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SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

LÉGKONDICIONÁLÓ
• Kérjük, a készülék használatba vétele előtt teljesen olvassa el ezt a
szerelési kézikönyvet.
• A szerelést a nemzeti kábelezési előírásoknak megfelelően csak erre
felhatalmazott szakember végezheti.
• Miután gondosan elolvasta, őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet,
hogy később is beletekinthessen.
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Beltéri egység

o Csövek: gáz-oldal
Folyadék-oldal
(Lásd a készülékadatok között)
o Szigetelőanyagok
o Kiegészítő cseppvíz cső

o Szintező
o Csavarhúzó
o Elektromos fúrógép
o Magfúró
o Peremező szerszámkészlet
o Megadott nyomatékkulcsok
(típustól függ)
o Csavarkulcs ........Half union

o Egy pohár víz
o Csavarhúzó
o Hatszögű csavarkulcs
o Gázszivárgás-érzékelő
o Vákuumszivattyú
o Elosztószelep
o Használati útmutató
o Hőmérő

A szerelőkészlet
MAGYAR

A szerelőkészlet

Levegőkimeneti nyílások

Levegőszűrők
Levegőbemeneti
nyílások
Vezérlődoboz

Vezetékes távvezérlő

Név

Leeresztõ
tömlő

Fémbilincs

Mennyiség

1 db

2 db

Alátét a függesztő
tartóhoz
8 db

Bilincs
(kábelkötegelő)

Szerelvény
szigetelése

4 db

1 készlet

Egyéb

• Használati útmutató
• Szerelési kézikönyv
Alak

Gázcsőhöz

Folyadékcsőhöz
• A panelrögzítő csavarok a dekorációs panelen találhatók.
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Safety Precautions

Biztonsági óvintézkedések
A felhasználó vagy más személy sérülésének, vagy vagyontárgyak károsodásának elkerülése érdekében be kell
tartani az alábbi előírásokat.
n A készülék felszerelése előtt feltétlenül olvassa el.
n Feltétlenül tartsa szem előtt az itt leírt figyelmeztetéseket, mert a biztonsággal kapcsolatos fontos részeket tartalmaznak.
n Az előírások figyelmen kívül hagyása miatti helytelen üzemeltetés sérülést vagy kárt okozhat. Ezek súlyosságát az alábbiak jelzik.

FIGYELEM

Ez a jel halál vagy súlyos sérülés lehetőségére figyelmeztet.

VIGYÁZAT

Ez a jel csak sérülés vagy anyagi kár lehetőségére figyelmeztet.

n A kézikönyvben használt jelképek jelentése a következő.

Semmiképpen se tegye.
Feltétlenül kövesse az utasításokat.

FIGYELEM
n Felszerelés
Ne használjon hibás vagy a szükségesnél kisebb megszakítót. A
készüléket mindig külön erre a
célra szolgáló elektromos megszakító után kell szerelni.

Az elektromos szerelési munkákat a márkakereskedővel, szakképzett villanyszerelővel vagy
egy hivatalos szervizközponttal
végeztesse el.

Mindig földelje le a készüléket.

• Fennáll a tűz vagy az áramütés • Ön sohase szerelje szét vagy
• Fennáll a tűz vagy az áramütés
veszélye.
veszélye.
javítsa a készüléket.
Fennáll a tűz vagy az áramütés
veszélye.

Biztonságosan szerelje fel a
vezérlődoboz paneljét és
fedelét.

Mindig külön áramkört és kismegszakítót használjon.

• Fennáll a tűz vagy az áramütés • A helytelen kábelezés tüzet
vagy áramütést okozhat.
veszélye.
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Megfelelően méretezett biztosítékot vagy megszakítót
használjon.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés
veszélye.

Safety Precautions
Ne járassa hosszabb ideig a klímaberendezést, ha nagyon nagy a
levegő páratartalma és egy ajtó
vagy ablak nyitva maradt.

Legyen óvatos a készülék
kicsomagolása és felszerelése során.

• Fennáll a tűz vagy az áramütés • A nedvesség kondenzálódhat
• Éles peremek sérülést okozhatés benedvesítheti vagy károsítveszélye.
nak. Fokozottan ügyeljen a burhatja a bútorokat.
kolat éleire,a kondenzátor és a
párologtató ventilátorszárnyaira.

