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RÝCHLA PRÍRUČKA

KLIMATIZÁCIA
VRF NA VNÚTORNÚ
INŠTALÁCIU

Prosím, pred nainštalovaním výrobku prečítajte celú túto príručku.
Inštalačné práce sa musia vykonať v súlade s národnými normami o kabeláži a len kvaliﬁkovanými
a oprávnenými osobami.
Po dôslednom prečítaní si tento návod uschovajte pre budúce použitie.

Preklad pôvodného pokynu
Tento návod je zjednodušená verzia originálneho návodu.
Viac informácií nájdete na www.lg.com.

www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené.
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Metóda pri inštalácii potrubia

Emisie hluku v ovzduší
Akustický tlak tohto výrobku je nižší ako 70 dB.
Hladina hluku sa môže líšiť v závislosti od miesta.
Uvedené čísla sú hladiny emisií a nemusí ísť o bezpečné pracovné
hladiny.

- Potrubie treba dokúpiť
- Aby ste predišli vniknutiu vody do modulu výmenníka tepla, uistite sa,
že potrubie sa zvažuje nadol
- Chráňte potrubie pred reverzným prúdením vzduchu z vetra.

SLOVENČINA

Hoci existuje vzťah medzi hladinami emisií a expozíciou, nie je možné
ho spoľahlivo použiť na určenie toho, či sú potrebné ďalšie opatrenia.
Faktory, ktoré ovplyvňujú aktuálnu hladinu expozície na pracovisku,
zahŕňajú vlastnosti pracovnej miestnosti a ďalšie zdroje hluku, t. j.
počet zariadení a ďalších súvisiacich procesov a dĺžku času, počas
ktorého je operátor vystavený hluku. Tiež sa môže v jednotlivých
krajinách líšiť povolená hladina expozície.

3RWUXELH

Tieto informácie však pomáhajú používateľovi zariadenia lepšie
vyhodnotiť nebezpečenstvá a riziká.
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- Ak je nasávacie potrubie alebo potrubie odvádzania vzduchu spojené
s vnútorným vzduchom, nemusí byť možné dosiahnuť požadovanú
izbovú teplotu.
- Pripojte nasávacie potrubie a potrubie odvádzania vzduchu na
vonkajší vzduch.

Obmedzená koncentrácia
Obmedzená koncentrácia je obmedzenie koncentrácie freónových
plynov, kde je potrebné prijať okamžité opatrenia, aby nedošlo k
zraneniu osôb, keď chladivo unikne do ovzdušia.
Obmedzená koncentrácia je popísaná v jednotke kg/m3 (hmotnosť
freónového plynu v jednotke objemu vzduchu) pri výpočtoch pre
konkrétne zariadenie.

TIPY NA ŠETRENIE ENERGIE

Obmedzená koncentrácia: 0,44 kg/m3 (R410A)
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Koncentrácia chladiva (kg/m ) =

3RWUXELH

Celkové množstvo doplňovaného chladiva
v chladiacom zariadení (kg)
Kapacita najmenšej miestnosti, kde je
nainštalovaná vnútorná jednotka (m3)

Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu minimalizovať spotrebu
energie, keď používate klimatizačné zariadenie. Váš klimatizačný
prístroj môžete používať efektívnejšie podľa pokynov uvedených
nižšie:
• Interiér príliš neochladzujte. Môže to byť škodlivé pre vaše zdravie
a môže dôjsť k vyššej spotrebe elektriny.
• Keď je klimatizácia v prevádzke, zabráňte prenikaniu slnečného svetla
pomocou žalúzií alebo závesov.
• Keď je klimatizácia v prevádzke, udržujte dvere a okná tesne uzavreté.

Označenie modelu

• Upravte smer prúdenia vzduchu vertikálnym alebo horizontálnym
smerom, aby mohol vzduch v miestnosti cirkulovať.
• V prípade potreby rýchleho ochladenia alebo zahriatia vnútorného
vzduchu zvýšte na krátky čas rýchlosť otáčok ventilátora.

Informácie o výrobku

• Ak je klimatizácia zapnutá mnoho hodín, pravidelne vetrajte, lebo
kvalita vnútorného vzduchu sa môže zhoršiť.

