентилацията.
Вижте "3 ПРОЦЕДУРА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ".

БЕЛЕЖКА

• Този модул не може да контролира стайната 
температура. Ако това е необходимо, не инсталирайте 
самостоятелно вентилатор за извличане на топлината, 
а вместо това монтирайте друг вътрешен модул.
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2.4 СИСТЕМА С ДИРЕКТНО СВЪРЗАН КАНАЛ
Примери за монтаж
Система с директно свързване на канал

БЕЛЕЖКА)
• Системата трябва да работи взаимно блокирайки се 
с климатика.

• Не свързвайте към изпускателната страна на вътрешния 
модул.

Система с независим канал

Уредът на вентилатора за извличане на топлината 
не може да се използва самостоятелно, когато клима-
тикът е свързан към вентилатора за извличане на 
топлината посредством канал. При използване на 
вентилатора за извличане на топлината, настройте 
климатика на режим на вентилатор със слаба сила 
на духане.

Дистанционен контролер за вътрешен модул

• При всяко натискане на бутона за избор на работен 
режим, дисплеят се променя, както е показано на 
следващата фигура.

Пример 1:
В случай на дистанционен контролер BRC1D527 или 
еквивалентен.
Дисплеят се променя както е показано по-долу.

ЗАБЕЛЕЖКА) Текущият режим на вентилация може да 
се вижда и избира от дистанционния 
контролер.

• Когато на дисплея се изведе символът " " (време за 
почистване на въздушния филтър), обърнете се към 
квалифициран сервизен техник за почистване на 
филтрите (Вижте глава "4 ПОДДРЪЖКА").

1 Дисплей на режима на работа
Извежда се "Ventilation" (вентилация).

2 Бутон за избор на работен режим

(HC0007)

(HC0008)

1

2

Когато климатикът и вентилаторът за извличане 
на топлината не са свързани посредством канал

<Режим на работа>

VRV:
Режим на охлаждане
Вентилатор за извличане на 
топлината:
Режим на обмен на топлината

VRV:
Режим на вентилатор
Вентилатор за извличане на 
топлината:
Режим на обмен на топлината

VRV:
Спиране
Вентилатор за извличане на 
топлината:
Режим на обмен на топлината

Когато климатикът и вентилаторът за извличане 
на топлината са свързани посредством канал

<Режим на работа>

VRV:
Режим на охлаждане
Вентилатор за извличане на 
топлината:
Режим на обмен на топлината

VRV:
Режим на вентилатор
Вентилатор за извличане на 
топлината:
Режим на обмен на топлината
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2.5 РАБОТА В РЕЖИМ НА СВОБОДНО 
ОХЛАЖДАНЕ НОЩЕМ

<ФУНКЦИЯ ЗА АВТОМАТИЧНО ПРОДУХВАНЕ НА 
ТОПЛИНАТА НОЩЕМ>
Нощното свободно охлаждане е запазваща енергията 
функция, която работи през нощта при изключен климатик, 
намалявайки охладителния товар на сутринта, когато се 
включи климатикът - чрез вентилиране на помещения, 
съдържащи офис оборудване, което повишава стайната 
температура.
• Нощното свободно охлаждане работи само по време на 
режим на охлаждане и при свързване към VRV системи.

• Нощното свободно охлаждане е зададено на "ИЗКЛ" във 
фабричните настройки; поискайте от вашия доставчик да 
го включи, ако възнамерявате да го използвате.

Работно изображение

(a) Външна температура

(b) Вътрешна температура

(c) Зададена температура

(d) Работно състояние на климатика

(e) Работно състояние на общия топлообменник

■ ОБЯСНЕНИЕ НА ИЛЮСТРАЦИЯТА НА 
РАБОТАТА НА НОЩНОТО СВОБОДНО 
ОХЛАЖДАНЕ

Уредът сравнява вътрешната и външната температура след 
спиране на работата на климатика нощем. Ако са удовлет-
ворени следните условия, работата започва, а когато 
вътрешната температура достигне настройката на 
климатика, работата спира.

<Условия>
[1] вътрешната температура е по-висока от настройката на 

климатика и
[2] външната температура е по-ниска от вътрешната 

температура,
Ако горните условия не са изпълнени, повторна оценка се 
прави на всеки 60 минути.

3 ПРОЦЕДУРА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

3.1 РАБОТА В РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ, 
ОТОПЛЕНИЕ И САМО ВЕНТИЛАТОР 
(Вижте Фиг. 4)

[ПОДГОТОВКИ]

• За да предпазите уреда, включете захранването 6 часа 
преди начало на експлоатацията.
Не изключвайте захранването по време на сезона за 
отопление или охлаждане. Това гарантира плавното 
стартиране.

Натиснете няколко пъти бутона за избор на работен 
режим и изберете желания от вас режим на работа:

" " Режим на охлаждане

" " Режим на отопление

" " Режим на вентилатор

БЕЛЕЖКА

• " " се предлага само за системи, позволяващи както 
охлаждане, така и отопление.

" " се показва на дисплея на всички 
дистанционни контролери, когато се използва VRV 
система само с охлаждане, но могат да се задават само 

" " и " ".
• Изберете работен режим на дистанционния контролер, 

на който не е изведено " ".

" " " " и " " (само при системи с едновременно 
отопление/охлаждане) не могат да се избират от 
дистанционни контролери, на които е показано.

Вижте 3.2, ако на дисплея се покаже " ".

