УКРАÏНСЬКА

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

КОНДИЦІОНЕР
ПОВІТРЯ

Перед встановленням виробу слід повністю прочитати дану інструкцію з монтажу.
Монтаж виробу повинен виконуватися у відповідності до вимог національних правил з
установки електрообладнання лише кваліфікованими та сертифікованими спеціалістами.
Після уважного вивчення даної інструкції її слід зберегти для використання в подальшій
роботі.
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ПОРАДИ ЩОДО ЗАОЩАДЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ

ПОРАДИ ЩОДО ЗАОЩАДЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ
У цьому розділі наведено поради, як зменшити споживання електроенергії під час роботи
кондиціонера. Щоб користуватися кондиціонером більш ефективно, дотримуйтеся нижченаведених
інструкцій:

УКРАÏНСЬКА

• Не слід надто охолоджувати повітря у приміщенні. Це забирає багато електроенергії та
може зашкодити здоров'ю.
• Коли працює кондиціонер, затуляйте вікна шторами або жалюзі, щоб у кімнату не
потрапляли прямі сонячні промені.
• Щільно закривайте двері та вікна під час роботи кондиціонера.
• Для циркуляції повітря у приміщенні відрегулюйте напрямок потоку повітря вертикально
або горизонтально.
• Швидко охолодити або нагріти повітря у приміщенні можна, збільшивши на короткий час
швидкість роботи вентилятора.
• Якщо кондиціонер працює годинами, якість повітря у кімнаті може суттєво погіршитися,
тому регулярно відкривайте вікна і провітрюйте приміщення.
• Очищуйте повітряний фільтр один раз на 2 тижні. Пил і забруднення, що накопичуються в
повітряному фільтрі, можуть перешкоджати потоку повітря або зменшувати ефективність
таких функцій, як охолодження та висушування повітря.

для нотаток
Прикріпіть до цієї сторінки ваш чек. Він знадобиться, якщо потрібно буде підтвердити дату
придбання, або в разі настання гарантійного випадку. Запишіть номер моделі та серійний
номер:
Номер моделі :
Серійний номер :
Їх можна довідатися з етикетки на бічній панелі кожного пристрою.
Торговий представник :
Дата придбання :

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
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ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ПЕРЕД КОРИСТУВАННЯМ ПРИЛАДОМ УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З УСІМА
ІНСТРУКЦІЯМИ.
Завжди дотримуйтеся нижченаведених вказівок, щоб уникнути небезпечних ситуацій та
забезпечити максимальну ефективність вашого приладу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

!

ОБЕРЕЖНО

Недотримання цих заходів безпеки може призвести до легких травм або пошкодження виробу.

!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Щоб уникнути небезпечних ситуацій, довіряйте установку та ремонт виробу тільки кваліфікованому спеціалісту.
• Монтаж виробу повинен виконуватися у відповідності до вимог національних правил з установки
електрообладнання лише кваліфікованими та сертифікованими спеціалістами.
• Відомості, що містяться у цьому посібнику, призначені для використання кваліфікованими спеціалістами,
які знають, яких заходів безпеки слід дотримуватися, мають необхідні інструменти і контрольні прилади.
• Незнання та недотримання усіх інструкцій, що містяться у цьому посібнику, може призвести до
неправильної роботи обладнання, пошкодження майна, травмувань та/або смерті.