• Názov výrobku: Klimatizácia
• Názov modelu:
Model
Name

ARU

N

050

L

M

S

0

číselný údaj

1

2

3

4

5

6

7

• Vzduchový filter vyčistite raz za 2 týždne. Prach a nečistoty
zhromaždené vo vzduchovom filtri môžu blokovať prúdenie vzduchu
alebo oslabiť funkcie chladenia/odvlhčovania.

Pre vlastnú potrebu

číselný údaj

Význam

1

Vonkajšia jednotka so systémom MULTI V používajúca R410A

2

Kombinácia typu invertora a iba chladenia alebo tepelného čerpadla
N: Invertor a T/Č, V: Invertor a I/CH

Pripevnite príjmový doklad k tejto stránke pre prípad, že potrebujete, aby
ste dokázali dátum nákupu alebo na účely záruky. Tu napíšte číslo
modelu a výrobné číslo:
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Celková chladiaca kapacita v konských silách (HP)
Napr. 5HP → „050“, 8HP → „080

Číslo modelu:
Výrobné číslo:

4

Elektrické hodnotenie
L : 380-415 V 3N~ 50 Hz / 380 V 3N~ 60 Hz
G : 220-240 V~ 50 Hz / 220 V ~ 60Hz

Názov obchodného zástupcu:
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Typ vypúšťania vzduchu
S: Bočné vypúšťanie
T: Vrchné vypúšťanie
N: Vrchné vypúšťanie štandardné H/P(380V)
L: Vrchné vypúšťanie špeciálne H/P
M: Typ modulu
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Typ modelu
S: Súbor
C: Kompresorový modul
E : Modul výmenníka tepla

7

sériové č.

- Dodatočné informácie: Sériové číslo je čiarový kód na výrobku.

Nájdete ich na štítku na boku každej jednotky.

Dátum zakúpenia:
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DOLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY UPOZORNENIA.
Aby ste dosiahli čo najlepšie využitie výrobku a vyhli sa nebezpečenstvu, vždy dodržiavajte nasledovné
pokyny.

! VÝSTRAHA
Nedodržanie návodu môže spôsobiť menšie zranenia alebo poškodenie výrobku.
! VAROVANIE
• Inštalácia alebo opravy vykonávané neoprávnenými osobami predstavujú riziko pre vás aj vaše okolie.
• Výmenu zabezpečuje výrobca, dodávateľ alebo iná oprávnená osoba. Informácie obsiahnuté v tomto
návode sú určené kvalifikovanému servisnému technikovi, ktorý je oboznámený s bezpečnostnými
postupmi a disponuje potrebnou výbavou, nástrojmi a testovacími zaradeniami.
• Nedodržanie pokynov obsiahnutých v tomto návode môže viesť k poruche zariadenia, poškodeniu majetku
a zraneniu a/alebo smrti osôb.
Inštalácia
• Všetky elektrické práce môže vykonať len licencovaný elektrikár v súlade s „Technickou normou pre
elektrické zariadenia“ a s „Predpismi vzťahujúcimi sa na umiestnenie káblov v interiéri“ ako aj s pokynmi v
tomto návode, pričom vždy je potrebné použiť osobitný obvod.
- Ak je kapacita napájacieho zdroja nedostatočné alebo ak sa elektrické práce nevykonali správne, môže
dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
• Požiadajte predajcu alebo autorizovaného technika o inštaláciu klimatizácie.
- Nesprávna inštalácia vykonaná používateľom môže spôsobiť únik vody, zasiahnutie elektrickým prúdom
alebo požiar.
• Výrobok vždy uzemnite.
- Hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.
• Vždy nainštalujte osobitný obvod a prerušovač.
- Nesprávna elektroinštalácia alebo inštalácia môže spôsobiť požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
• Pi opätovnej inštalácii nainštalovaného výrobku vždy kontaktujte predajcu alebo autorizované servisné
stredisko.
- Hrozí riziko požiaru, zasiahnutia elektrickým prúdom, výbuchu alebo zranenia.
• Výrobok sami (ako zákazník) neinštalujte, nepresúvajte ani opätovne neinštalujte.
- Hrozí riziko požiaru, zasiahnutia elektrickým prúdom, výbuchu alebo zranenia.
• V blízkosti klimatizácie neskladujte ani nepoužívajte žiadne horľavé plyny ani zápalné látky.
- Hrozí riziko požiaru alebo poruchy výrobku.
• Používajte správny menovitý prerušovač alebo poistku.
- Hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.
• Pripravte sa na silný vietor alebo zemetrasenie a jednotku nainštalujte na osobitné miesto.
- Nesprávna inštalácia môže spôsobiť rozkývanie jednotky a následne zranenie.
• Výrobok neinštalujte na chybný inštalačný podstavec.
- Mohlo by to spôsobiť zranenie, úraz alebo poškodenie výrobku.
• Pri testoch unikania látok alebo pri čistení vzduchom použite vákuové čerpadlo alebo inertný plyn (dusík).
Nepoužívajte stlačený vzduch ani kyslík a tiež nepoužite horľavé plyny. V opačnom prípade môže dôjsť k
požiaru alebo výbuchu.
- Hrozí riziko smrti, zranenia, požiaru alebo výbuchu.
• Pri inštalácii a presúvaní klimatizácie na iné miesto, nenaplňte ho iným chladivom, ako je chladivo určené
pre danú jednotku.
- Ak sa zmieša iné chladivo alebo vzduch s pôvodným chladivom, obvod chladiva sa môže porušiť a
jednotka sa môže poškodiť.
• Nepokúšajte sa zmeniť nastavenia ochranných zariadení.
- Ak sa tlakový spínač, tepelný spínač alebo iné ochranné zariadenie skratuje alebo sa použije násilím,
alebo ak sa použijú iné časti, ako odporúča LGE, môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
• Ak chcete klimatizáciu znovu použiť po úniku plynu, miestnosť vyvetrajte.
- Mohlo by to spôsobiť výbuch, požiar alebo popáleniny.