Натиснете бутона за избор на режим на вентилация, 
ако искате да смените режима.
Дисплеят преминава през следните варианти на 
избор при всяко натискане на бутона.

БЕЛЕЖКА

• Не е необходимо да се сменя режима на вентилация, тъй 
като режимът вече е зададен като "автоматичен".

Натиснете бутона за скорост на вентилатора, ако 
искате да смените скоростта.
Дисплеят преминава през следните варианти на 
избор при всяко натискане на бутона.

L= Слаба, H= Силна

След избора, дисплеят за скорост на вентилатора 
изчезва.
Скоростта на вентилатора на комбинирания 
климатик се показва редовно.

БЕЛЕЖКА

• Не е нужно да се променя режима на скоростта на 
вентилатора, тъй като режимът вече е зададен на "Low" 
или "High" от монтажника.

A Температура в работно състояние (°C)

B Следваща сутрин (време)

C Режим на нощно свободно охлаждане

OFF ONONON

OFF

OFFOFFOFF

40

30

20

22:00 24:00

(d
)

(e
)

(a)

(b) (c)

A

B

C

Автоматичен 
режим

Режим на обмен 
на топлината

Байпасен режим

1

2

3

L H
8 3P130767-4K   Български



Натиснете бутона за включване/изключване.
Индикаторът за действие светва и системата 
започва да работи.

Изключване на системата
Натиснете бутона за включване/изключване още веднъж. 
Индикаторът за работа изгасва. Уредът ще спре.

• След спиране на работата, вентилаторът може да 
продължи да работи още една минута.

• Вентилаторът може да спре, но това не е неизправност.

БЕЛЕЖКА

• Не изключвайте захранването веднага след спиране на 
работата. Изчакайте поне 5 минути.
Ако не направите това, може да се получи утечка или 
неизправност.

• Не променяйте режимите на работа често за кратък 
период от време.
Това може да доведе не само до неизправност, 
но и до повреда на превключватели или релета 
в дистанционния контролер.

• Никога не натискайте бутоните на устройството 
за дистанционно управление с помощта на твърд, 
подострен предмет.
Устройството за дистанционно управление може да се 
повреди.

■ ОБЯСНЕНИЕ НА РАБОТНИЯ РЕЖИМ

БЕЛЕЖКА

• Този модул не може да контролира стайната темпера-
тура. Ако това е необходимо, не инсталирайте само-
стоятелно вентилатор за извличане на топлината, 
а вместо това монтирайте друг вътрешен модул.

■ ОБЯСНЕНИЕ НА РЕЖИМА НА ВЕНТИЛАЦИЯ

БЕЛЕЖКА

Автоматичен режим : Комбиниран с климатик от 
VRVIII-система
Уредът автоматично превключва 
между " " и " " според 
информацията от климатика на 
система VRV (отопление, охлаж-
дане, вентилатор и зададена 
температура) и информацията от 
вентилатора за извличане на 
топлината (вътрешни и външни 
температури).
Независима система
Уредът автоматично превключва 
между " " и " ", когато е 
комбиниран с климатик (не 
произведен от Daikin) и е базиран 
само на информацията от 
вентилатора за извличане на 
топлината (вътрешни и външни 
температури), когато 
вентилаторът работи 
самостоятелно.

Режим на общ топлинен обмен : Външният въздух 
преминава през 
елемента на топло-
обменника и се 
изпраща в 
помещението.

Байпасен режим : В този режим, външният въздух не 
преминава през топлообменника, а 
се изпраща към помещението така, 
както е.

■ ОБЯСНЕНИЕ НА РАБОТАТА В РЕЖИМ НА 
ОТОПЛЕНИЕ

Работа в режим на размразяване

• В режим на отопление, вероятността от замръзване на 
външния блок се увеличава. 
Капацитетът на отопление намалява и системата 
преминава в режим на размразяване.

• Дистанционният контролер показва " ", докато не 
започне да духа топъл въздух.

• Той се връща към режим на отопление отново след 6 до 
8 минути (най-много 10).

• По време на операция в режим на размразяване, 
вентилаторите на уреда продължават да работят 
(фабрична настройка).
Целта на това е да се поддържа обема на вентилация и 
овлажняване.

• Трябва да се проучи разположението в стаята, ако има 
притеснения от студено течение откъм 
въздухоподаващия отвор.

• Вентилаторът може да се спре чрез дистанционния 
контролер.
Моля, не спирайте вентилатора, ако околните помеще-
ния могат да причинят замърсяване поради мръсен 
въздух или неприятни миризми, напр., в болнични стаи, 
тоалетни и т.н.
За подробности се обърнете към вашия доставчик.

Топъл старт

• На дистанционния контролер ще се изведе " ", 
докато не започне да духа топъл въздух, напр., 
в началото на работата в режим на отопление.

Режим на 

охлаждане

Режим на 

отопление

Автоматичен 

режим
Автоматично се 

избира " " или 

" ."

Режим на 

вентилатор 
Работи само 
в режим на 
вентилация.
Уредът обра-
ботва външния 
въздух, използ-
вайки елемента 
на топло-
обменника, но не 
и DХ разшири-
телната 
серпантина.

При работа в режим на вентилация, 
уредът регулира външния въздух 
спрямо вътрешната температура и 
след това го вкарва в помещението.