Встановлення
• Завжди заземлюйте обладнання.
- У протилежному випадку можливе ураження електричним струмом.
• Не використовувати ушкоджений шнур живлення, вилку, або незакріплену розетку.
- Це може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом.
• З питань монтажу приладу звертайтеся до сервісного центру або до професійної фірми-установника.
- У протилежному випадку можливе виникнення пожежі, ураження електричним струмом, вибух або
травмування.
• Надійно закріпити кришку електричної частини на внутрішньому блоці, та кришку електричного вводу
на зовнішньому блоці.
- Якщо кришку електричної частини на внутрішньому блоці, або кришку електричного вводу на
зовнішньому блоці не закріплено надійно, це може призвести до пожежі або ураження електричним
струмом через потрапляння пилу, води тощо.
• Завжди використовувати вимикач витоку повітря та окрему комутаційну панель.
- У протилежному випадку можливе виникнення пожежі або ураження електричним струмом.
• Не зберігати та не використовувати горючі гази чи легкозаймисті матеріали поруч із кондиціонером.
- У протилежному випадку можливе ушкодження виробу або пожежа.
• Переконатися, що кронштейн для монтажу зовнішнього блоку неушкоджений після тривалого
використання.
- Це може призвести до нещасного випадку або ушкодження виробу.
• Не розбирати та не демонтувати пристрій власноруч.
- Це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
• Не встановлювати прилад у місці, де його падіння може становити небезпеку.
- Це може призвести до травм.
• Дотримуватися обережності час розпакування та монтажу приладу.
- Гострі краї можуть нанести травму.

УКРАÏНСЬКА

!

Недотримання цих заходів безпеки може призвести до серйозних травм або смерті.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
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Експлуатація

УКРАÏНСЬКА

• Не підключати до однієї розетки декілька приладів.
- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі через надмірний нагрів.
• Не користуватися пошкодженим шнуром живлення.
- Це може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом.
• Не слід довільно видозмінювати та подовжувати шнур живлення.
- Це може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом.
• Не допускати розтягування шнура живлення під час роботи.
- Це може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом.
• Вимкнути прилад, якщо з нього виходять сторонні звуки, запах чи дим.
- У протилежному випадку можливе ураження електричним струмом.
• Не допускати наявності відкритого полум’я поруч із приладом.
- Це може призвести до виникнення пожежі.
• Щоб відключити штепсельну вилку від розетки, візьміться за корпус вилки. Забороняється братися за
штепсельну вилку вогкими руками.
- Це може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом.
• Не розташовуйте шнур живлення поблизу нагрівальних приладів.
- У протилежному випадку можливе виникнення пожежі або ураження електричним струмом.
• Не відкривати повітрозабірник внутрішнього/зовнішнього блоку під час роботи.
- Це може призвести до ураження електричним струмом або ушкодження приладу.
• Не допускати потрапляння води на електричні компоненти.
- Це може призвести до ушкодження приладу або ураження електричним струмом.
• Щоб вийняти штепсельну вилку із розетки, її потрібно тримати за її корпус.
- В іншому випадку це може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження.
• Виймаючи фільтр, не торкатися металевих частин.
- Вони мають гострі краї та можуть завдати травму.
• Не наступати на внутрішній/зовнішній блок та не класти на них сторонні предмети.
- Ви можете отримати травми через власне падіння або падіння приладу.
• Не ставити важкі предмети на шнур живлення.
- Це може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом.
• Якщо прилад було залито водою, звернутись до сервісного центру.
- В іншому випадку це може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом.
• Не дозволяти дітям наступати на зовнішній блок.
- Дитина може впасти і отримати тяжку травму.

!

ОБЕРЕЖНО

Встановлення
• Установити дренажний шланг для безпечного відведення дренажу.
- У протилежному випадку можливий витік води.
• Не встановлювати прилад у місцях, де шум чи гаряче повітря від зовнішнього блоку можуть спричинити шкоду сусідам.
- Це може спричинити проблемами з сусідами, які приводять до судових позовів.
• Після монтажу або ремонту виробу завжди перевіряти виріб на відсутність витоків газу.
- У протилежному випадку можливе ушкодження виробу.
• Монтаж виробу слід робити за рівнем.
- У протилежному випадку можливі вібрації або витоки води.
• Засоби для відключення повинні бути включені в фіксовану проводку відповідно до правил монтажу.

Експлуатація
• Не допускати надмірного охолодження та періодично провітрювати приміщення.
- В іншому випадку це може завдати шкоди здоров'ю.
• Для чищення використовувати м'яку тканину. Не використовувати віск, розчинник та сильні миючі засоби.
- Це може призвести до псування зовнішнього вигляду кондиціонера, зміни кольору та дефектів поверхні.
• Не використовувати виріб в спеціальних цілях, наприклад, для зберігання кормів, точних механізмів,
творів мистецтва тощо.
- Це може призвести до пошкодження майна.
• Не перегороджувати впускний та випускний повітроводи.
- Це може призвести до ушкодження приладу або аварійної ситуації.

