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ENERGIA-TAKARÉKOSSÁGI JAVASLATOK
A lenti javaslatokkal csökkenthetőek a üzemeltetési költségek:

MAGYAR

• A belső teret ne hűtse le túlságosan. Káros az egészségre és növeli az üzemeltetési költségeket.
• A légkondicionáló üzemeltetése közben redőnnyel vagy függönnyel takarja el a napfényt.
• A légkondicionáló üzemeltetése közben tartsa zárva az ajtókat és ablakokat.
• Állítsa be úgy a befújt levegő áramlást, hogy egyenletes levegőkeringetés legyen a helyiségben.
• Növelje meg a ventilátor fokozatot
• Rendszeresen nyissa ki az ablakot és szellőztessen ha a készüléket több órán keresztül
használja.
• Rendszeres időközönként tartassa karban a készüléket és kéthetente tiszítsa meg a légszűrőt.
Az elkoszolódott szűrő csökkenti a készülék teljesítményét és rontja az üzemi paramétereit.

Feljegyzések
Ezt az oldalt tartsa összekapcsolva a vásárlást igazoló számlával. jegyezze fel a készülék típusát és
a gyári számát.
Készülék típus
Gyári szám:
Ezek az adatok a készülék adattábláján találhatóak.
A kereskedő neve:
A vásárlás dátuma:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
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FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A beltéri és a kültéri egységen a következő szimbólumok jelennek meg.
Ez a készülék gyúlékony hűtőközeggel
van feltöltve (R32).

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a Kezelési
útmutatót gondosan el kell olvasni.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a
szervizszemélynek a telepítési kézikönyv
alapján szükséges kezelnie ezt a
berendezést

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT OLVASSON
EL MINDEN ELŐÍRÁST.
Tartsa be az utasításokat a balesetek elkerülése és a termék
megfelelő teljesítményének biztosítása érdekében.
! FIGYELEM
Az előírások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált
okozhat.
! VIGYÁZAT
Az utasítások figyelmen kívül hagyása kisebb sérülést okozhat.
! FIGYELEM
• A szakszerűtlen telepítés és szervizelés balesetveszélyes és a
készülék megiibásodását okozhatja.
• A telepítést és szerelést a gyártói és a területileg érvényes
előírások betartásával kell elvégezni. Az előírások be nem
tartása miatt keletkező károkért a gyártó nem tud felelősséget
vállalni
• A kézikönyv szakemberek számára készült, akik tisztában
vannak a biztonsági eljárásokkal, valamint rendelkeznek a
szükséges szerszámokkal és vizsgálóeszközökkel.
• A kézikönyv biztonsági figyelmeztetéseinek figyelmen kívül
hagyása személyi sérülést és/vagy halált okozhat, a készülék
meghibásodhat vagy megrongálódhat.