4

3P130767-4K   Български 9



3.2 НАСТРОЙКА НА ОСНОВНИЯ 
ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛЕР (Вижте Фиг. 5)

• Когато системата е инсталирана, както е илюстрирано 
по-долу , един от пултовете за дистанционно управле-
ние трябва да се определи като ГЛАВЕН дистанционен 
контролер.

• Само ГЛАВНИЯТ дистанционен контролер може да 
избира охлаждане, отопление или автоматична работа 
(последното само при системи с едновременно 
отопление/охлаждане).

• Дисплеите на подчинените контролери за дистанционно 
управление извеждат символа " " (смяна на 
режим при централизирано управление), като пултовете 
следват автоматично режима на работа, определен от 
главния пулт за дистанционно управление.

Ако системата работи в режим на охлаждане, зададен от 
главния дистанционен контролер, е възможно преминаване 
към програма за изсушаване с помощта и на подчинените 
контролери за управление.

(Системи с избор на режим на охлаждане/отопление)
Когато няколко вътрешни модула или този уред са свързани 
към единичен външен модул.

(Системи с едновременно охлаждане/отопление)
Ако няколко вътрешни модула или няколко броя от този 
уред са свързани към външния модул посредством ДП 
модул.

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ГЛАВНИЯТ ДИСТАНЦИОНЕН 
КОНТРОЛЕР

Натиснете за 4 секунди бутона за избор на работен 
режим на текущо избрания главен пулт за 
управление.
Символът " " (смяна на режим при 
управление), изведен на дисплеите на всички 
подчинени пултове за управление, които са свързани 
към един и същи външен блок или ДП блок, мига.

• " " мига при първо включване на 
захранването.

• Режимът на вентилация може да се променя, 
независимо от настройката (MAIN или SUB).

БЕЛЕЖКА

• Този модул не може да контролира стайната 
температура. Ако уредът е свързан в една и съща 
система с други вътрешни модули, задайте ГЛАВНИЯ 
дистанционен контролер на останалите вътрешни 
модули.

Натиснете бутона за избор на работен режим на този 
пулт, който желаете да определите като главен пулт 
за дистанционно управление. С това, задаването е 
завършено. Този контролер за дистанционно управ-
ление е определен за главен контролер и символът 
" " (смяна на режим при централизирано 
управление) изчезва от дисплея.
Дисплеите на останалите контролери за дистан-
ционно управление показват " " (смяна 
на режим при управление).

Натиснете бутона за избор на режим на работа 
на главния дистанционен контролер (т.е, този 
контролер, който не показва " "), за да 
обходите режимите на работа. Дисплеят ще премине 
през " " – " " (само при системи с едновременно 
охлаждане/отопление) – " " – " ".
Дисплеят на подчинените контролери ще се промени 
автоматично.

■ ПОДРОБНОСТИ И ДЕЙНОСТИ ПО 
ЕКСПЛОАТАЦИЯТА

• Задаването на главен дистанционен контролер (без 
" " на дисплея) за режим на охлаждане/
отопление ще накара подчинените контролери 
(с " " на дисплея) да следват режима на 
главния контролер.
Възможен е, обаче, избор на режим на вентилатор.

• Настройката на главния дистанционен контролер (без 
" " на дисплея) в режим на вентилатор ще 
направи невъзможно настройването на подчинените 
контролери (с " " на дисплея) да получават 
каквато и да било друга настройка.

1 Вътрешен модул

2 Вентилатор за извличане на топлината 
-с DX серпантина-

3 Един от тези дистанционни контролери трябва да 
се определи като главен.

1 ДП модул:
Това е модулът, който избира охлаждане и 
отопление.

2 Вентилатор за извличане на топлината 
-с DX серпантина-

3 Вътрешен модул

4 Един от тези дистанционни контролери трябва да 
се определи като главен.

1 2

3 3 3

1 1

2

3

4 4 4

1

2

3
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3.3 ПРОГРАМИРАНЕ НА СТАРТ И СТОП НА 
СИСТЕМАТА С ТАЙМЕРА

3.3.1 КАК СЕ ПРОГРАМИРА И НАСТРОЙВА ТАЙМЕРА 
С ДИСТАНЦИОННИЯ КОНТРОЛЕР BRC1D527 
(Вижте Фиг. 6)

• Контролерът е оборудван с таймер, който позволява на 
потребителя да управлява инсталацията автоматично; 
изисква се задаване на час и ден от седмицата, за да 
може да се използва таймерът.

• За настройка на часовника, вижте ръководството за 
експлоатация на устройството за дистанционно 
управление.

Преминете към понеделник чрез натискане на бутон 
" ".
Появява се символът " ", " " ще започне да мига и 
може да се изведе един от символите 
" " или " ", но всички 
останали полета са празни, което показва, че няма 
програмирани действия за понеделник.
Влезте в режим на програмиране чрез задържане 
натиснат на бутона " " за 5 секунди, сега символът 
" " също ще започне да мига.
Натиснете бутона " " за активиране на първото 
програмирано действие. 
Извежда се мигащ символ " ", посочващ, че се 
програмира първото действие за понеделник; 
Данните за зададената температура и часовникът 
също мигат.
Въведете часът, в който да започне действието, 
като използвате бутоните " " и " " 
(мин. стъпка = 10 минути).
Натиснете бутона " " за извеждане на следващото 
програмирано действие. Ако е програмирано второ 
действие за вторник, " " ще продължи да мига и ще 
се появи " ". 
Ако приемем, че за понеделник са програмирани 
5 действия, то за преглед на всички тези действия 
ще е необходимо 5 пъти да се натисне бутонът.
Въведете часът, в който да спре действието, 
като използвате бутоните " " и " " 
(мин. стъпка = 10 минути).
Натиснете бутона " ". Извежда се символът 
" ".
Този символ означава, че уредът ще спре 
в зададеното време.
Когато са въведени всички действия за понеделник, 
трябва да ги потвърдите.
Уверете се, че е избрано последното действие 
от таймера, което искате да запазите (действията 
с по-големи номера ще се изтрият). 