A felszereléshez mindig forduljon
a márkakereskedőhöz vagy egy
hivatalos szervizközponthoz.

Ne szerelje a készüléket
hibás állványra.

• Fennáll a tűz, áramütés, robba- • Ez személyi sérülést és anyagi
nás vagy sérülés veszélye.
kárt okozhat, vagy a készülék
deformálódhat.

Ügyeljen arra, hogy a felszerelési hely állapota az idő
során ne romoljon.
• Ha a tartó leszakad, a készülék
vele együtt leeshet és anyagi
kárt, személyi sérülést okozhat,
illetve a készülék megsérülhet.

Szivárgásvizsgálat vagy légtelenítés során használjon vákuumszivattyút vagy inert gázt (nitrogént). Ne tároljon vagy használjon éghető gázt vagy sűrített levegőt, illetve oxigént. Ez tüzet vagy
robbanást okozhat.
• Fennáll a tűz, robbanás, halál vagy sérülés veszélye.

n Használat
Ne tároljon vagy használjon éghető gázt vagy éghető anyagokat a készülék közelében.
• Fennáll a tűz vagy a készülék károsodásának veszélye.
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MAGYAR

A tápkábelt ne alakítsa át és
ne toldja meg.

Safety Precautions

VIGYÁZAT
n Felszerelés
A készülék felszerelése
vagy javítása után mindig
ellenőrizni kell, nincs-e
gáz- (hűtőközeg-) szivárgás.
• Alacsony hűtőközeg-szint a
készülék károsodását okozhatja.

A készüléket ne szerelje fel olyan
helyen, ahol a kültéri egység zaja
vagy az általa termelt hő kárt
okozhat a szomszédságnak.
• Ez gondot jelenthet a szomszédságnak.

Ha szájába kerülne az elemekben lévő folyadék, mosson
fogat és forduljon orvoshoz.
Ha az elemek szivárognak, ne
használja a távvezérlőt.
• Az elemekben lévő vegyi anyagok égést vagy más egészségkárosodást okozhatnak.
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A kondenzvíz megfelelő
elvezetéséhez szerelje fel a
cseppvíz tömlőt.

A készüléket vízszintezve
kell felszerelni.

• Rossz csatlakozás vízszivárgást okozhat.

• A rezgés vagy vízszivárgás
megelőzése érdekében.

A készüléket két vagy több
személynek kell felemelnie és
szállítania.
• El kell kerülni a személyi sérülést.

Ne szerelje a készüléket
olyan helyre, ahol az közvetlenül ki van téve tengeri szélnek (sós permetnek).
• Ez a készülék korrózióját okozhatja. A korrózió, különösen
kondenzátoron és a párologtató
felületeken hibás vagy nem
hatékony működést eredményezhet.

Felszerelés
MAGYAR

Felszerelés
A legjobb hely kiválasztása
Beltéri egység
A légkondicionálót a következő követelményeknek megfelelő
helyen szerelje fel:

Felülnézet (Egység: mm) Szerviznyílás

Vezérlődoboz

(600 x 600)

• El kell bírnia legalább a beltéri egység súlyának négyszeresét.
• Az ábra szerint megfelelő vizsgálati hozzáférést kell biztosítania az ábra szerint.
• Vízszintesnek kell lennie.
Levegő
kilépés

600

• Egyszerűen összeköthetőnek kell lennie a kültéri egységgel.

600

• Elektromos zajtól mentesnek kell lennie.
• A levegőkeringésnek jónak kell lennie.
• A készülék közelében ne legyen hőforrás vagy gőz.

Oldalnézet (Egység: mm)

Levegő
kilépés

Ellenőrizze a készülék és felfüggesztő csavarok egymáshoz
képesti helyzetét.
• A szűrő tisztításához vagy a készülék szervizeléséhez szükséges mennyezeti nyílás elkészítése.

(Hossz: mm)
Kapacitás (Btu/h)

A

B

5/7/9

800

800

12/15/18

800

1000

21/24

800

1200

H=20 vagy több
• Az elvezetés lejtéséhez az ábra szerinti megfelelő
„H” méret szükséges.