MAGYAR

Figyelmesen olvassa el a kézikönyvben
található óvintézkedéseket az egység
használata előtt.
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Felszerelés
• Tiszteletben kell tartani gázüzemelésű berendezések
országos szabályait.
• Ne használjon hibás vagy a szükségesnél kisebb megszakítót.
A készüléket egy külön erre a célra szolgáló megszakító után
kell szerelni.
- Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
• A villamossági munkákat a márkakereskedővel, a
forgalmazóval, szakképzett villanyszerelővel vagy egy
hivatalos szervizközponttal végeztesse el.
- Ne szerelje szét vagy javítsa a készüléket. Tűz vagy
áramütés veszélye áll fenn.
• Mindig földelje le a terméket.
- Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
• A vezérlődoboz paneljét és fedelét biztonságosan szerelje fel.
- Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
• Mindig külön áramkört és kismegszakítót használjon.
- A helytelen kábelezés vagy felszerelés tüzet vagy áramütést
okozhat.
• Használjon megfelelő kismegszakítót vagy biztosítékot.
- Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
• A tápkábelt ne alakítsa át és ne toldja meg.
- Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
• Ne végezze el saját maga (azaz a vásárló) a felszerelést,
eltávolítást vagy újra felszerelést.
- Tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye áll fenn.
• Legyen óvatos a készülék kicsomagolása és felszerelése
során.
- Az éles peremek sérülést okozhatnak. Fokozottan ügyeljen a
burkolat éleire, valamint a kondenzátor és a párologtató
ventilátorszárnyaira.
• A felszereléshez mindig forduljon a márkakereskedőhöz vagy
egy hivatalos szervizközponthoz.
- Tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye áll fenn.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
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• Ne szerelje a terméket sérült állványra.
- Ez személyi sérülést és balesetet okozhat, vagy a készülék
megrongálódhat.
• Győződjön meg arról, hogy a felszerelési hely állapota nem
romlik az idővel.
- Ha a tartó összeomlik, a készülék vele együtt leeshet és
anyagi kárt, személyi sérülést okozhat, illetve a készülék
megsérülhet.
• Ha az előlap, a készülékház, a felső fedél, vagy a
vezérlődoboz fedele nyitott, vagy el van távolítva, akkor ne
kapcsolja fel a kismegszakítót, illetve más módon se helyezze
feszültség alá a készüléket.
- Ez tüzet, áramütést, robbanást vagy halált okozhat.
• Szivárgásvizsgálat vagy légtelenítés során használjon
vákuumszivattyút vagy közömbös gázt (nitrogént). Ne
használjon sűrített levegőt vagy oxigént, illetve éghető
gázokat. Ez tüzet vagy robbanást okozhat.
- Fennáll a tűz, robbanás, halál vagy sérülés veszélye.
• Minden elektromos munkát engedéllyel rendelkező
szakembernek kell végeznie, az elektromos létesítmények
tervezési szabványainak és a beltéri kábelezési előírásoknak
megfelelően, valamint be kell tartani ezeket az utasításokat,
illetve mindig külön áramkört kell használni.
- Ha a tápellátás elektromos teljesítménye nem elegendő,
vagy az elektromos munkákat helytelenül végzik el, az
áramütést vagy tüzet okozhat.
• Mindig szereljen fel külön áramkört és kismegszakítót.
- A helytelen vezetékezés vagy felszerelés tüzet vagy
áramütést okozhat.
• A készüléket jól szellőző területen kell tárolni, ahol a helyiség
mérete megfelel aműködéshez meghatározott területnek. (az
R32 esetében)
• A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincsenek
folyamatosan működő gyújtóforrások. (például: nyílt láng,
működésben lévő gázkészülék vagy működésben lévő
fűtőtest).
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• Biztosítsa a szükséges szellőzőnyílások akadálymentességét.
• A mechanikus csatlakozásoknak karbantartási célból
hozzáférhetőknek kell lenniük.
Üzemeltetés
• Ne járassa hosszabb ideig a légkondicionálót, ha nagyon nagy
a levegő páratartalma és egy ajtó vagy ablak nyitva maradt.
- A kicsapódó pára vagy cseppvíz benedvesítheti vagy
károsíthatja a bútorokat.
• Ügyeljen, hogy üzem közben ne eshessen ki és ne
sérülhessen meg a tápkábel.
- Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
• Semmit se tegyen rá a tápkábelre.
- Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
• Működés közben ne húzza ki a hálózati kábelt.
- Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
• Ne érintse (működtesse) a készüléket vizes kézzel.
- Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
• A tápkábel közelében ne legyen fűtőtest vagy más
fűtőberendezés.
- Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
• Ne kerüljön víz az elektromos alkatrészekre.
- Tűz, áramütés vagy a készülék sérülésének veszélye áll
fenn.
• Ne tároljon vagy használjon éghető gázt vagy éghető
anyagokat a készülék közelében.
- Tűz vagy a készülék meghibásodásának a veszélye áll fenn.
• Zárt helyiségben ne üzemeltesse hosszú ideig a készüléket.
- Elfogyhat az oxigén a helyiségből.
• Ha éghető gáz szivárog, zárja el a gázt, mielőtt a készüléket
bekapcsolná, és az ablakot kinyitva szellőztessen ki.
- Ne használja a telefont és ne működtessen semmilyen
kapcsolót. Tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
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• Ha a készülék különös hangot ad, szag vagy füst jelenik meg.
Kapcsolja le a kismegszakítót vagy húzza ki a hálózati kábelt.
- Áramütés vagy tűz veszélye áll fenn.
• Nagy vihar esetén állítsa le a készüléket és zárja be az
ablakot.
Ha lehetséges, a vihar érkezése előtt vigye el a készüléket az
ablaktól.
- Anyagi kár léphet fel, meghibásodhat a termék és áramütés
veszélye állhat fenn.
• Üzem közben ne nyissa ki a készülék bemeneti rácsát. (Ne
érintse meg az elektrosztatikus szűrőt, ha az egység fel van
szerelve ilyennel.)
- Személyi sérülés, elektromos áramütés vagy a termék
meghibásodásának veszélye áll fenn.
• Ha a készülékbe nedvesség jut (víz ömlik rá vagy víz alá
merül), keressen fel egy hivatalos szakszervizt.
- Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
• Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz a készülékbe.
- Tűz, áramütés vagy a készülék sérülésének veszélye áll
fenn.
• Rendszeresen szellőztesse a készüléket, ha kályhával stb.
együtt használja.
- Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
• A készülék tisztításakor vagy karbantartásakor kapcsolja le a
hálózati feszültséget.
- Áramütés veszélye áll fenn.
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a
tápkábelt és kapcsolja le a kismegszakítót.
- Ellenkező esetben a készülék sérülhet, károsodhat, vagy
akkor is működhet, ha nem akarja.
• Ügyeljen arra, hogy senki ne tudjon a kültéri egységre ráállni,
vagy arra ráesni.
- Ez személyi sérülést okozhat és a készülék megrongálódhat.
• Amikor a mechanikai csatlakozókat újból beltérben használják,
fel kell újítani ezekneka szigetelését. (az R32 esetében)
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• Amennyiben a fáklyázott csatlakozót újrahasználják beltérben,
a fáklya részt újra kell gyártatni. (az R32 esetében)
• Időszakosan (több mint egyszer/év) vízzel le kell tisztítani a
hőcserélőre tapadt port és sórészecskéket.
• Ne használja jégmentesítõ folyamat felgyorsítására vagy
tisztítás céljából, kivéve a gyártó által javasolt módon.
• Ne lyukassza ki vagy égesse meg a hűtőközeg-ciklus
rendszerét.
• Ne feledje, hogy a hűtőközeg nem feltétlenül bocsát ki szagot.
! VIGYÁZAT
Felszerelés
• A készülék felszerelése vagy javítása után mindig ellenőrizze
a gázszivárgást (hűtőközeg).
- Ha nem elegendő a hűtőközeg mennyisége, a készülék
meghibásodhat.
• A víz megfelelő elvezetéséhez szerelje fel a leeresztő tömlőt.
- A rossz csatlakozás vízszivárgást okozhat.
• A készüléket vízszintezve kell felszerelni.
- A rezgés vagy vízszivárgás megelőzése érdekében.
• Ne szerelje fel olyan helyre a terméket, ahol a kültéri egység
zaja vagy forró levegője zavarhatja a szomszédos
környezetet.
- Ez gondot jelenthet a szomszédoknak.
• A készüléket két vagy több személy emelje és szállítsa.
- Kerülje a személyi sérülést.
• Ne szerelje a készüléket olyan helyre, ahol az közvetlenül ki
van téve tengeri szélnek (sós permetnek).
- Ez a termék korrózióját okozhatja. A korrózió, különösen a
kondenzátoron és a párologtató felületeken, hibás vagy nem
kellő hatékonyságú működést eredményezhet.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
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Üzemeltetés
• Ne tegye ki a bőrét huzamosabb ideig a hideg levegőnek.
(Vagyis ne üljön a légáramlatba.)
- Ez egészségkárosodást okozhat.
• A készüléket ne használja speciális célra, pl. élelmiszerek,
műalkotások stb. megőrzésére. Ez egy háztartási
légkondicionáló, nem egy precíziós hűtőrendszer.
- Fennáll a vagyontárgyak károsodásának vagy
megsemmisülésének veszélye.
• Ne torlaszolja el a be- vagy kilépő levegőáramot.
- Ez a készülék károsodását okozhatja.