Сега трябва да изберете една от 2 възможности:

1. ПОТВЪРЖДАВАНЕ И КОПИРАНЕ КЪМ СЛЕДВАЩ ДЕН
Програмираните за текущия ден действия са 
валидни и за следващия ден: използвайте функцията 
"потвърди последното действие и копирай 
действията в следващия ден" като натиснете едно-
временно бутоните " " и " " в продължение на 
5 секунди. "ИНДИКАТОР ЗА ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА" 
ще започне да мига от " " на " ".

2. САМО ПОТВЪРЖДЕНИЕ
Програмираните за текущия ден действия са 
валидни само за текущия ден: използвайте 
функцията "потвърди последното действие и 
премини към следващия ден" като натиснете бутона 
" " в продължение на 5 секунди.
Така се излиза от програмния режим и, в зависимост 
от направения избор, програмираните действия се 
записват за понеделник (а вероятно и за вторник).

ПРОГРАМИРАНЕ НА ОСТАНАЛИТЕ ДНИ ОТ СЕДМИЦАТА
Програмирането на останалите дни от седмицата е 
аналогично на програмирането на първия ден от седми-

цата. " " мига, за да обозначи избрания ден, " " и " " 
са постоянни, ако действията се копират от понеделник 

във вторник, само " " се извежда на дисплея, ако не се 
копират действия от понеделник във вторник.

ЗАБЕЛЕЖКА) Таймерът не:
• Контролира скоростта на вентилатора,
• Контролира посоката на въздушния поток,
• Контролира режима на вентилация,
• Контролира скоростта на вентилатора,
• Променя режима на работа за програмирана в таймера 
точка на заявка.

Изброените по-горе параметри могат да се задават ръчно, 
без намеса в таймера.

3.4 ОПТИМАЛНА РАБОТА
За да осигурите правилно функциониране на системата, 
спазвайте следните предпазни мерки.

• Когато на дисплея се изведе " ", поискайте от 
квалифициран сервизен персонал да почисти 
филтрите (Вижте "4 ПОДДРЪЖКА").

• Не експлоатирайте вентилатора за извличане на 
топлината в байпасен режим, когато стайният 
въздух е в режим на отопление през зимата или 
когато външната температура е над 30°C.
Това може да доведе до образуване на конденз по 
главния модул или по изпускателната решетка или 
около отвора за засмукване на въздух.

• Вътрешният модул и потребителският интерфейс 
трябва да са на разстояние поне 1 м от телевизори, 
радиоприемници, стерео системи и други подобни 
уреди.
В противен случай, може да се получат смущения 
в образа или шум.

• Изключете захранването на уреда, ако няма да го 
използвате продължително време. Когато основ-
ният превключвател за захранването е включен, 
продължава да се консумира известно количество 
енергия, дори и когато системата не работи.
Изключете основното захранване, за да пестите 
енергия. Когато отново ще използвате системата, 
включете основното захранване 6 часа преди начало 
на експлоатацията, за да осигурите плавна работа.

• Използвайте водопроводна или чиста вода и 
вземете мерки против образуване на конденз. 
(само за серия VKM-GBMV1)

• Животът на овлажнителя се скъсява, ако водата е 
твърда. (само за серия VKM-GBMV1)
Използвайте омекотители за вода.

1

2

3

4

5

6

7

8
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• Не монтирайте дистанционния контролер на места, 
където вътрешната температура и влажност са 
извън диапазона от 0-35°C и RH 40-80% съответно.
Това може да причини неизправност.

• Не монтирайте дистанционния контролер на места, 
където има пряка слънчева светлина.
Това може да причини обезцветяване или 
деформиране.

БЕЛЕЖКА

• При неизправност на електромагнитния клапан, 
дистанционният контролер не показва код на грешка.
Използването при такъв статус ще доведе до недоста-
тъчно овлажняване и увеличен разход на чешмяна вода.
Електромагнитният клапан трябва да се проверява 
в началото на отоплителния сезон. (само за серия 
VKM-GBMV1)

4 ПОДДРЪЖКА
(само за квалифициран сервизен 
персонал)

САМО КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ ИМА 
ПРАВО ДА ИЗВЪРШВА ПОДДРЪЖКА
НЕ ПРОВЕРЯВАЙТЕ САМИ ОТВОРА ВЪТРЕ В УРЕДА.
• Работата на високо може да доведе до инциденти. 
Обърнете се към вашия доставчик за поддръжка.

4.1 КОГА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПОДДРЪЖКА НА 
ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР

Почистете филтъра когато на дисплея се покаже " " 
(ВРЕМЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР).

Това означава, че филтърът ще работи определено 
количество време.

ПОНЕ ВЕДНЪЖ НА ГОДИНА (ПРИ ОБЩА ОФИС 
УПОТРЕБА)
(ПОЧИСТВАЙТЕ ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР ПО-ЧЕСТО, 
АКО Е НЕОБХОДИМО.)
• Обърнете се към вашия доставчик за почистване на 
въздушния филтър.