A(Min)

B(Min)

Mennyezet
Szervizhozzáférés

A

B
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Felszerelés

A mennyezet mérete és a felfüggesztő csavar helye
A készülék felszerelése
A készüléket megfelelően az álmennyezet fölé kell szerelni.

E
G

FÜGGESZTŐCSAVAR HELYE

D C

• Rezgésmentesítés céljából a készülék és a légcsatorna
közé helyezzen szigetelővásznat.
• A levegővisszavezető nyílásnál alkalmazzon szűrőt.

J
A
B

(Egység: mm)
Méret
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

733 772 628 700 36 190 20 660 155 700
933 972 628 700 36 190 20 860 155 900

21/24

1133 1172 628 700 36 190 20 1060 155 1100

I

5/7/9
12/15/18

F

Kapacitás (Btu/h)

H

Leeresztő nyílás

※ A jó vízelvezetés érdekében a készüléket a
leeresztőnyílás felé döntve szerelje fel, az
ábra szerint.

M10 anya

X4

M10 alátét

X4

M10 alátét

X4

M10 anya

X8

A TARTÓCSAVAR HELYE
• Olyan helyen legyen, ahol a készüléket szintezni lehet és
amely elbírja a készülék súlyát.
• Olyan helyen legyen, ahol ellenállhat a rezgésnek.
• Olyan helyen legyen, ahol a szervizelést kényelmesen el
lehet végezni.
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Felszerelés

• Válassza ki és jelölje meg a rögzítőcsavarok helyét.
• Fúrja fel a mennyezeti rögzítés furatait.

• A függesztő horgonyt és az alátétet használva rögzítse a függesztőcsavarokat a mennyezetbe.
• A függesztőcsavarokat erősen rögzítse a horgonyhoz.
• A szerelőlapokat anyákkal, alátétekkel és rugós
alátétekkel rögzítse a függesztőcsavarokra (durván
állítsa be a szintet).

Régi épület

Új épület

1 Horgony
2 Lapos alátét
3 Rugós alátét
4 Anya

VIGYÁZAT! Jól húzza meg a csavart
és az anyát, hogy a készülék ne
eshessen le.

5 Függesztőcsavarok

A kábelezés csatlakoztatása
A kültéri egység bekötésének megfelelően egyenként csatlakoztassa a vezetékeket a vezérlőkártya csatlakozóihoz.
• Ügyeljen arra, hogy a kültéri egység kábelereinek színezése és csatlakozószámozása azonos legyen a beltéri egységével.

L1/L2/L3 sorozat
Beltéri egység
Beltéri egység csatlakozósávja
1(L)

Kültéri egység
Beltéri egység csatlakozósávja

2(N)

3(A)

4(B)

Kültéri egység Beltéri egység
SODU SODU

IDU

Központi vezérlő

IDU INTERNET DRY1 DRY2 GND 12V

BELTÉRI EGYSÉG TÁPFESZÜLTSÉG-BEMENET
TÁPFESZÜLTSÉG
220 V AC

Komm.
12 V DC

FIGYELEM: Ügyeljen arra, hogy a csatlakozósáv minden csavarja erősen meg
legyen szorítva.
VIGYÁZAT! A készülékhez csatlakoztatott hálózati kábelt a következő jellemzőknek megfelelően kell megválasztani. (IEC 60502-1 szerinti CV kábeltípus)

NORMÁL
KERESZTMETSZET
2,5 mm²

GN
/YL

20

mm
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MAGYAR

A beltéri készülék felszerelése

Felszerelés
CAUTION:
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) Az elektromos szerelvénydobozban a kábeleket rögzítő csavarok az egység szállítása közben
keletkező rezgés hatására meglazulhatnak. Ellenőrizze, hogy ezek szorosan meg legyenek
húzva. (Ha meglazultak, a kábelek kiéghetnek.)
4) A hálózati tápfeszültség adatai
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 a tápellátási előírásban megadott értékeknek.
(Különösen ügyeljen a kábelhossz és –vastagság összefüggésére.)
8) Nedves vagy párás helyen mindig alkalmazzon ÉV-relét.
9) A feszültségcsökkenés a következő hibákat okozhatja.
• A mágneskapcsoló rezgése, érintkezőinek megrongálódása, biztosító leoldása, a túlterhelésvédelmi
eszköz működésének zavara.
• A kompresszor nem kap megfelelő indítóteljesítményt.
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Felszerelés
MAGYAR

Alkatrész neve és funkciója
• Alacsony statikus nyomású lég csatornázható típus
hátsó beszívással.