MAGYAR

• A hűtőközeg áramkörén dolgozó vagy abba beavatkozó
személyeknek értékelőhatóság által iparilag akkreditált
érvényes tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, amelyhatóság
tanúsítja a kompetenciájukat arra, hogy biztonságosan tudják
kezelni ahűtőközeget az iparág elismert értékelési előírásaival
összhangban. (az R32 esetében)
• A készüléket úgy kell tárolni, hogy a mechanikai sérülés
kockázata ne álljon fenn.
• A hűtőközeg csövezését védeni vagy lezárni kell a sérülések
elkerülése érdekében.
• A rugalmas hűtőközeg-csatlakozókat (például a beltéri és
kültéri egységet összekötő vezetékeket), amelyek a szokásos
műveletek során elmozdulhatnak, óvni kell a mechanikai
sérülésektől.
• A csővezetékek telepítését minimalizálni kell.
• A csővezetékeket védeni kell a fizikai sérüléstől.
• A forrasztott, hegesztett, vagy mechanikai kapcsolatot kell
létrehozni, a szelepek nyitása előtt, hogy lehetővé tegyék a
hűtőközeg áramlását a hűtőrendszer részei között.
• A készülék burkolatának leszerelését, a hűtőolaj és az
alkatrészek kezelését a helyi és nemzeti előírásoknak
megfelelően kell végezni.
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• A tisztításhoz puha rongyot használjon. Ne használjon erős
tisztítószereket, oldószereket stb.
- Tűz, elektromos áramütés vagy a készülék műanyag
alkatrészeinek sérülésének veszélye áll fenn.
• A levegőszűrő eltávolításakor ne érintse meg a készülék fém
alkatrészeit. Azok rendkívül élesek!
- Személyi sérülés veszélye áll fenn.
• Ne lépjen rá a készülékre, és ne helyezzen rá semmit. (kültéri
egységek)
- Személyi sérülés és a készülék károsodásának veszélye áll
fenn.
• Mindig gondosan helyezze be a szűrőt. A szűrőt kéthetenként,
vagy ha kell, akár gyakrabban tisztítsa ki.
- A piszkos szűrő lerontja a légkondicionáló hatékonyságát,
valamint a termék meghibásodását vagy sérülését okozhatja.
• A légkondicionáló működése közben a levegő be- és kiömlő
nyílásain ne dugja be a kezét és semmilyen más tárgyat.
- Az éles és mozgó alkatrészek sérülést okozhatnak.
• Ne igya meg a készülékből leeresztett cseppvizet.
- Ez a víz nem tiszta és súlyos egészségügyi problémákat
okozhat.
• A készülék tisztításakor vagy karbantartásakor használjon
stabilan álló széket vagy létrát.
- Legyen óvatos és kerülje el a sérülést.
• A távvezérlőben lévő elemeket egyforma típusúra cserélje le.
Ne használjon vegyesen régi és új, vagy eltérő típusú
elemeket.
- Tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.
• Az elemeket ne próbálja újratölteni vagy szétszedni.
Az elemeket ne dobja tűzbe.
- Meggyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.
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• Ha az elemekből folyadék kerül a bőrére vagy ruhájára,
alaposan mossa le tiszta vízzel. Ha az elemek szivárognak, ne
használja a távvezérlőt.
- Az elemekben lévő vegyi anyagok maró hatásúak, illetve
egészségkárosodást okozhatnak.
• Ha lenyelte az elemekben található folyadékot, tisztítsa meg a
száját és menjen el az orvoshoz. Ha az elemek szivárognak,
ne használja a távvezérlőt.
- Az elemekben lévő vegyi anyagok maró hatásúak, illetve
egészségkárosodást okozhatnak.
• Karbantartás csak a gyártó által ajánlott módon végezhető.
Más szakképzett személysegítségét igénylő karbantartási és
javítási munkálatok csak a gyúlékonyhűtőközegek
használatában jártas személy felügyelete mellett végezhető.
(az R32 esetében)
• Megszakító eszközt kell beépíteni a rögzített vezetékezésbe a
bekötési szabályoknak megfelelően.
• Ha a hálózati kábel megsérül, akkor azt csak a gyártó, a
szakszerviz, vagy hasonlóan képzett szerelő cserélheti ki.
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KIEGÉSZÍTŐK
Mennyiség

Szerelőlemez

1 EA

Kép

MAGYAR

Megnevezés

SJ
Kondenzvíz
elvezető tömlő

1 EA

“A” típusú csavar

5 EA

“C” típusú csavar

2 EA

Szigetelőszalag

1 EA

SK

Szigetelőszalagot a csomag nem tartalmazza.

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
Kép

Megnevezés

Kép

Megnevezés

Csavarhúzó

Multiméter

Elektromos fúrógép

Hatszögű csavarkulcs

Mérőszalag, kés

Ampermérő

Magfúró

Gázszivárgás-érzékelő

Villáskulcs

Hőmérő, szintmérő

Nyomatékkulcs

Peremező
szerszámkészlet
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FELSZERELÉSI LEHETŐSÉGEK
MAGYAR
Szerelőlemez
Hüvely
Hüvely
Kitt (gumijellegű tömítés)
Ügyeljen rá, hogy csőhajlításkor a
cső ne törjön el és ne nyomódjon
össze.

Vezetékes távvezérlő
(Tartozék)

Bölcső

Szigetelés (széles)
• Ellenőrizze a kiégített
cseppvízhálózatot.
• Az elvezetés ellenőrzésekor
távolítsa el a szűrőket és öntsön
vizet a hőcserélőbe.
• Ha megfelelő a cseppvízelvezetés
kiépítése szigetelje le

* Típusonként eltérhet

!