• Увеличете честотата на почистване, ако уредът е 
монтиран в помещение със силно замърсен въздух.

* Обърнете се към вашия доставчик, ако искате да 
промените настройката на времето за показване на 
знака за филтър.

ВНИМАНИЕ

• Винаги използвайте въздушния филтър.
Ако не се използва въздушен филтър, елементите на 
топлообменника ще се запушат, което може да доведе 
до лошо функциониране и неизправност.

КОГА ДА ПОЧИСТИТЕ ЕЛЕМЕНТА НА 
ТОПЛООБМЕННИКА

ПОНЕ ВЕДНЪЖ НА ВСЕКИ ДВЕ ГОДИНИ
(ПРИ ОБЩА ОФИС УПОТРЕБА)
(ПОЧИСТВАЙТЕ ЕЛЕМЕНТА ПО-ЧЕСТО, АКО Е 
НЕОБХОДИМО.)

4.2 СЕЗОННА ПОДДРЪЖКА
<САМО ЗА СЕРИЯ VKM-GBMV1>

4.2.1 В НАЧАЛОТО НА СЕЗОНА
• Поискайте от вашия доставчик да извърши проверка 
в началото и в края на сезона на овлажняване.

За дилъри

4.3 ПРОВЕРКА НА МОТОРА НА ВЕНТИЛАТОРА

БЕЛЕЖКА

• Когато вентилаторът се повреди, дистанционният 
контролер показва код на грешка.
Използването при такъв статус ще доведе до 
недостатъчна вентилация.
Въздухоподаващите и изпускателните вентилатори 
трябва да се проверяват веднъж на всеки месец или два.
Можете да направите елементарна проверка по 
посочения по-долу начин.
За проверка на въздушната струя, поставете пред 
смукателната и изпускателната решетка една пръчка, 
на края на която е вързан конец или друг лек предмет.

4.4 СМЯНА НА ОВЛАЖНЯВАЩИЯ ЕЛЕМЕНТ
<САМО ЗА СЕРИЯ VKM-GBMV1>

• Овлажняващият елемент трябва да се сменя редовно.
Овлажняващият елемент трябва да се сменя веднъж на 
три години, когато се използва мека вода, но външни 
фактори (твърда вода и др.) и експлоатационни условия 
(24-часова експлоатация и др.) могат да скъсят живота му.

• Обърнете се към вашия доставчик, ако имате въпроси.

При дистанционни контролери, които показват знака 
за филтър, включете захранването след поддръжка и 
натиснете бутона за изчистване на знака за филтър.

Проверена 
част

Съдържание на 
поддръжката Проблеми, 

ако не се 
извърши 
поддръжка

Елементи, 
които да се 
проверят

Решение

Цедка 
(80-мрежа)

Проверка за 
запушване

Почистете, ако 
е запушена.

Недостатъчно 
овлажняване.

Проверете 
уплътни-
телния 
пръстен за 
пукнатини

Сменете, 
ако има 
пукнатини.

Утечка.

Резервоар 
за подаване 
на вода

Проверете 
функциони-
рането на 
плаващия 
превключ-
вател

Почистете, 
ако не 
работи 
добре 
поради 
отлагания.

Недостатъчно 
овлажняване.
Препълнен 
воден 
резервоар.

Проверете 
за замърся-
ване

Почистете, 
ако е силно 
замърсен.

Слаба 
мощност на 
вентилатора.
Намален 
овлажняващ 
капацитет.

Соленоиден 
клапан

Проверете 
за затваряне 
и отваряне.
Проверете 
по същия 
начин, както 
при проверка 
на плаващия 
прев-
ключвател.

Сменете, 
ако не 
функцио-
нира.

Недостатъчно 
овлажняване.
Препълнен 
воден 
резервоар. 
(Увеличена 
консумация 
на чешмяна 
вода)
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5 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

5.1 СЛЕДНИТЕ СИТУАЦИИ НЕ СА 
НЕИЗПРАВНОСТИ

• Не започва работа.
<Симптом>

Ако на дисплея на пулта за дистанционно управление 
се изведе символът за централизирано управление 

" " и натискането на бутона за включване/
изключване води до неколкократно примигване на 
дисплея в рамките на няколко секунди.

<Причина>
Това означава, че модулът се управлява от централното 
устройство.
Мигащият дисплей означава, че не може да се използва 
устройството за дистанционно управление.

<Симптом>
Вентилаторът се върти след 1 минута при натискане на 
бутона ВКЛ/ИЗКЛ.

<Причина>
Това показва, че се извършва подготовка за работа.
Изчакайте около 1 минута.

• Работата понякога спира.
<Симптом>

На дистанционния контролер се извежда "U5" и работата 
спира, но след няколко минути започва отново.

<Причина>
Това е така, защото дистанционното управление 
прихваща шум от електрически уреди около вентилатора 
за извличане на топлината и това пречи на комуника-
цията на модулите, водейки до тяхното спиране.
Работата се подновява автоматично при спиране на 
шума.

• Ако "88" се покаже на дисплея на 
дистанционния контролер.

<Симптом>
Извежда се веднага след включване на захранването и 
изчезва след няколко секунди.

<Причина>
Това означава, че уредът проверява дали контролерът е 
наред.
Кодът се извежда само временно.