SLOVENČINA

! VAROVANIE
Nedodržanie návodu môže spôsobiť zranenie alebo smrť.
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• Bezpečne nainštalujte kryt ovládacej skrinky a panel.
- Ak sa kryt a panel nenainštalujú správne, do vonkajšej jednotky sa môže dostať prach alebo voda a
môže dôjsť k požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.
• Ak je klimatizácia nainštalovaná v malej miestnosti, je potrebné prijať opatrenia, aby sa zabránilo tomu, že
koncentrácia chladiva prekročí bezpečný limit pri jeho úniku.
- Poraďte sa s predajcom o vhodných opatreniach, aby sa zabránilo prekročeniu bezpečného limitu. Ak
chladivo uniká a prekročí sa pritom bezpečný limit, môže to viesť k nebezpečnej situácii s nedostatkom
kyslíka.
• Prostriedky na odpojenie musia byť zabudované do pevného prepojenia v súlade s predpismi pre domovú
elektroinštaláciu.
• Toto zariadenie musí byť vybavené napájacím vodičom, ktorý je v súlade s vnútroštátnym predpisom.
Prevádzka
• Nepoškoďte ani nepoužívajte neoznačenú napájaciu šnúru.
- Hrozí riziko požiaru, zasiahnutia elektrickým prúdom, výbuchu alebo zranenia.
• Použite špeciálnu zásuvku pre toto zariadenie.
- Hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.
• Dávajte pozor, aby sa do zariadenia nedostala voda.
- Hrozí riziko požiaru, zasiahnutia elektrickým prúdom alebo poškodenia výrobku.
• Nedotýkajte sa vypínača mokrými rukami.
- Hrozí riziko požiaru, zasiahnutia elektrickým prúdom, výbuchu alebo zranenia.
• Ak je výrobok navlhnutý (bol zaplavený alebo ponorený do vody), kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
- Hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.
• Dávajte pozor, aby ste sa pri inštalácii nedotkli ostrých okrajov.
- Môže to spôsobiť zranenie.
• Dbajte o to, aby sa nikto, obzvlášť deti, nemohol dostať na vonkajšiu jednotku ani aby do nej mohol
spadnúť.
- Toto by mohlo zapríčiniť osobné zranenie a poškodenie výrobku.
• Počas prevádzky neotvárajte prednú mriežku výrobku. (Nedotýkajte sa elektrostatického filtra, ak je ním
jednotka vybavená.)
- Hrozí riziko fyzického zranenia, zasiahnutia elektrickým prúdom alebo poruchy výrobku.
! VÝSTRAHA
Inštalácia
• Po inštalácii alebo oprave výrobku vždy skontrolujte, či neuniká z neho plyn (chladivo).
- Nízke hladiny chladiva môžu zapríčiniť poruchu výrobku.
• Neinštalujte výrobok tam, kde by hluk a horúci vzduch z vonkajšej jednotky mohli spôsobiť škodu okolitým
obyvateľom alebo ich rušiť.
- Môže to spôsobiť problémy u vašich susedov.
• Pri inštalácii výrobku udržujte hladinu.
- Aby ste zabránili vibráciám alebo úniku vody.
• Jednotku nenainštalujte tam, kde by mohli unikať horľavé plyny.
- Ak plyn uniká a zhromažďuje sa okolo jednotky, môže dôjsť k výbuchu.
• Používajte napájacie káble, ktoré majú dostatočnú kapacitu, čo sa týka prúdu a menovitého výkonu.
- Káble, ktoré sú príliš malé, môžu prepúšťať látky, vytvárať teplo alebo spôsobiť požiar.
• Výrobok nepoužívajte na osobitné účely, ako je uschovávanie potravín, umeleckých diel atď. Toto je
spotrebiteľská klimatizácia, nie chladiaci systém.
- Hrozí riziko poškodenia alebo straty majetku.
• Jednotku uschovávajte mimo dosahu detí. Výmenník tepla je veľmi ostrý.
- Môže spôsobiť zranenie, napr. porezanie prstov. Tiež poškodené rebrá môžu znížiť kapacitu zariadenia.
• Pri inštalácii jednotky v nemocnici, komunikačnej stanici alebo na podobnom mieste zabezpečte
dostatočnú ochranu pred hlukom.
- Menič, osobitný generátor energie, vysokofrekvenčné medicínske zariadenia alebo rádiokomunikačné
zariadenia môžu spôsobiť, že nebude klimatizácia fungovať dobre alebo nebude vôbec fungovať. Na
druhej strane môže klimatizácia ovplyvniť takého zariadenia tak, že vytvára hluk, ktorý ruší zdravotnícke
ošetrenie alebo prenos obrazu.
• Výrobok nenainštalujte na miesto, kde by mohla byť priamo vystavená morskému vzduchu (soľnej hmle).
- Mohlo by to spôsobiť koróziu výrobku. Korózia, najmä na kondenzátore a rebrách odparovača, môže