ЗМІСТ
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ЗМІСТ
МІСЦЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ
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ВСТАНОВЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКА

8

Дренажна трубка внутрішнього блоку

9

Підключення електропроводки

11 ВСТАНОВЛЕННЯ ПУЛЬТУ ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ
13

Встановлення дротового пульту дистанційного керування

14 ВСТАНОВЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ ПАНЕЛІ
(ДОДАТКОВО)

16 ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ПУСК
17 ДОДАТКОВІ РЕЖИМИ
17

Налаштування встановлювача -Режим випробувального пуску

18

Налаштування встановлювача -Встановлення адреси центрального контролера.

19

Налаштування встановлювача - Термістор

20

Налаштування встановлювача - Вибір висоти стелі

21

Налаштування встановлювача-Групове налаштування

22

Налаштування встановлювача - режим сухого контакту

23

Налаштування встановлювача - перемикання Цельсій / Фаренгейт

24

Налаштування встановлювача -Налаштування додаткових функцій

25 Встановлення зовнішнього статичного тиску ESP

УКРАÏНСЬКА
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МІСЦЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

МІСЦЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

300 чи більше

Стельове перекриття

500 чи
більше

300 або менше

500 чи
більше

Більш ніж 1 800
3 000 або менше

Стеля
Стельове
перекриття

1 000 чи
більше

УКРАÏНСЬКА

- Біля пристрою не повинно бути ніяких джерел тепла або пари.
- Не повинно бути жодних перешкод для циркуляції повітря.
- Підходить місце, де відбувається циркуляція повітря в кімнаті.
- Знайти місце для розташування дренажу досить легко.
- Слід розглянути місця зі звукоізоляцією.
- Не слід встановлювати прилад біля дверного проходу.
- Забезпечити вказаний стрілками вільний простір між приладом та стіною, стелею та іншими
об'єктами.
- Внутрішньому блоку необхідно забезпечити вільний простір для обслуговування.

Одиниця виміру: мм

Підлога

* В якості монтажного листа використовується
прикладений лист або гофрований картон на
дні упаковки.

Або
Прикладений лист

Гофрований картон
на дні упаковки.

* Лист з упакування використовується після
відділення установчого листа від дна
упаковки продукту за допомогою ножа як на
малюнку нижче.

ВСТАНОВЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКА
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ВСТАНОВЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКА
!

Стеля

Рівнемір

ОБЕРЕЖНО

Стельове перекриття

!

ПРИМІТКА

Уникати наступних місць встановлення.

Серія TP/TN/TM

1 У таких місцях як ресторани та кухні

875(Отвір у стелі)

875(Отвір у стелі)

684(Підвісний болт)

840 Розмір блоку

840 Розмір блоку

671

787(Підвісний болт)

утворюється значна кількість масляної пари
і дрібних часток. Це може призвести до
уповільнення теплового обміну,
розприскування водяних крапель,
несправності дренажного насосу. У подібних
випадках слід виконати наступне;
- Переконатися в тому, що витяжка має
достатню продуктивність для видалення
шкідливих газів.
- Забезпечити достатню відстань від місця
приготування їжі до кондиціонера, щоб він
не всмоктував масляну пару.

Одиниця виміру: мм

Серія TQ/TR
585~660
517

Кондиціонер Повітря

570

517
585~660

319

523

570

Забезпечити
достатню
відстань

Кухонний стіл
Використовувати кухонну
витяжку достатньої
продуктивності.

461

Одиниця виміру: мм

2 Уникати місць встановлення, де
- Слід вибрати й відмітити місця для кріпильних
болтів та отвору труби.
- Визначити положення кріпильних болтів так,
щоб утворився невеликий ухил у бік дренажу,
врахувавши напрямок його розташування.
- Просвердлити отвір в стіні для кріпильного
болта.