MEGJEGYZÉS

• Az LG nem szállítja a telepítéshez szükséges szerelési anyagokat

FELSZERELÉS 15

FELSZERELÉS
A megfelelő hely kiválasztása

Több mint
100

Több mint 200

Több mint
100
Több mint 2 300
(Egység: mm)

* Egyes típusoknál eltérhet.

!

VIGYÁZAT

A beltéri egységet a padlótól legalább 2.3
méter magasan rögzítse a falra.

MAGYAR

- A készülék közelében ne legyen hőforrás vagy
gőz.
- Válasszon olyan helyet, ahol nincs akadály a
készülék körül.
- Ügyeljen arra, hogy a a kondenzvíz elvezetést
megfelelően ki lehessen építeni.
- Ne szerelje fel ajtó közelében.
- A készülék jobb és bal oldalán biztosítson
legalább 100 mm szabad távolságot. Szerelje
a készüléket a lehető legmagassabbra, de a
mennyezettől biztosítson legalább 200 mm
szabad távolságot.
- A fal szükségtelen rongálásának
megelőzésére használjon fémdetektort az
oszlopok megtalálására.
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Minimális alapterület (az R32 esetében)
- A készüléket a minimális alapterületnél nagyobb helyiségben kell telepíteni, működtetni és tárolni.
- A táblázat grafikonjának segítségével határozza meg a minimális terület.

MAGYAR

Amin (m2) 600

Padlón álló
500

400

300

200

100

Falra szerelhető
Mennyezetre szerelhető
m (kg)

0
0

1.224

2

3

4

5

6

7

8

- A készüléket a minimális alapterületnél nagyobb helyiségben kell telepíteni, működtetni és tárolni.
- A táblázat grafikonjának segítségével határozza meg a minimális terület.
- Amin : minimális hely ami szükséges a telepítéshez

Padlón álló
m (kg) Amin (m2)
< 1.224
1.224
12.9
1.4
16.82
1.6
21.97
1.8
27.80
2
34.32
2.2
41.53
2.4
49.42
2.6
58.00
2.8
67.27
3
77.22
3.2
87.86
3.4
99.19
3.6
111.20
3.8
123.90
4
137.29
4.2
151.36
4.4
166.12

Padlón álló
m (kg) Amin (m2)
4.6
181.56
4.8
197.70
5
214.51
5.2
232.02
5.4
250.21
5.6
269.09
5.8
288.65
6
308.90
6.2
329.84
6.4
351.46
6.6
373.77
6.8
396.76
7
420.45
7.2
444.81
7.4
469.87
7.6
495.61
7.8
522.04

Falra szerelhető
m (kg) Amin (m2)
< 1.224
1.224
1.43
1.4
1.87
1.6
2.44
1.8
3.09
2
3.81
2.2
4.61
2.4
5.49
2.6
6.44
2.8
7.47
3
8.58
3.2
9.76
3.4
11.02
3.6
12.36
3.8
13.77
4
15.25
4.2
16.82
4.4
18.46

Falra szerelhető
m (kg) Amin (m2)
4.6
20.17
4.8
21.97
5
23.83
5.2
25.78
5.4
27.80
5.6
29.90
5.8
32.07
6
34.32
6.2
36.65
6.4
39.05
6.6
41.53
6.8
44.08
7
46.72
7.2
49.42
7.4
52.21
7.6
55.07
7.8
58.00

Mennyezetre szerelhető Mennyezetre szerelhető
m (kg) Amin (m2) m (kg) Amin (m2)
4.6
13.50
< 1.224
4.8
14.70
1.224
0.956
5
15.96
1.4
1.25
5.2
17.26
1.6
1.63
5.4
18.61
1.8
2.07
5.6
20.01
2
2.55
5.8
21.47
2.2
3.09
6
22.98
2.4
3.68
6.2
24.53
2.6
4.31
6.4
26.14
2.8
5.00
6.6
27.80
3
5.74
6.8
29.51
3.2
6.54
7
31.27
3.4
7.38
7.2
33.09
3.6
8.27
7.4
34.95
3.8
9.22
7.6
36.86
4
10.21
7.8
38.83
4.2
11.26
4.4
12.36

Szerelőlap
Ø 65

Ø 65

Mérőszalag
83

83
134

150

Mérőszalag akasztója

(Egység: mm)

Fúrjon egy furatot a falba
- ø 65 mm magfúróval készítse el a csövezés
furatát. A csövezés furatát a jobb vagy a bal
oldalon, enyhén kifelé lejtve készítse el.
FAL
Beltéri

Kültér

Ø 65

Ø 65

Szerelőlap
98
152

134

Jobb oldali hátsó csövezés

Bal oldali hátsó csövezés

A fülekre helyezzen vízszintezőt
A készülék befoglaló mérete
418
418

194
(Egység: mm)

(3/16"~5/16")

középvonalat. A szerelőlemez helyét
gondosan kell megválasztani. A hálózati
kábelt jellemzően a falon keresztül vezetik a
hálózati csatlakozóhoz. A csövezés
faláttörésének fúrását biztonságos módon
kell végezni.

5-7 mm

2 Mérje meg a falat és jelölje meg a

MAGYAR

A tartó falnak elég erősnek és szilárdnak kell
lennie ahhoz, hogy megvédje a készüléket a
vibrációtól.
1 „A” típusú csavarokkal erősítse a falra a
szerelőlemezt. Betonfal esetén használjon
horgonycsavarokat.
- A szerelőlemezt vízszintező használatával
vízszintesen, a középvonalhoz igazítva
erősítse a falra.

A fülekre helyezzen vízszintezőt
A készülék befoglaló mérete
494
504
Bal oldali hátsó csövezés

A szerelőlemez rögzítése

Jobb oldali hátsó csövezés
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Peremezés

A sorja eltávolítása

A gázszivárgás fő oka a helytelen peremezés.
Az alábbiak szerint végezze el a peremezést.