spôsobiť poruchu výrobku alebo nedostatočnú prevádzku.
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Prevádzka
• Nepoužívajte klimatizáciu v špeciálnom prostredí.
- Olej, para, sírový dym atď. môžu výrazne znížiť výkonnosť klimatizácie alebo poškodiť jeho časti.
• Nezablokujte prívod ani vývod.
- Môže to spôsobiť poruchu zariadenia alebo úraz.
• Vytvorte pevné spojenia, aby vonkajšia sila káblov nepôsobila na svorky.
- Nesprávne pripojenie a upevnenie môže spôsobiť vytváranie tepla, to zase môže spôsobiť požiar.
• Uistite sa, či sa miesto inštalácie časom nebude znehodnocovať.
- Ak sa základňa zrúti, spolu s ňou môže spadnúť aj klimatizácia, čo spôsobí škodu na majetku, poruchu
výrobku alebo osobné zranenie.
• Nainštalujte a izolujte vypúšťaciu hadicu, aby sa zabezpečilo, že sa voda bude vypúšťať správnym
spôsobom podľa návodu k inštalácii.
- Nesprávne pripojenie môže byť príčinou úniku vody.
• Pri preprave výrobku buďte opatrný.
- Ak je hmotnosť zariadenia viac ako 20 kg, nesmie ju prenášať len jedna osoba.
- Pri niektorých výrobkoch sa pri ich balení používajú PP popruhy. Nepoužívajte PP popruhy ako pomôcky
pri preprave. Je to nebezpečné.
- Nedotýkajte sa rebier výmenníka tepla. Mohli by ste si pritom porezať prsty.
- Pri preprave vonkajšej jednotky ju zaveste na určené miesta na základni jednotky. Tiež podoprite vonkajšiu
jednotku na štyroch miestach tak, aby sa nemohla zošmyknúť nabok.
• Baliace materiály bezpečne odstráňte.
- Baliace materiálny, napr. klince a iné kovové alebo drevené časti, môžu spôsobiť bodné alebo iné
zranenia.
- Plastové baliace vrecia roztrhajte a vyhoďte, aby sa s nimi nemohli hrať deti. Ak sa budú deti hrať s
plastovým vrecom, ktoré nie je roztrhané, hrozí riziko udusenia.
• Zapnite napájanie aspoň 6 hodín pred začiatkom prevádzkovania.
- Spustenie do prevádzky ihneď po zapnutí hlavného napájacieho spínača môže spôsobiť vážne
poškodenie vnútorných častí. V prevádzkovom období nechajte napájací spínač zapnutý.
• Počas a po prevádzkovaní sa nedotýkajte potrubia s chladivom.
- Môže to spôsobiť popáleniny alebo omrzliny.
• Nepoužívajte klimatizáciu s odstránenými panelmi alebo ochrannými časťami.
- Otáčajúce sa, horúce alebo vysokonapäťové časti môžu spôsobiť zranenia.
• Po zastavení prevádzky nevypnite priamo hlavný napájací spínač.
- Počkajte aspoň 5 minút a až potom vypnite hlavný napájací spínač. V opačnom prípade môže dôjsť k
úniku vody alebo k iným problémom.
• Automatické adresovanie sa má uskutočniť vtedy, keď je zapnuté napájanie všetkých vnútorných a
vonkajších jednotiek. Automatické adresovanie je tiež potrebné v prípade výmeny PCB vnútornej jednotky.
• Použite pevný stolček alebo rebrík, ak chcete očistiť alebo vykonať údržbu klimatizácie.
- Buďte opatrný a zabráňte osobnému zraneniu.
• V prípade zapnutej klimatizácie nedávajte do prívodu alebo vývodu vzduchu ruky ani iné predmety.
- Nachádzajú sa tam ostré a pohybujúce sa časti, ktoré by mohli spôsobiť osobné zranenie.
• Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí iba pod dozorom alebo po
poskytnutí pokynov o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a iba potom, ako pochopia možné
nebezpečenstvá. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez
dozoru.
• V prípade poškodenia napájacieho kábla, aby sa predišlo nebezpečenstvu, je nutná jeho výmena.
• Zariadenie je potrebné odpojiť od jeho napájacieho zdroja počas servisu alebo výmeny častí.
• Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nepracujú pod dohľadom
alebo nemajú pokyny týkajúce sa používania zariadenia osobou zodpovednou za bezpečnosť.
• Je potrebné dohliadať na deti, aby sa nehrali so zariadením.
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MIESTO INŠTALÁCIE
Musí byť inštalovaný vo vnútri
Teplota vonkajšieho prostredia pre kompresorový
modul a modul výmenníka tepla je 5 ~ 35 °C (26 °C twb)