Levegőszűrő

Levegő kilépés

Hátsó panel

• Alacsony statikus nyomású légcsatornás típus alsó
beszívással.
Ebben az esetben helyezze át a hátsó panelt és az
alsó részt hajlítsa meg úgy, hogy az ábra szerint
illeszkedjen a ház furataihoz.

Hátsó panel

Levegő kilépés
Levegőszűrő

Ház

Hátsó panel
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Felszerelés

SZIGETELÉS ÉS EGYEBEK
HŐSZIGETELÉS

Teljesen szigetelje a csatlakozásokat és a csöveket.

Minden hőszigetelésnek meg kell felelnie a helyi előírásoknak.

BELTÉRI KÉSZÜLÉK
Gázcső csatlakoztatása

Hűtőközeg cső hőszigetelése (helyben
kell beszerezni) Csövezés hőszigetelése
(helyben kell beszerezni)

Hűtőközeg cső és hőszigetelés
(helyben kell beszerezni)
Hőszigetelés csőbilincse
(helyben kell beszerezni)
Hűtőközeg cső hőszigetelése
(helyben kell beszerezni)
Folyadékcső csatlakoztatása

Csövezés hőszigetelésének
átlapolása.
Hőszigetelés csőbilincse (helyben kell beszerezni)
Ügyeljen arra, hogy itt ne legyen rés.

Filc

Szigetelés
Nincs szabadon maradt hely

TESZTELÉS ÉS ELLENŐRZÉS

n A munkák elvégzése után ellenőrizze az elvégzett munkát és a működést.
• Levegőelosztás .............Jó a levegőkeringés?
• Leeresztés ....................Az elvezetés folyamatos és nincs páralecsapódás?
• Gázszivárgás ................A csőcsatlakozások rendben?
• Kábelezés .....................A kábelcsatlakozások rendben?
• Zárócsavar ....................A kompresszor zárócsavarja meglazítva?
• Szigetelés .....................A készülék teljesen szigetelt?
• Földelés ........................A készülék biztonságosan földelt?

Az elvezető csövezés ellenőrzése
1. Vegye ki a levegőszűrőt.

2. Ellenőrizze az elvezetést.
• Porlasszon egy-két pohár vizet a párologtatóra.
• A víznek szivárgás nélkül végig kell folynia a beltéri
egység elvezető tömlőjén.

12

Beltéri egység

Szekrény

Felszerelés

1. A csatornás típusú légkondicionáló esetén a beltéri egység lejtős felszerelése nagyon fontos az elvezetés szempontjából.
2. Az összekötő csövek szigetelésének vastagsága legalább 19 mm legyen.

Elölnézet
• The unit must be horizontal or declined to the drain hose connected when finished
installation.

Mennyezet

Leeresztő nyílás
Elszívó szivattyú használata

Elvezető csövezés
• Az elvezető csövezést mindig lefelé lejtve kell felszerelni (1/50
- 1/100): a visszafolyás megelőzése érdekében ne legyen
emelkedés-lejtés a csövezésben.
• Az elvezető csövezés csatlakoztatásakor ne alkalmazzon
nagy erőt a beltéri egység elvezető csatlakozóján.
• A beltéri egység elvezető csatlakozójának külső átmérője 32
mm.
Csövezés anyaga: 25 mm-es polivinilklorid (PVC) cső
és csőszerelvények

Csőbilincs
Beltéri egység

A felfelé
vezetés nem
megengedett.

Karbantartási leeresztő
csatlakozó

• Az elvezetőcsövezést hőszigetelni kell.
Hőszigetelő anyag: 8 mm-nél vastagabb polietilénhab.