1 Távolítsa el a vágáskor keletkezett sorját .
2 Tartsa lefelé a rézcsövet, hogy a sorja ki

MAGYAR

tudjon esni.

Cső

A csövek és a kábelek méretre vágása

Tágítószerszám

1 Használjon szabványos hűtőköri rézcsövet.
2 Mérje le a beltéri és a kültéri egység közötti
távolságot.

3 A csöveket a mért távolságnál kissé

Mutasson
lefelé

hosszabbra vágja le.

4 Az elektromos kábeleket a cső hosszánál
1.5 m-rel hosszabbra vágja le.

A hollandi anya felszerelése
Rézcső

90°

Ferde Egyenetlen Durva

- Sorjázás után húzza fel a csővégekre a
hollandi anyákat majd készítse el a peremeket
a csővégeken.
(Figyeljen rá, hogy a peremezés után nem
lehet felhelyezni a hollandi anyákat.)
Hollandi anya

!

VIGYÁZAT

(az R32 esetében)
• Amikor a mechanikai csatlakozókat újból
beltérben használják, fel kell újítani ezeknek
a szigetelését.
• Amennyiben a fáklyázott csatlakozót
újrahasználják beltérben, a fáklya részt újra
kell gyártatni.

Rézcső

Peremezés
1 Használjon peremezőszerszámot a
peremezés elkészítéséhez.

2 A méreteket a lenti táblázat tartalmazza:
„A” hüvelyk (mm)
Csőátmérő
Szárnyas
anyacsavar Kuplung
hüvelyk (mm)
típusa
típusa
Ø 1/4 (Ø 6.35)
Ø 3/8 (Ø 9.52)
Ø 1/2 (Ø 12.7)
Ø 5/8 (Ø 15.88)
Ø 3/4 (Ø19.05)

0.04~0.05 (1.1~1.3)
0.06~0.07 (1.5~1.7)
0.06~0.07 (1.6~1.8)
0.06~0.07 (1.6~1.8)
0.07~0.08 (1.9~2.1)

0~0.02
(0~0.5)
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Befogó

3 Húzza vissza a csövezés tartóját.
4 Vegye le a csőcsatlakozások fedelét.

"A"

Beltéri egység hátulnézete

Rézcső

MAGYAR

<Szárnyas anyacsavar típusa>

Csőtartó

<Kuplung típusa>

Jobb

Bal
Hátrafelé

Lefelé

Ellenőrzés
* Típustól függően eltérhet.

1 Az elkészült peremezést hasonlítsa össze
az ábrával.

2 Ha a peremezés hibás, vágja le a
peremezett részt és ismételje meg a
peremezést.

A burkolat összeszerelése
1 Helyezze be a fögzítőfület (3db).

Körben sima
Belül fényes és karcmentes

= Helytelen peremezés =

Ferde
Körben
egyenletes hossz

Sérült
felület

Repedt Egyenetlen
vastagság

A csövezés csatlakoztatása
1 A beltéri egység alján húzza meg a borítást.
Húzza meg a borítást ① → ②.

2 Távolítsa el a burkolatot.

2 Pattintsa be a rögzítőfüleket a helyükre

ڹ

(Járjon el körültekintően, mert a rögzítőfülek
letörhetnek) ① → ②.

ڸ

ڸ

ڸ

ڹ
ڹ
ڹ
ڸ

ڸ

ڸ

ڸ
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Jó megoldás
- Húzza lefelé a csövezést, majd ezt követően
lassan hajlítsa oldalra.

Rossz megoldás
- Az ábra szerinti jobbról balra hajlítás
megrongálhatja a csövezést.

MAGYAR
* Típustól függően változhat.
* Típustól függően változhat.

!

VIGYÁZAT

Tájékoztató a helyes csövezéshez.
Kövesse a fenti utasításokat.

FELSZERELÉS 21

A beltéri készülék felszerelése

<Jobb oldali csövezés>

1 Akassza fel a szerelőlemezre a beltéri

Nézet

Csúsztassa fel a
fémlemez borítást

Beltéri egység sorkapocs

Szerelőlemez

1(L)

2(N)

Beltéri egység
tápfeszültség

2 Támassza ki a beltéri egységet.

3(A)

4(B)

Kommunikációs
adatkábel

2 A kábelt rögzítse a vezérlőkártyára a
kábelrögzítővel.
Csőtartó

* Típusonként eltérhet.

Csövezés

3 Ragasztószalaggal fogja össze a csövezést,
az elvezető tömlőt és az összekötő kábelt.
Ügyeljen arra, hogy a leeresztő tömlő a
köteg legalsó részén legyen. Ha felül van, a
készülék belsejében található túlfolyó tálca
túlcsordulhat.

1 Az elektromos és kommunikációs kábeleket
vezesse el a berendezés alján (bővebben
lásd a "Kábelek csatlakozása" c. részben).

<Bal oldali csövezés>

<Bal oldali csövezés>
Szalag
Összekötő
kábel
Elvezető tömlő

Csúsztassa fel a
fémlemez borítást

Nézet

Elvezető tömlő
Összekötő cső

<Jobb oldali csövezés>

Beltéri egység sorkapocs
1(L)

2(N)

Beltéri egység
tápfeszültség

3(A)

4(B)

Szalag

Kommunikációs
adatkábel

Összekötő
kábel
Elvezető tömlő
Összekötő cső

* Típusonként eltérhet.

MAGYAR

készüléket. Ellenőrizze, hogy megfelelően
helyezte e fel a beltéri egységet.
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!

VIGYÁZAT

szigetelje a csatlakozásokat

MAGYAR

Használjon párazáró szigetelést, hogy a
kelettkező pára ne tehessen kárt a padlón
vagy a bútorokban.
* Zárt cellás Polietilén ajánlott.

1 Csatlakozáskor ügyeljen rá, hogy a
szigetelések résmentesen illeszkedjenek és
szigetelje le az csatlakozást az ábra szerint.
Szigetelőanyag

A csövezés és az kondnezvíz elvezető
tömlő csatlakoztatása a beltéri egységhez
1 Illessze össze a csöveket és először kézzel
húzza meg a hollandi anyát.