SLOVENČINA

- V blízkosti jednotky by sa nemal nachádzať žiadny zdroj tepla ani para.
- Prúdeniu vzduchu by nemali brániť žiadne prekážky.
- Miesto, kde bude zabezpečené dobré prúdenie vzduchu.
- Miesto, kde je možné ľahko zabezpečiť vypúšťanie.
- Miesto, kde sa berie do úvahy ochrana pred hlukom.
- Jednotku nenainštalujte do blízkosti dverí.
- Skontrolujte, či dané miesto zodpovedá miestu značenému šípkami
od steny, stropu alebo iných prekážok.
- Vnútorná jednotka musí mať priestor na údržbu.
- Ďalšie informácie nájdete v Inštalačnej príručke.

SPÔSOB ZDVÍHANIA
- Pri prenášaní zavesenej jednotky položte laná pod jednotku a použite
dva zdvíhacie body, jeden na prednej a druhý na zadnej časti.
- Jednotku vždy zdvíhajte pomocou lán, ktoré sú pripevnené na štyroch
miestach, takže sa na jednotku nebude narážať.
- Pripevnite laná na jednotku v uhle 40° alebo menšom.

POSTUP INŠTALÁCIE
Určenie a rozdelenie práce

Jasne určte, kto bude zodpovedný za nastavenie spínačov.

Príprava zmluvných schém

Medzi vonkajšou jednotkou, vnútornou jednotkou,
diaľkovým ovládačom a príslušenstvom vytvorte spojenia.