Elvezetés tesztje
A légkondicionáló leeresztő szivattyúval ereszti le a vizet.
A leeresztő szivattyú működésének teszteléséhez a következő eljárást kell használni:

Tápvíz

Hajlékony leeresztő tömlő
Fő elvezető
cső

Elszívószivattyú

Leeresztő
csatlakozó

Ragasztott
csatlakozás

Elvezető tömlő csatlakozása
Használja a csőbilincset

• A csövet csatlakoztassa kívülre és a teszt végéig ideiglenesen hagyja ott.
• A hajlékony elvezetőtömlőbe öntsön vizet és ellenőrizze, hogy a csövezés nem szivárog-e.
• Az elektromos kábelezés befejezése után ellenőrizze
az elszívó szivattyú működését és zaját.
• A teszt befejezése után a rugalmas elvezető tömlőt
csatlakoztassa a beltéri egység elvezető csatlakozójára.

Leeresztő tálca
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MAGYAR

VIGYÁZAT

Felszerelés

Max 300mm

Függesztő
távolság Függesztett tartó
1~15m
1/50~1/100 lejtéssel

Fémbilincs
Hajlékony cseppvíz tömlő

Max 700mm

VIGYÁZAT! A mellékelt rugalmas tömlőt ne görbítse meg és ne csavarja
meg. A meggörbített vagy megcsavart
tömlő vízszivárgást okozhat.

Szigetelés

A VEZETÉKES TÁVVEZÉRLŐ SZERELÉSE
• Mivel a helyiség hőmérséklet-érzékelője a távvezérlőben van, a megfelelő hőmérséklet fenntartása érdekében a távvezérlő dobozát közvetlen napfénytől, nagy páratartalomtól és a hideg légáramlattól védett helyen kell felszerelni. A
távvezérlőt a talaj felett kb. 1,5 m-rel, jó levegőkeringésű, átlagos hőmérsékletű helyen szerelje fel.

Ne szerelje olyan helyre, ahol a következő hatások érhetik:
- Huzat, holttér az ajtók mögött és a sarkokban.
- Meleg vagy hideg levegő a csatornákból.
- A Nap vagy a készülékek sugárzó hője.
- Rejtett csövek és kémények.
- Nem ellenőrzött területek, pl. külső fal a távvezérlő mögött.
- A távvezérlőn 7-szegmenses LED-kijelző van. A kijelző jó láthatóságához a távvezérlőt az 1. ábra szerint kell felszerelni. (A standard magasság a padlószint felett 1,2~1,5 m.)

Igen
Nem

Nem
1,5 méter

Nem

1. ábra: a távvezérlő jellemző helyei

Megjegyzés:
A tartozékok (pl. vezetékes távvezérlő, vészfűtés stb.) szerelésekor vegye figyelembe ezek szerelési
útmutatóját.

ÁTADÁS
A kezelési kézikönyv használatával tanítsa meg a felhasználónak az üzemeltetési és karbantartási eljárásokat (levegőszűrő tisztítása, hőmérséklet szabályozása stb.).
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A beltéri egység NYÁK DIP-kapcsolójának beállítása

SW1
SW2

Funkció
kommunikáció
Ciklus

Leírás
N/A (alapértelmezett)
N/A (alapértelmezett)

OFF állásban
-

SW3

Csoportvezérlés

Master vagy slave
kiválasztása

Master

SW4

Jelfogó-érintkeJelfogó-érintkező
ző üzemmód
üzemmód választása

SW5

Felszerelés

SW6

SW7

SW8

Fűtő csatlakoztatása

Folyamatos
ventilátor-üzem
N/A

ON állásban Alapértelmezés
Off (Ki)
Off (Ki)
Slave

Vezetékes/vezeték nélküli távvezérlő
Automatikus Off (Ki)
Kézi vagy automatikus üzemmód választása
Folyamatos üzem kikapcsoláOff (Ki)
sa
Off (Ki)

Ventilátor csat- Ventilátor csatlakoztatálakoztatása
sának választása

Összeköttetés bontása

Üzemel

Légterelő választása Fel/le oldalsó légterelő
(kezelőpanel)
választása

Felső + alsó légterelő

Csak felső
légterelő

Általános üzemmód

Trópusi típus

-

-

Régió választá- Trópusi terület választása
sa
stb.
Tartalék

Off (Ki)

Off (Ki)

Off (Ki)

VIGYÁZAT
Multi V típus esetén az 1, 2, 6, 8 DIP kapcsolót OFF állásba kell kapcsolni.
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Csoportvezérlés beállítása
1. Csoportvezérlés 1
n 1 vezetékes távvezérlő + Standard beltéri egységek

LGAP Network rendszer

Master

Slave

Hibaüzenet kijelzése

Slave

Slave

GND
Jel
12 V

A slave beltéri egységek között csak soros
jelkábelt és GND-vezetéket csatlakoztasson.