2 a csövezés vágási iránya felfelé kell hogy
mutasson.

Vágási irány
Beltéri készülék
csövezése

Hollandi
anya

Hűtőköri cső

2 Villáskulccsal szorítsa meg a hollandi anyát.
Gázcső
Külső átmérő
mm
ø 6.35
ø 9.52
ø 12.7
ø 15.88
ø 19.05

Nyomaték

hüvelyk
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4

Nm
1.8~2.5
3.4~4.2
5.5~6.5
6.3~8.2
9.9~12.1

Vágási irány

Folyadékcső
Jó megoldás

Rossz megoldás

* Felfelé mutató vágási irány.
Beltéri egység csöve

Összekötő cső
Szigetelés

Csavarja be szigeteléssel

Elektromos kábel
Cső
Műanyagszalag (keskeny)

Állítható villáskulcs

3 A hűtőközeg csövezést és a kondnezvíz
Hollandi anya

tömlőt tekerje össze szigetelőszalaggal és
helyezze a készülék hátoldalába.

Összekötő cső

Nyomatékkulcs
Beltéri készülék csövezése

3 A lenti ábra szerint végezze el a kondnezvíz
elvezetés toldását, ha szükséges.

Elvezető cső

Beltéri egység
elvezető tömlője
Műanyagszalag
Ragasztó
(keskeny)

Csavarja be Szigetelőszalaggal
Cső

Elvezető tömlő

Szigetelőszalag
(szeles)
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Befejező munkálatok a beltéri
egység felszerelésekor
helyükre.
2 Ellenőrizze, hoyg a beltéri egység
megfelelően illeszkedik a szerelőlemezen.
3 A készülék oldalait pattintsa rá a
szerelőlemezre.
4 Csavarozza fel a készüléket a
szerelőlemezre (C típusú csavar).

Ellenőrizze az elvezetést

MAGYAR

1 A csövek tartóját tegye vissza az eredeti

a kondnezvíz elvezetés
ellenőrzése
1 Öntsön vizet a hőcserélőre.
2 Nem lehet szivárgás és dugulás az
elvezetésben.

Elvezető tömlő
csatlakoztatási területe

Szivárgás
ellenőrzése
Leeresztő tálca

Elvezető
tömlő
Szivárgás
ellenőrzése

„C” típusú csavar

Kondenzvíz elvezetés
1 A megfelelő elfolyás biztosítása érdekében
lejtéssel kell szerelnie a tömlőt.
Lejtés
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2 Az alábbiak szerint NE készítse el a
kondnezvíz elvezetést.

MAGYAR

A tömlő ne
haladjon felfelé

Vízszivárgás

Felgyűlt víz
Levegő

Vízszivárgás Hullám

Elvezető cső
vízbe merült vége

Vízszivárgás
Csatorna
50 mm-nél
kisebb rés

* Típustól függően eltérhet.
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Beltéri burkolat le és felszerelése
Légszűrő kiszerelése

1 Áramtalanítsa a készüléket.
2 Pattintsa le a dekorlapot.

1 Áramtalanítsa a készüléket.
2 Elemje fel a szűrőt.

3 Kissé megemelve vegye ki a készülékből.
3 Távolítsa el a dekorlapot a széleinél
megfogva.

Légszűrő beszerelése
1 Áramtalanítsa a készüléket.
2 Akassza be a szűrő füleit.

Dekorlap felszerelés
1 Áramtalanítsa a készüléket.
2 Helyezze fel a dekorlap hátsó részét.

3 Tegye a helyére a szűrőt meg hajtsa le a
műanyag fedelet.

4 Ellenőrizze, a beltéri egység összeszerelését.
3 Hajtsa fela dekorlapot és illessze a helyére.

!
!

MEGJEGYZÉS

A lészűrő törékeny ügyeljen rá.

MEGJEGYZÉS

Ha nem megfelelően helyezte vissza a szűrőt
por és egyéb anyagok kerülhetnek a
készülékbe, amik a teljesítmény romlásához
és meghibásodást okozhatnak. Használjon
létrát a szűrő csréjénél

MAGYAR

Dekorlap leszerelés
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A kábelezés csatlakoztatása
- A kommunikációs kábelek bekötésénél vegye figyelembe a kültéri egység csatlakoztását is.
- Gondoskodjon róla, hogy a kommunikációs kábel színei és darabszámai számai megegyezzenek.

MAGYAR

SJ/SK

Kültéri egység Sorkapcsa
Beltéri egység sorkapcsa
1(L)

2(N)

3(A)

4(B)

Kültéri egység Beltéri egység

Központi vezérlő

SODU SODU IDU IDU INTERNET DRY1 DRY2 GND 12 V

Beltéri egység
tápfeszültség csatlakozás

※Kábelezés ellenőrzése ellenállás méréssel

!

VIGYÁZAT
10±3 mm

A beltéri és a kültéri egységhez csatlakoztatott elektromos és
kommunikációs adatkábelnek meg kell felelnie a helyi és a gyártói
előíráskonak.

±5

mm

35

GN
/YL

Amennyiben megsérül az elektromos kábel keressen fel egy
hivatalos márkaszervizt.

Normál
20
keresztmetszetű terület mm
0.75 mm2

!

FIGYELEM

Ügyeljen arra, hogy a sorkapocs minden csavarja erősen meg legyen szorítva.

!

VIGYÁZAT

A készülékhez csatlakoztatott hálózati kábelt a következő jellemzőknek megfelelően kell
megválasztani.
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!

VIGYÁZAT

!