утворюється кухонний жир або металевий
пил.
3 Уникати місць, де утворюється горючий газ.
4 Уникати місць, де утворюється корозійний
газ.
5 Уникати місць біля високочастотних
генераторів.

УКРАÏНСЬКА

• В цьому кондиціонері використовується
дренажний насос.
• Використовуючи рівнемір встановіть
пристрій горизонтально.
• Під час встановлення слід проявляти
обережність, щоб не пошкодити електричні
дроти.
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ВСТАНОВЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКА

Довжина болта від кронштейну
повинна бути 40 мм

Підвісний болт
(W3/8 чи M10)
Гайка
(W3/8 чи M10)
Гровер
(M10)

Плоска шайба
M10 (додатково)

Корпус кондиціонера

150 мм

Стеля

Стельове перекриття

Довжина в між нижньою
поверхнею кондиціонера та
Стельове
поверхнею стелі повинна
перекриття
складати 15~18 мм
Гайка
Паперова модель Встановити гвинт
(W3/8 чи M10)
для встановлення паперової моделі (4 штуки)
Відрегулювати висоту
Відкрити стельове перекриття
(має бути однаковою)
Наступні деталі купуються додатково.
по зовнішньому краю
паперової моделі
① Підвісний болт
- W3/8 чи M10
② Гайка
- W3/8 чи M10
③ Гровер
- M10
④ Плоска шайба
- M10
Плоска шайба
M10 (додатково)

!

ОБЕРЕЖНО

Ретельно затягнути шайбу і болт, щоб
запобігти падіння приладу.

Стіна
Всередині

Зовні

5~7 мм

УКРАÏНСЬКА

Просвердлити в стіні отвір для труби з легким ухилом назовні за допомогою кільцевої бурової
коронки Ø 70.

Дренажна трубка внутрішнього блоку
- Дренажна трубка повинна мати ухил униз (від
1/50 до 1/100): не допускати ухилу вгору, щоб
не відбувалася зворотна течія.
- При приєднанні дренажного трубопроводу до
внутрішнього блоку не слід докладати
надмірних зусиль.
- Зовнішній діаметр дренажного трубопроводу
внутрішнього блоку складає 32 мм.
Матеріал дренажного трубопроводу та
фітингів: полівінілхлорид VP-25
- Провести теплоізоляцію дренажної труби.
- Подовжувач дренажного шлангу слід
встановлювати під правильним кутом до
внутрішнього блоку, і довжина дренажу не
повинна перевищувати 300 мм.

Не допускається
прокладання
вгору

Трубний хомут
Внутрішній модуль

Обслуговуючий
дренажний патрубок
300 мм або менше

300 мм або менше

1 -1.5 м

700 або менше

ВСТАНОВЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКА

Подовжувальна
дренажна трубка
Дренажний шланг (додається)

Металевий хомут (додається)

Випробування дренажу
Для відведення конденсату в блоці є
вбудований дренажний насос.
Порядок випробування дренажного насоса:
- Підключити головний дренажний трубопровід
і залишити його на час перевірки.
- Для перевірки на наявність протікання, налити
в гнучкий дренажний шланг воду.
- Після підключення живлення, необхідно
обов'язково перевірити роботу та сторонні
шуми дренажного насосу.
- Після закінчення випробування, з'єднати
гнучкий дренажний шланг з дренажним
патрубком на внутрішньому блоці.
ƜǆǌǐǃǁǂƽǉƾǆƹƿǆǁǂǑǄƹǆƼ
ƽǇƽƹǋǃǇƻǇ

ƦƹǄǁǋǁƻǇƽǁ

ƜǇǄǇƻǆƹƽǉƾǆƹƿǆƹǋǉǌƺǃƹ
Ɲǉƾǆƹƿǆǁǂ ƜƾǉǅƾǋǁǀƹǏǞǘǑƻǞƻ
ǈƹǋǉǌƺǇǃ
ƨǞƽ ǡƽǆƹǆǆǘƽǉƾǆƹƿǆǇƼǇǑǄƹǆƼǌ
ƛǁǃǇǉǁǊǋǇƻǌƻƹǋǁǀƹǋǁǊǃƹǐ
ƽǇƽƹǋǃǇƻǇ

ƝǉƾǆƹƿǆǁǂǆƹǊǇǊ

ƝǉƾǆƹƿǆǁǂǈǞƽƽǇǆ

!