5.2 АКО ВЪЗНИКНЕ НЯКОЯ ОТ СЛЕДНИТЕ 
НЕИЗПРАВНОСТИ, ПРЕДПРИЕМЕТЕ 
ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ МЕРКИ И СЕ 
СВЪРЖЕТЕ С ВАШИЯ ДОСТАВЧИК

Системата трябва да се ремонтира от квалифициран 
сервизен персонал.
НЕ ПРОВЕРЯВАЙТЕ И НЕ РЕМОНТИРАЙТЕ САМИ 
ОТВОРА ВЪТРЕ В УРЕДА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато вентилаторът за извличане на топлината е 
в ненормални условия (мирис или нещо гори и т.н.), 
прекъснете захранването и се обърнете към вашия 
доставчик.
Продължаването на експлоатацията при такива 
обстоятелства може да доведе до повреда, токови удари 
или опасност от пожар.

• Уредът не работи изобщо.
a. Проверете дали не е прекъснато електро-

захранването.
Мерки: След възстановяване на захранването, 

стартирайте отново работата.

b. Проверете за изгорял предпазител.
Мерки: Изключете захранването.

c. Проверете дали е задействан прекъсвач.
Мерки: Включете захранването, като прекъсвачът 

е в изключено положение.
Не включвайте захранването, когато 
прекъсвачът е във включено положение.
(Обърнете се към вашия доставчик.)

• При често задействане на предпазно устройство 
от рода на предпазител, прекъсвач или датчик 
за заземяване, или когато ключът за включване/
изключване не работи коректно.
Мерки: Не включвайте захранването.

• Бутоните на дистанционното управление не работят 
добре.
Мерки: Изключете захранването.

• Ако на дисплея мига " " (ПРОВЕРКА), "UNIT No." и 
индикаторът за РАБОТА мига и се извежда "КОД НА 
НЕИЗПРАВНОСТ".

Мерки: Съобщете на вашия доставчик названието на 
модела и номера на кода за неизправност.

• Има други неизправности.
Мерки: Спрете уреда.

1 Прекъсвач на захранващата верига (прекъсвач за 
утечки на земята)

2 Пластинка

3 Включено положение

1 Индикатор за ДЕЙСТВИЕ

2 Индикация на режим на ПРОВЕРКА

3 КОД НА НЕИЗПРАВНОСТ

4 Номерът на вътрешния модул, в който се е 
появила неизправност

ON

OFF
1

2

3

1

2 3 4
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Списък с кодове за неизправност на дистанционния 
контролер на системата с вентилатор за извличане на 
топлината

 :В случай на неизправност с код, изписан с бели 
букви на черен фон, уредът всек още работи.
Все пак, проверете го и го ремонтирайте при първа 
възможност.
Ако се покажат други кодове, освен описаните 
по-горе, има вероятност проблемът да е възникнал 
в комбинирания климатик или външния модул. 
Вижте ръководствата за експлоатация на 
съответните уреди.

5.3 АКО СИСТЕМАТА НЕ РАБОТИ ПРАВИЛНО, 
ОСВЕН В ПОСОЧЕНИЯ ПО-ГОРЕ СЛУЧАЙ, 
И НЕ СЕ НАБЛЮДАВА НИКОЯ ОТ ГОРНИТЕ 
НЕИЗПРАВНОСТИ, ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ 
ВАШИЯ ДОСТАВЧИК И ПОИСКАЙТЕ 
ОБСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМАТА СЪГЛАСНО 
СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРИ, КОЕТО ДА СЕ 
ИЗВЪРШИ ОТ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН 
СПЕЦИАЛИСТ

Следните неизправности трябва да се проверяват само 
от квалифициран сервизен персонал. Не извършвайте 
проверката сами.

• Уредът не работи изобщо.
a. Проверете дали не е прекъснато електро-

захранването.
След възстановяване на захранването, стартирайте
отново работата.

b. Проверете за изгорял предпазител.
Сменете предпазителя.

c. Проверете дали е задействан прекъсвач.
Обърнете се към вашия местен дилър.

d. Има ли проблеми със захранването или 
окабеляването?
Проверете захранването и окабеляването.

e. Има ли проблеми с вентилаторния модул?
Проверете електромотора и вентилатора.

• Количеството отделен въздух е малко и звукът при 
отделянето е силен.
a. Проверете дали не са запушени въздушният филтър и

елементът на топлообменника. (Проверете SA и RA
филтъра. Проверете и двете страни на елементите.)
Почистете въздушния филтър и елемента на
топлообменника.

• Количеството отделен въздух е голямо и шумът е 
силен.
a. Проверете дали са монтирани въздушният филтър и

елементът на топлообменника.
Монтирайте въздушния филтър и елемента на
топлообменника.

• Той обикновено изсъхва през зимата. <само за серия 
VKM-GBMV1>
a. Отворен ли е сервизният клапан за водоподаването?

Отворете сервизния клапан за водоподаване.
b. Намалили ли сте настройката на овлажнителя твърде 

много?
Коригирайте настройката.

• Овлажнява се много малко или никак. <само за серия 
VKM-GBMV1>
a. Има ли вода във водния резервоар?
b. Подава ли се вода?

Проверете водоподаващите тръби и подаването на 
водата.

c. Запушена ли е цедката?
Почистете цедката.