VIGYÁZAT

A fenti feltételek teljesítése után a következőképpen készítse elő a kábelezést:
1) A légkondicionálót mindig külön, saját hálózati áramkörről táplálja. Az elektromos kábelezés
áramköri rajzát lásd a vezérlődoboz fedelének hátoldalán található címkén.
2) A tápellátás és az egység közé iktasson be kismegszakítót.
3) Szállítás közben kilazulhatnak a rögzítőcsvaraok ezért ellenőrizze azokat és szükség szerint
húzzon utána. (Ha meglazultak, a kábelek kiéghetnek.)
4) Ellenőrizze a hálózati tápfeszültség adatait.
5) Ellenőrizze, hogy a tápellátás terhelhetősége megfelelő-e.
6) Győződjön meg arról, hogy az indítófeszültség a típustáblán feltüntetett névleges feszültség
legalább 90 %-a.
7) Ellenőrizze, hogy a kábelvastagság megfelel az előírásoknak.
(Különösen ügyeljen a kábelhossz és –vastagság összefüggésére.)
8) Az ÉV-relét ne szerelje nedves vagy párás helyre.
A víz vagy nedvesség rövidzárlatot okozhat.
9) Az elégtelen elektromos tápellátás, a fázis vagy áramkimaradás az alábbi hibákat okozhatja:
- Elektromos eszközök meghibásodása vagy működési zavara (pl.: biztosíték, túlterhelés
védelmi eszköz stb)
- készülék és alkatrészeinek meghibásodása
- Készülék üzemzavar
10) Ellenőrizze az elektromos bekötéseket mielőtt áram alá helyezi a készüléket.

MAGYAR

Ellenőrizze az elektromos táp és a kommunikációs kábelezést mielőtt áram alá helyezi a
készüléket
1) A táp és a kommunikációs kábelek felcserélése a készülék meghibásodását okozza
2) Hogyan ellenőrizze a kábelezés bekötését?
: Mérje meg az ellenállás értékét az elektromos táp bekötési pontjaink (L, N), használjon
ellenállásmérésre alkalmas mérőműszert
- Helyes bekötés esetén az ellenállás értéke 1 MΩ vagy több
- Helytelen bekötés esetén az ellenállás értéke 500 kΩ vagy kevesebb
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DIP Switch Setting
beltéri egység
MAGYAR

Funkció
SW1 Kommunikáció
SW2 Ciklus

Leírás
N/A (alapértelmezett)
N/A (alapértelmezett)
Master vagy slave
beállítása

SW3 Csoportvezérlés

OFF/KI állásban
-

ON/BE állásban Gyári beállítás
Off
Off

Master

Slave

Off

Dry Contact
üzemmód

Dry Contact üzemmód
választása

Vezetékes/vezeték nélküli
távvezérlő
Kézi vagy automatikus
üzemmód választása

Automatikus

Off

SW5 Alkalmazás

Folyamatos ventilátorüzem

Folyamatos üzem
kikapcsolása

-

Off

-

-

Off

Kapcsolat bontása

Üzemel

SW4

Elektromos fűtés
csatlakoztatása
Szellőztető
csatlakoztatása
SW7 Légterelés beállítása
(Consol gép)
Régió választása
SW8 stb.
SW6

!

N/A
Szellőztető csatlakoztatásának
választása
Fel/le oldalsó légterelő
választása
Trópusi terület választása
Tartalék

Felső + alsó légterelő
Általános üzemmód
-

Csak felső
légterelő
Trópusi típus
-

VIGYÁZAT

Multi V típus esetén az 1, 2, 6, 8 DIP kapcsolót OFF/KI állásba kell kapcsolni.
Eze a funkciók más készülékeknél érhetőek el!

Kültéri egység
A kültéri egység 3-as DIP kapcsolójának felkapcsolásával az "automata címzés" sebessége
gyorsítható (az alábbi feltételeknek kell teljesülnie és ne feldje, hoyg DIP kapcsoló állítás után
áramtalanítani szükséges a kültéári egységet).
* Speciális feltételek:
- Beltéri egység: 4. generációs beltéri egységek lettek telepítve.
- Kültéri egység: típusa Multi V IV és 2013 októbert követő gyártású.
DIP-kapcsoló

7-szegmenses
kijelző

Off

Off
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Csoportvezérlés beállítása
Csoportvezérlés 1

LGAP hálózati rendszer

vagy

Master

Slave

Hibaüzenet kijelzése

°C / °F (5 s)

MAGYAR

n 1 vezetékes távvezérlő + standard beltéri egységek

Slave

Slave

GND
Jel
12 V

A slave beltéri egységek között csak soros jelkábelt és
GND-vezetékeket kell csatlakoztatni.

Master

TIME (3 s)

n DIP-kapcsoló a a beltéri egységen (kazettás és csatornás beltéri egységek)
¿ Master beállítás
- No. 3 Off

¡ Slave beállítás
- No. 3 On

Beltéri egység DIP-kapcsoló
Egyes beltéri egységeken távvezérlővel kell beállítani a Master és Slave készülékeket.
A beállításról bővebben a távvezérlő útmutatójában olvashat.
1. Egy vezetékes távvezérlővel (maximum) 32 beltéri egység vezérelhető.
Csoport vezérlésben mindig egy Master készüléket állítson be, a többi készülék Slave legyen.
2. Minden típusú beltéri egységet lehet csatlakoztatni.
3. Egyidejűleg infrás távvezérlő is használható (feltétele, hoyg a beltéri egység képes legyen
fogadnia a távvezérlő jeleit).
4. A master beltéri egységre DryContact is csatlakoztatható és központilag is vezérelhető.
5. A beltéri egység hibája a vezetékes távvezérlőn jelenik meg! A hibás Slave készülék kiételével a
többi egység üzemeltethető.
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MAGYAR

* Csoportvezérlést a 2009 február utáni gyártású készülékek támogatják.
* A master és slave beállítás elmulasztása hibás működést eredményezhet.
* Csoportvezérlés esetén a következő funkciók használhatók.
- Bekapcsolás, leállítás, üzemmódválasztás.
- Hőmérséklet-beállítás és szobahőmérséklet ellenőrzése.
- Órabeállítás.
- Ventilátor (nagy/közepes/kicsi)
- Időzítési beállítások
- Csoport vezérlés esetén egyes funkciók nem elérhetőek!