Master

n DIP-kapcsoló a NYÁK-on (kazettás és csatornás beltéri egységek)
¿ Master beállítás
- 3. Off állásban

¡ Slave beállítás
- 3. On állásban

1. Egy vezetékes távvezérlővel 16 (maximum) beltéri egység vezérelhető.
Csak egy standard beltéri egységet állítson be masterként, a többi slave legyen.
2. Minden típusú beltéri egységet lehet csatlakoztatni.
3. Egyidejűleg a vezeték nélküli távvezérlő is használható.
4. Egyidejűleg jelfogó-érintkező és központi vezérlő is csatlakoztatható.
- A master beltéri egység csak a jelfogó-érintkezőt és a központi vezérlőt ismeri fel.
- Központi vezérlő és csoportvezérlő együttes használata esetén 2009 februárja óta standard 2 vagy
újabb verziójú beltéri egységek is csatlakoztathatók.
- Központi vezérlő beállítása esetén a központi vezérlő csak a master beltéri egység címének beállítása után vezérelheti a beltéri egységeket.
- A slave beltéri egység kezelése a master egységhez hasonlóan történik.
- A központi vezérlő egyedileg nem vezérelheti a slave beltéri egységet.
- Egyes távvezérlők nem képesek egyidejűleg a jelfogó-érintkező és központi vezérlő használatára
is. A további részletekért keressen meg minket.
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6. Csoportvezérlés esetén a következő funkciók használhatók.
- Üzemelési lehetőségek választása (működés/leállás/üzemmód/beállított hőmérséklet)
- Levegőáramlási mennyiség szabályozása (nagy/közepes/kicsi)
- Néhány funkció esetén ez nem lehetséges.
h A beltéri egységek master/slave beállítását a NYÁK DIP-kapcsolójával is be lehet állítani.
h Beltéri egységek csatlakoztatása 2009 februárja óta lehetséges. Egyéb esetekben kérjük, keresse
meg az LGE.
h A master és slave beállítás elmulasztása hibás működést eredményezhet.

2. Csoportvezérlés 2
n Vezetékes távvezérlők + Standard beltéri egységek
LGAP Network rendszer

Master

Slave

Slave

Slave

GND
Jel
12 V

Ne csatlakoztasson
12 V-os soros vonalat.
Hibaüzenet kijelzése
Master

Slave

h „M” darab vezetékes távvezérlővel „N” beltéri egység vezérelhető. (M + N ≤ 17 egység)
Csak egy standard beltéri egységet állítson be masterként, a többi slave legyen.
Csak egy vezetékes távvezérlőt állítson master-re, a többit állítsa slave-re.
Minden más azonos a csoportvezérlés 1-gyel.
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5. A beltéri egység bármilyen hibája esetén a vezetékes távvezérlő kijelzőjén hibajelzés jelenik
meg.
A hibás beltéri egységen kívül a többi vezérelhető marad.

Felszerelés

3. Csoportvezérlés 3
n Vegyes összeköttetés az általános beltéri egységekkel és frisslevegő-beszívó egységgel

LGAP Network rendszer

FAU
Master
Master

FAU
Slave

Master

Slave

GND
Jel
12 V

Hibaüzenet kijelzése

Master

Master

h Standard beltéri egységre és frisslevegő-beszívó egységre csatlakoztatva a beltéri egységet
válassza el a frisslevegő-beszívó egységtől (mert a beállított hőmérsékletek mások).
h Minden más azonos a csoportvezérlés 1-gyel.