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ
- Для теплоізоляції трубопроводу холодоагенту
використовується теплоізоляційний матеріал з
гарною термостійкістю (вище 120 °C).
- Заходи безпеки при роботі в умовах високої
вологості: Даний кондиціонер повітря був
випробуваний у відповідності з " Стандартних
умов КС з Miтс " і була підтверджена відсутність
будь-яких недоліків. Однак, якщо блок протягом
тривалого часу працює в атмосфері високої
вологості (температура точки роси вище 23 °C),
можливе утворення крапель роси. У цьому
випадку додайте теплоізоляційний матеріал у
наступному порядку:
Стяжний хомут
(додатково)
Трубопровід
холодоагенту
Теплоізоляційний
матеріал (додатково)

Внутрішній
модуль

- Підготувати теплоізоляційний матеріал.
Адіабатичний СКЕП або NBR з товщиною від
10 до 20 мм
- Обкласти скловатою всі кондиціонери, які
розташовані у надстельовій атмосфері.

Підключення електропроводки
- Відкрити кришку контрольного щита і
підключити кабель пульта управління та
силовий кабель внутрішнього блоку.
- Зняти кришку контрольного щита, щоб
електрично з'єднати внутрішній та зовнішній
блок (видалити гвинти ①)
- Для закріплення кабелю слід використовувати
фіксатор.

ОБЕРЕЖНО

Гнучкий дренажний шланг, що поставляється
в комплекті, не можна згинати або
скручувати. Вигнутий або скручений шланг
може призвести до протікання води.

Металева
скоба
Гнучкий шланг
Ізоляція

Кабель пульту
дистанційного
керування

Підвісна скоба з
нахилом 1/50~1/100
Макс 700 мм

Підвіс
Макс 300 мм Відстань
1~15 m

Кабель між
внутрішнім та
зовнішнім
блоком.

1
1

Кришка контрольного
щита (У якому
відбувається
підключення проводів)

УКРАÏНСЬКА

Теплоізоляційний матеріал: пенополіетілен
товщиною не більше 8 мм

9
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!

ОБЕРЕЖНО

Кабелі, що використовуються для
підключення внутрішнього і зовнішнього
блоків, повинні відповідати наступним
специфікаціям (с цим обладнанням
повинен поставлятися комплект кабелів,
що відповідає місцевим правилам).

Заходи безпеки при прокладенні
силового кабелю
Використовуйте круглі притискні контакти для
підключення до клем силової лінії.
Круглий притискний контакт

Силовий кабель

УКРАÏНСЬКА

10±3 мм
±5

мм

35

ЗЕЛ
/ЖО
ВТ

НОРМАЛЬНА
ПЛОЩА ПОПЕРЕЧНОГО
ПЕРЕРІЗУ 0.75 мм2

20

мм

Якщо такі контакти недоступні, виконайте
наведені нижче інструкції.
- Не підключати до клемної колодки дроти
різної товщини (недолік товщини може
спричинити перегрів)
- При підключенні кабелів однієї товщини дійте,
як показано на малюнку нижче.
Підключити обидва кінці дротів
однакової довжини.

Якщо кабель живлення пошкоджений, його
необхідно замінити спеціальним кабелем
або вузлом, отриманим від місцевого
сервісного агента.

!

ОБЕРЕЖНО

Кабель живлення, підключений до
пристрою, повинен відповідати наступним
специфікаціям.

Забороняється
підключати дві жили
до однієї сторони.

Забороняється
підключати жили
різної товщини.