Csoportvezérlés 2
n Vezetékes távvezérlők + standard beltéri egységek

LGAP hálózati rendszer
vagy

Master

Master

Slave

Ne csatlakoztassa a soros
12 V-os vezetéket

Hibaüzenet kijelzése
°C / °F (5 s)

TIME (3 s)

Master

Master

* A master vezetékes távvezérlővel 16 (maximum) beltéri egység vezérelhető.
* A beállítások, elérhető funciók megegyeznek a fenti esettel (Csoportvezérlés 1).

Slave

GND
Jel
12 V
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3. Csoportvezérlés 3
n Álatalános beltéri egységek és frisslevegős egységek vegyesen

MAGYAR

vagy
LGAP hálózati rendszer

FAU
Master

FAU
Slave

Master

GND
Jel
12 V

Slave

N

M

Hibaüzenet kijelzése

Hibaüzenet kijelzése

Master

Master

* Álatalános beltéri egységekkel és frisslevegős egységekkel (Fresh Air Intake Unit- FAU) vegyesen
történő kialakítás során különítse el a friss levegős egységeket az általános beltéri egységektől,
mert a hőmérséklet beállítás eltérő lehet (N,M<=16)
* A beállítások, elérhető funciók megegyeznek a fenti esettel (Csoportvezérlés 1).

FAU

FAU

Standard

Standard

FAU

FAU

Standard

* FAU : Friss levegős beltéri egység
Standard: általános beltéri egység

Standard
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2 távvezérlő
n 2 vezetékes távvezérlő + 1 Master beltéri egység

MAGYAR

vagy
LGAP hálózati rendszer

Slave

Master

Slave

Slave

GND
Jel
12 V

Hibaüzenet kijelzése
°C / °F (5 s)

TIME (3 s)

Master

Slave

1. Egy beltéri egységre legfeljebb két vezetékes távvezérlőt lehet csatlakoztatni.
A csoportban csak egy Mater beltéri egységet állítson be, a többi beltéri egység Slave legyen.
Csak egy vezetékes távvezérlőt állítson master-re, a többit állítsa slave-re.
2. Minden általános, komfort beltéri egység alkalmas a csoportvezérlésre.
3. Egyidejűleg infrás távirányító is használható, amennyiben a Master beltéri egység vezérelhető
infrás távirányítóval.
4. Egyidejűleg Dry Contact és központi vezérlő is csatlakoztatható.
5. A beltéri egység bármilyen hibája esetén a vezetékes távvezérlő kijelzőjén egy hibakód jelenik
meg.
6. A beltéri egységek funkciói nincsenek korlátozva.
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Tartozékok a csoportvezérlés beállításához
Használja a következő kiegészítőket a csoportvezérlés kialakítására.

h PZCWRCG3 kábel az csatlakozókábel

1 db beltéri egység + 2 db vezetékes távvezérlő
h PZCWRC2 kábel az csatlakozókábel

Slave

Master

PZCWRC2
PZCWRCG3

Master
Master

!

Slave

VIGYÁZAT

Használjon a helyi előírásoknak megfelelő szigetelt kábelt és zárt nem gyűlékony kábelcsatornát.

MAGYAR

2 db beltéri egység + vezetékes távvezérlő
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Modell megnevezése
ARN

U

15

G

SJ

A

4

MAGYAR

Sorozatszám
Funkciók kombinációja
A: Alapfunkció
N/C : Ionizáló

L: Neo Plasma (oldalfalra szerelhető)

A burkolat típusa
Elektromos feszültségértékek
1 : 1Ø, 115 V, 60 Hz
2 : 1Ø, 220 V, 60 Hz
6 : 1Ø, 220 - 240 V, 50 Hz 7 : 1Ø, 100 V, 50/60 Hz
3 : 1Ø, 208/230 V, 60 Hz
G : 1Ø, 220 - 240 V, 50 Hz/1Ø, 220 V, 60 Hz
Hűtési teljesítmény (BTU/óra)
PL.) 5 000 Btu/h ➝ '05'
18 000 Btu/h ➝ '18'
Inverteres készülék és csak hűtésre (C/O) vagy hűtésre és fűtésre (H/P) is
használható (hőszivattyú)
N: AC Inveteres H/P, V: AC Inverteres C/O, U: DC Inverteres C/O és H/P típus

rendszer R32/R410A-s beltéri egységgel
❈ LGETA:U PL.) URN

Zajkibocsátás
A jelen termék által kibocsátott A-hangnyomásszint 70 dB alatti.
**A hangnyomászint felhasználási helytől függően eltérő lehet.
A feltüntetett adatok a kibocsátási szintre vonatkoznak, nem minősülnek feltétlenül biztonságos
működési szintek. Annak ellenére, hogy a kibocsátási és kitettségi szintek között összefüggnek
egymással, megbízhatóan mégsem használhatók a további óvintézkedések szükségességének
meghatározására. A munkaerő kitettségének tényleges szintjét befolyásoló tényezők közé tartozik a
munkavégzésnek helyet adó terem és egyéb zajforrások, például a berendezések száma és az egyéb
kapcsolódó folyamatok, valamint az az időtartam, amíg egy kezelő ki van téve a zajnak. Továbbá, a
megengedett kitettségi szint országtól függően eltérő lehet. A jelen információk azonban segítséget
nyújtanak a berendezés felhasználójának a veszélyek és kockázatok megfelelő felmérésben.

Koncentrációhatár
A maximális hűtőközeg koncentráció értéke nem lépheti túl a vonatkozó helyi előírásokban és
rendelkezésekben megadott értéket. A koncentráció mértékegysége kg/m3 (hűtőközeg gáz tömege,
1 m3 zárt térhez viszonyítva)
Koncentrációhatár: 0.44 kg/m3 (R410A)
n Hűtőközeg koncentráció kiszámítása
Hűtőközeg koncentráció =

A rendszer teljes hűtőközeg mennyisége
A legkisebb helyiség térfogata, ahol a beltéri egység telepítésre került (m3-ben)