Spojenia a vložky

Základné kroky pre inštaláciu modulu
kompresora a modulu výmenníka tepla

Základy musia byť úplne rovné.

Inštalácia vnútornej jednotky

Skontrolujte názov modelu,
aby ste si boli istý, že jednotku
správne namontujete.

Montáž modulu kompresora a modulu
výmenníka tepla

Zabráňte skratovaniu a zabezpečte
dostatočný priestor pre vykonávanie servisu.
Práce na potrubí s chladivom

Dávajte obzvlášť pozor na to, aby
bolo suché, čisté a tesné.

Práce na vypúšťacom potrubí

Nastavte sklon smerom dole.

Práce na rúrach

Práce na tepelnej izolácii

Elektrické vedenie
(pripájacie obvody a budiace obvody)

Test vzduchotesnosti

! VÝSTRAHA
Vákuové sušenie

• Ak je hmotnosť výrobku viac ako 20 kg, nesmie ho prenášať len
jedna osoba.
• Pri balení niektorých výrobkov sa používajú PP popruhy.
Nepoužívajte ich pri preprave, pretože je to nebezpečné.
• Nedotýkajte sa rebier výmenníka tepla holými rukami. V
opačnom prípade si môžete porezať prsty.
• Roztrhajte plastové vrece a vyhoďte ho, aby sa s ním deti
nemohli hrať. V opačnom prípade môže dôjsť u detí k usmrteniu
udusením.
• Pri preprave vonkajšej jednotky ju musíte podoprieť na štyroch
miestach. Ak budete prepravovať a zdvíhať vonkajšiu jednotku
podopretú len na 3 miestach, môže spadnúť.
• Použite 2 pásy s dĺžkou aspoň 8 m.
• Na miesta, pri ktorých sa skrinka dotýka závesu, položte nejakú
tkaninu alebo kartón, aby sa zabránilo ich poškodeniu.
• Jednotku zdvihnite tak, že sa uistíte, že sa zdvíha v jej ťažisku.

Nezabudnite na sklon
vypúšťacieho potrubia.

Dodatočné doplnenie chladiva

Montáž predných panelov

Automatické adresovanie vnútornej jednotky

Nastavenie skúšobného chodu

Prevoz k zákazníkovi s objasnením

Skontrolujte, či je prúdenie vzduchu dostatočné.
Skontrolujte, či na spojoch izolačných
materiálov nezostali medzery.
Nesmú sa používať káble s viacerými jadrami
(zvoľte vhodný kábel).
(Vrátane pripojenia prepojenia komunikácie
medzi modulom cyklu a modulom kondenzátora)
Pri záverečnej kontrole, ktorá trvá 24 hodín pri tlaku 3,8 MPa
(38,7 kgf/cm2), nesmie klesnúť tlak.
Použité vákuové čerpadlo musí mať takú kapacitu, aby sa
dosiahlo vákuové sušenie s hodnotu 5 torr po dobu viac ako 1 hodina.
Dopĺňajte ho správne tak, ako je to vypočítané v tomto návode,
a zaznamenajte množstvo doplneného chladiva.
Skontrolujte, či medzi prednými časťami na strope nie sú nejaké medzery.

Pozrite si postupový diagram automatického adresovania.
Vopred zohrejte kľukový hriadeľ pomocou elektrického ohrievača po dobu 6 hodín.
Spustite do chodu každú vnútornú jednotku, aby ste mohli skontrolovať,
či je namontovaná správne.
Objasnite svojmu zákazníkovi používanie systému čo najjasnejšie a
skontrolujte, či je príslušná dokumentácia v poriadku.

! VÝSTRAHA
• Vo vyššie uvedenom zozname je poradie jednotlivých úkonov,
ktoré sa bežne vykonávajú, ale toto poradie sa môže líšiť v
závislosti od miestnych podmienok.
• Hrúbka potrubia musí byť v súlade s príslušnými miestnymi a
národnými predpismi pre určený tlak 3,8 MPa.
• Keďže R410A je zmiešaným chladivom, požadované dodatočné
chladivo sa musí doplniť v kvapalnom stave. (Ak sa chladivo
doplní v plynnom stave, jeho zloženie sa zmení a systém
nebude dobre fungovať.)
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ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE

! VÝSTRAHA

- Dodržujte pokyny štátnych orgánov, čo sa týka technickej normy pre
elektrické zariadenia, predpisy pre zapojenia a návod energetickej
spoločnosti.