FAU

FAU

Standard

Standard

FAU

FAU

Standard

Standard

* FAU: Frisslevegő-beszívó egység
Standard: Standard beltéri egység
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4. 2 Távvezérlő
n 2 vezetékes távvezérlő + 1 beltéri egység
LGAP Network rendszer

Master

Hibaüzenet kijelzése
Master

Slave

1. Egy beltéri egységre két vezetékes távvezérlőt lehet csatlakoztatni.
2. Minden típusú beltéri egységre két vezetékes távvezérlőt lehet csatlakoztatni.
3. Egyidejűleg a vezeték nélküli távvezérlő is használható.
4. Egyidejűleg jelfogó-érintkező és központi vezérlő is csatlakoztatható.
5. A beltéri egység bármilyen hibája esetén a vezetékes távvezérlő kijelzőjén hibajelzés
jelenik meg.
6. A beltéri egységek funkciói nincsenek korlátozva.
h 1 beltéri egységre legfeljebb két vezetékes távvezérlő csatlakoztatható.
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5. Tartozékok a csoportvezérlés beállításához
A csoportvezérlést a következő kiegészítők használatával lehet beállítani.

2 db beltéri egység + vezetékes távvezérlő

h PZCWRCG3 kábel az összeköttetéshez

1 db beltéri egység + 2 db vezetékes távvezérlő

h PZCWRC2 kábel az összeköttetéshez

S lave

Mas te r

PZC WRC 2
PZC WRC G3

Maste r
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Maste r

S lave

Felszerelés

(Egység: CMM)

ARNU05GL1G2, ARNU07GL1G2, ARNU09GL1G2
Beállítási érték
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

0 (0)
5.03
5.60
6.19
6.79
7.41
8.05
8.71
9.38
10.07
-

Statikus nyomás (vízoszlopmm (Pa))
1 (10)
2 (20)
3 (29)
4 (39)
4.85
5.44
4.57
6.05
5.17
6.67
5.80
4.80
7.31
6.43
5.44
7.96
7.09
6.09
4.97
8.63
7.76
6.76
5.64
9.32
8.45
7.45
6.33
10.03
9.16
8.16
7.04
9.88
8.88
7.76
9.62
8.50
10.38
9.26
10.03

ARNU12GL2G2, ARNU15GL2G2, ARNU18GL2G2
Beállítási érték
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145

0 (0)
6.50
7.34
8.20
9.07
9.96
10.87
11.79
12.73
13.69
14.67
15.66
16.67
-

(Egység: CMM)

Statikus nyomás (vízoszlopmm (Pa))
1 (10)
2 (20)
3 (29)
6.70
7.55
6.69
8.43
7.56
6.47
9.32
8.45
7.36
10.22
9.36
8.27
11.15
10.28
9.19
12.09
11.22
10.14
13.05
12.18
11.09
14.02
13.16
12.07
15.01
14.15
13.06
16.02
15.16
14.07
16.18
15.10
16.14
-

4 (39)
6.96
7.89
8.83
9.78
10.76
11.75
12.76
13.79
14.83
15.89

ARNU21GL3G2, ARNU24GL3G2
Beállítási érték
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145

0 (0)
10.19
12.18
13.81
15.16
16.30
17.31
18.27
19.26
20.34
21.60
-

5 (49)
5.08
5.79
6.51
7.25
8.01
8.78

5 (49)
6.35
7.30
8.25
9.23
10.22
11.23
12.26
13.30
14.36

(Egység: CMM)
Statikus nyomás (vízoszlopmm (Pa))
1 (10)
2 (20)
3 (29)
4 (39)
10.71
11.09
12.34
12.19
13.69
13.38
10.71
14.83
14.36
11.85
15.85
15.23
12.86
10.97
16.80
16.07
13.82
11.93
17.79
16.93
14.80
12.91
18.87
17.89
15.88
13.99
20.13
19.01
17.14
15.25
21.64
20.36
18.66
16.76
22.01
20.50
18.61
22.75
20.86

5 (49)
10.49
11.57
12.83
14.35
16.19
18.44

Megjegyzés:
1. A fenti táblázat a levegőmennyiség és az E.S.P közötti összefüggést mutatja.
2. Az E.S.P. beállításának részletei a központi vezérlő használati útmutatójában olvashatók.
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E.S.P táblázat
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