Индикатор 
за действие

Индикатор 
за проверка

Модул 
№

Код на 
неизправ-

ност
Описание

ВКЛ ИЗКЛ Мига 64
Неизправност на 
термистор на стайния 
въздух

ВКЛ ИЗКЛ Мига 65
Неизправност на 
термистор на външния 
въздух

ВКЛ ИЗКЛ Мига 6A
Неизправност, свързана 
с демпфера

Мига Мига Мига 6A
Неизправност, свързана 
с демпфера + 
неизправност на термистор

Мига Мига Мига A1
Неизправност на печатна 
платка

ВКЛ ИЗКЛ Мига A1
Неизправност на печатна 
платка

Мига Мига Мига A6 Блокирал ротор

Мига Мига Мига A8
Неизправност на 
захранващо напрежение

Мига Мига Мига A9
Грешка на драйвер на 
електрически 
разширителен клапан

Мига Мига Мига C1
Комуникационна грешка на 
вентилатор

Мига Мига Мига C4

Грешка на термистор на 
тръбопровод за течност 
(неизправно съединение, 
разкачено, късо 
съединение, повреда)

Мига Мига Мига C5

Грешка на термистор на 
тръбопровод за газ 
(неизправно съединение, 
разкачено, късо 
съединение, повреда)

Мига Мига Мига C9

Грешка на термистор в 
серпантина на засмукван 
въздух (неизправно 
съединение, разкачено, 
късо съединение, повреда)

Мига Мига Мига U3
Не е изпълнена пробна 
експлоатация

Мига Мига Мига CA

Неизправност на 
термистор за външен 
въздух (серпантина за 
външен въздух)

Мига Мига Мига U5
Грешка в предаването 
уреда и контролера за 
дистанционно управление

ИЗКЛ Мига ИЗКЛ U5
Грешка при задаването на 
дистанционния контролер

ИЗКЛ Мига ИЗКЛ U8
Грешка в предаването 
между главен и подчинен 
дистанционен контролер

ИЗКЛ Мига Мига UA
Неправилна комбинация 
с вътрешния модул и 
дистанционния контролер

ВКЛ Мига ВКЛ UC
Припокриване на цен-
трален контролен адрес

Мига Мига Мига UE
Грешка в предаването 
уреда и централизирания 
контролер
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d. Повреден ли е електромагнитният клапан 
(т.е., не се отваря)?
Сменете електромагнитния клапан.

e. Скъсан ли е елементът на овлажнителя?
Сменете го.

f. Спаднало ли е водното съпротивление на елемента 
на овлажнителя?
Сменете елемента на овлажнителя.

g. Прекъснати ли са управляващите вериги?
Сменете печатната платка и останалите електрически 
части.

h. Повреден ли е плаващият превключвател?
Сменете плаващия превключвател.

i. Достатъчно ли е налягането на подаваната вода?
Настройте го отново, така че да има достатъчно 
налягане.

j. Има ли чужди тела в резервоара за подаване на вода?
Почистете резервоара за подаване на вода.

6 СЛЕДПРОДАЖБЕН СЕРВИЗ И 
ГАРАНЦИЯ

6.1 СЛЕДПРОДАЖБЕН СЕРВИЗ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не модифицирайте продукта.
Това може да причини токов удар или пожар.

• Не разглобявайте и не ремонтирайте уреда сами.
Това може да причини токов удар или пожар.
Обърнете се към вашия местен дилър.

• Ако изтича охладител, пазете от пожар.
Използваният в този уред хладилен агент е безопасен.
Въпреки, че охладителят нормално не изтича, той 
ще генерира токсичен газ, ако инцидентно изтече 
в помещение, където има наличие на запалим въздух 
от вентилаторни печки, газови котлони и др.
След ремонт на причината на изтичане на охладител, 
поискайте от сервизния специалист да потвърди, 
че причината е отстранена, преди да подновите 
експлоатацията.

• Не местете и не монтирайте повторно уреда сами.
Непълното монтиране може да доведе до изтичане на 
вода, токов удар или пожар.
Обърнете се към вашия местен дилър.

■ КОГАТО СЕ ОБРЪЩАТЕ КЪМ ВАШИЯ 
ДОСТАВЧИК ЗА РЕМОНТ, ИНФОРМИРАЙТЕ 
СЪОТВЕТНИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА 
ПОДРОБНОСТИТЕ КАКТО СЛЕДВА:
• Дата на доставка и дата на монтаж: 
• Неизправност: 
Информирайте служителите за подробности по дефекта.
(Кодът на неизправността е изведен на дисплея на 
дистанционното управление.)
• Име, адрес, телефонен номер

■ РЕМОНТ ПРИ ИЗТЕКЪЛ ГАРАНЦИОНЕН СРОК
Обърнете се към вашия местен дилър. Ако е нужен 
ремонт, услугите се заплащат.

■ МИНИМАЛЕН ПЕРИОД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА 
ВАЖНИ ЧАСТИ
Дори и след като даден модел климатик се спре от 
производство, ние разполагаме с нужните важни части 
за период от поне 6 години.
Важни части са онези части, които са съществени 
за работата на климатика.

■ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДДРЪЖКА И ПРОВЕРКА
Тъй като при използване на уреда в продължение на 
няколко години се натрупва прах, производителността 
на уреда до известна степен ще се влоши.
Разглобяването и почистването на вътрешността 
изискват технически познания, затова препоръчваме 
сключване на отделен договор за поддръжка и проверка 
(платен), отделно от нормалната поддръжка.

■ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЦИКЛИ НА ПРОВЕРКА И 
ПОДДРЪЖКА
[Бележка: Цикълът на поддръжка не съвпада 
с гаранционния период.]
Таблица 1 предполага следните условия на употреба.
• Нормално използване без често пускане и спиране на 
уреда.
(Въпреки, че това зависи от модела, ние препоръчваме 
да не се пуска и спира машината повече от 6 пъти на 
час при нормална работа.)

• Експлоатацията на уреда се приема за 10 часа дневно 
и 2500 часа годишно.

• Таблица 1 - Списък с "Цикли на проверка" и "Цикли на 
поддръжка"

*1:
• Можете да направите елементарна проверка по 
посочения по-долу начин.
За проверка на въздушната струя, поставете пред 
смукателната и изпускателната решетка една пръчка, 
на края на която е вързан конец или друг лек предмет.

*2:
• При неизправност на електромагнитния клапан, 
дистанционният контролер не показва код на грешка.
Използването при такъв статус ще доведе до 
недостатъчно овлажняване и увеличен разход на 
чешмяна вода.
Електромагнитният клапан трябва да се проверява 
в началото на отоплителния сезон.

Бележка 1
Тази таблица показва основни части.
За подробности, вижте договора за поддръжка и проверка.
Бележка 2
Този цикъл на поддръжка посочва препоръчителните 
интервали от време до настъпване на необходимостта от 
поддръжка, за да се осигури дълготрайното използване на 
уреда.
Използвайте го за подходящо планиране на поддръжката 
(бюджетиране на поддръжката и такси за проверка, и т.н.).

Название на основна 
част

Цикъл на 
проверка

Цикъл на под-
дръжка [подмяна 
и/или ремонт]

Електродвигател 
(вентилатор, демпфер 
и др.)

препоръч-
ват се 1-2 
месеца *1

20.000 часа

Печатни платки

1 година

25.000 часа

Елемент на 
топлообменника

10 години

Топлообменник 5 години

Сензор (термистор) 5 години

Дистанционен 
контролер и 
превключватели

25.000 часа

Дренажен контейнер 8 години

Разширителен клапан 1 година *2 20.000 часа

Електромагнитен 
клапан

1 година 20.000 часа
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В зависимост от съдържанието на договора за проверка 
и поддръжка, циклите на проверка и поддръжка могат 
в действителност да са по-кратки от посочените.

Скъсяване на "цикъла на поддръжка" и "цикъла на 
подмяна" трябва да се предвиди в следните случаи.

• При използване в горещи, влажни места или места, 
където температурата и влажността варират силно.

• При използване на места, където промените в захран-
ването са големи (напрежение, честота, изкривяване 
на вълната и др.)
(Не може да се използва, ако са извън допустимия 
диапазон.)

• При монтиране и експлоатация на места, където има 
чести вибрации и трусове.

• При използване на места, където във въздуха може да 
има прах, сол, вреден газ или маслени пари като сярна 
киселина или водороден сулфид.

• При използване на места, където машината се спира и 
пуска много често или се използва продължително 
време. (Пример: 24 часова климатизация)

• Когато подаваната вода е твърда, животът на 
овлажнителя се скъсява.

■ ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ЦИКЪЛ ЗА ПОДМЯНА 
НА ИЗНОСВАЩИ СЕ ЧАСТИ

[Цикълът не съвпада с гаранционния период.]

• Таблица 2 - Списъци с цикли на смяна

Бележка 1
Тази таблица показва основни части.
За подробности, вижте договора за поддръжка и проверка.
Бележка 2
Този цикъл на поддръжка посочва препоръчителните 
интервали от време до настъпване на необходимостта от 
поддръжка, за да се осигури дълготрайното използване на 
уреда.
Използвайте го за подходящо планиране на поддръжката 
(бюджетиране на поддръжката и такси за проверка, и т.н.).
Бележка 3
Животът на овлажнителния елемент е около 3 години 
(4000 часа), при твърдост на подаваната вода: 150 mg/l.
(Животът на овлажнителния елемент е около 1 година 
(1500 часа), при твърдост на подаваната вода: 400 mg/l.)
Годишни работни часове: 10 часа/ден x 26 дни/ 
месец x 5 месеца = 1300 часа.

За подробности се обърнете към вашия доставчик.
Бележка: Повреди поради разглобяване или почистване на 
вътрешността на уреда от неоторизирано лице може да не 
бъдат включени в гаранцията.

■ ПРЕМЕСТВАНЕ И БРАКУВАНЕ НА УРЕДА

• Обърнете се към вашия доставчик относно преместване 
и повторен монтаж на общия топлообменник, когато 
сменяте къщата, тъй като това изисква техническа 
експертиза.

• Този уред контролира хлорофлуоровъглерода 
в хладилния агент. 
При бракуване, преместване, монтаж и поддръжка 
на уреда, събирайте хладилния агент в съответствие 
с местните закони за опазване на околната среда.
За повече информация се обърнете към доставчика.

■ КЪДЕ ДА СЕ ОБАДИТЕ
За следпродажбени услуги и други, се обърнете към 
доставчика.

■ ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД

Гаранционен период: В рамките на една година след 
монтажа.
• Ако е необходимо да се ремонтира климатика 
в рамките на гаранционния период, свържете 
се с доставчика.

Название на основна 
част

Цикъл на 
проверка

Цикъл на подмяна

Въздушен филтър

1 година

3 години

Високоефективен 
филтър (опционален 
аксесоар)

1 година

Елемент на 
топлообменника

2 години 10 години

Елемент на 
овлажнителя

1 година
3 години 
(Бележка 3)
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