! VAROVANIE

- Nainštalujte komunikačný kábel vonkajšej jednotky ďalej od káblov
napájacieho zdroja tak, aby tým nebol ovplyvnený elektrický hluk z
napájacieho zdroja. (Nepoužívajte ju s rovnakým obvodom.)
- Nezabudnite vytvoriť príslušné uzemnenie pre vonkajšiu jednotku.

! VÝSTRAHA

Elektrické charakteristiky

Nezabudnite uzemniť vonkajšiu jednotku. Nepripájate žiadne
uzemňovacie káble k plynovému potrubiu, kvapalinovému
potrubiu, bleskozvodu ani telekomunikačnému uzemňovaciemu
vedeniu. Ak nie je uzemnenie dostatočné, môže to spôsobiť
zasiahnutie elektrickým prúdom.

- Ponechajte priestor pre zapojenie elektrickej skrinky pre vnútornú a
vonkajšiu jednotku, pretože je niekedy potrebné skrinku odstrániť z
dôvodu servisných prác.
- Nikdy nepripojte hlavný napájací zdroj k svorkovnici komunikačného
kábla. Ak ho pripojíte, elektrické časti zhoria.
- Použite 2-jadrový tienený kábel ako komunikačný kábel. (označené
pomocou ( ) na obrázku nižšie) Ak sa komunikačný kábel rôznych
systémov zapojí s tým istým viacjadrovým káblom, výsledný slabý
prenos a príjem spôsobia chybné prevádzkovanie. (označené
pomocou ( ) na obrázku nižšie)
- K svorkovnici vonkajšej jednotky môžete pripojiť len uvedený
komunikačný kábel slúžiaci na komunikáciu.
- Napájacie vedenie zariadení nesmie byť ľahšie ako
polychloroprénové plášte. (označenie kódom 60245 IEC 57)
Compressor Module

Heat Exchanger
Module
Vnútorná
jednotka

Vnútorná
jednotka
Diaľkový
ovládač

Compressor Module

Diaľkový
ovládač

Heat Exchanger
Module
Vnútorná
jednotka

Vnútorná
jednotka

Diaľkový
ovládač

Diaľkový
ovládač

Dvojjadrový tienený kábel
Compressor Module

Heat Exchanger
Module
Vnútorná
jednotka

Vnútorná
jednotka
Diaľkový
ovládač

Compressor Module

Diaľkový
ovládač

Heat Exchanger
Module
Vnútorná
jednotka

Vnútorná
jednotka
Diaľkový
ovládač

Viacjadrový kábel

Diaľkový
ovládač

- Odporúča sa istič ELCB
- Na výber ističa a prúdového ističa slúži MFA
- Podrobné elektrické charakteristiky nájdete v PDB

ELCB: Istič zahŕňajúci ochranu proti zemnému zvodovému prúdu
MFA: Poistka s maximálnym odporom (A)
PDB: Kniha produktových dát

SLOVENČINA

Zabezpečte, aby elektrické práce vykonávali autorizovaní
elektrikári, ktorí použijú osobitné obvody v súlade s predpismi a
týmto návodom k inštalácii. Ak napájací obvod nemá dostatočnú
kapacitu alebo sú elektrické práce nedostatočné, môže to spôsobiť
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

• Ako komunikačné káble používajte dvojjadrové tienené káble.
Nikdy ich nepoužívajte spolu s napájacími káblami.
• Vodivá tieniaca vrstva kábla by mala byť uzemnená pripojením
ku kovovým častiam oboch jednotiek.
• Nikdy nepoužívajte viacjadrové káble.
• Keďže táto jednotka je vybavená meničom, inštalovanie
kondenzátora s fázovým predstihom by nielen znehodnotila
vplyv zlepšenia účinníka, ale mohlo by spôsobiť aj značné
prehrievanie kondenzátora. Preto nikdy neinštalujte kondenzátor
s fázovým predstihom.
• Uistite sa, že nerovnováha napájania nie je väčšia ako 2 %.
Ak je táto hodnota vyššia, životnosť zariadenia sa skráti.
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SLOVENČINA