- Для прокладення проводки слід
використовувати відповідний силовий кабель,
та надійно його закріплювати, щоб запобігти
передачі зовнішніх зусиль на клемну колодку.
- Для затягування гвинтів клеми
використовуйте відповідну викрутку.
Викрутка з малою насадкою зірве головку
гвинта і не дозволить міцно затягнути контакт.
- Надмірне затягування гвинтів клем може
призвести до їх поломки.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПУЛЬТУ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

11

ВСТАНОВЛЕННЯ ПУЛЬТУ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
Слід надійно затягнути пульт керування на обраному місці за допомогою
гвинта у комплекті.

Кабель дротового пульту керування може бути прокладено у трьох
напрямках.
- Напрямок кабелю: до кабельного отвору у стіні, вгору, направо
- При встановленні кабелю пульта керування справа або зверху, слід попередньо витягти
направляючі кабелю.
* Загостреним інструментом видалити заглушки направляючих пазів.
① Отвір в напрямку поверхні стіни
② Верхня заглушка
③ Права заглушка

2

2
3

1

<Заглушки направляючих пазів>

3

УКРАÏНСЬКА

- Не допускати прогинання монтажної пластини при її монтажі, оскільки це може утруднити
подальше встановлення. Монтажна пластина пульту керування приєднується до кабельного
отвору у стіні, як що такий є.
- Встановлювати пристрій таким чином, щоб залишити вільний простір від стіни та запобігти
трясці після встановлення.
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Прилаштувати верхню частину пульта
дистанційного керування до монтажної пластини,
прикріпленої до стіни, як на малюнку нижче, а
потім під’єднати пульт до монтажної пластини,
натиснувши на нижню частину пульту.

УКРАÏНСЬКА

- Слід забезпечити зазор між пультом і монтажною
пластиною (її верхньою і нижньою, правою і лівою
частиною).
- Перш ніж монтувати на монтажну пластину, слід
розташувати кабель таким чином, щоб він не
створював наведень на деталі електроніки.

Пульт керування відокремлюється від
монтажної пластини як на малюнку нижче.
Для цього слід вставити викрутку в нижній
отвір для розділення, а потім повернути її за
годинниковою стрілкою.

<Порядок підключення>

Сторона
стіни

Сторона
стіни

<Порядок відключення>

Сторона
стіни

Сторона
стіни

- Є два отвору для розділення. Слід використовувати
дані отвори по одному.
- При цьому дотримуватися обережності, щоб не
пошкодити компоненти всередині.

Підключити внутрішній блок до пульта керування, використовуючи
відповідний кабель.

Перевірити надійність підключення кабелю.

Сторона
внутрішнього
блоку.
З'єднувальний кабель

Слід використовувати подовжувач якщо відстань між провідним пультом
управління і внутрішнім блоком перевищує 10 м.

!

ОБЕРЕЖНО

При установці дротового пульта керування не поглиблювати його всередину стіни (це може
викликати пошкодження датчика температури).
Довжина кабелю не повинна перевищувати 50 м (це може викликати помилки передачі даних).
• При встановленні подовжувального кабелю слід перевірити правильність підключення на
стороні пульта і на стороні виробу.
• При встановленні подовжувального кабелю в зворотному напрямку конектор не підключиться.
• Характеристики подовжувального кабелю: 2547 1007 22# 2 жили 3, 5 ізоляцій або більше.
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Встановлення дротового пульту дистанційного керування

Місце, куди потрапляють
прямі сонячні промені

так
ні

5футів
(1.5 метра)

ні

ні

УКРАÏНСЬКА

Оскільки датчик температури знаходиться в пульті дистанційного керування, блок дистанційного
керування повинен бути встановлений в місці, далекому від прямих сонячних променів, високої
вологості та прямих потоків холодного повітря для коректного відображення температури в
приміщенні. Пульт дистанційного керування необхідно монтувати на відстані 1.5 м над поверхнею
підлоги в місці з хорошою циркуляцією повітря.
Не слід монтувати пульт дистанційного керування у наступних місцях:
- На протязі, в «мертвих зонах», за закритими дверима або в кутах.
- В місцях потоків гарячого або холодного потоку повітря.
- З прямим попаданням сонячних променів, або поблизу електронагрівальних приладів.
- Поруч з прихованими трубами або з димарем.
- У неконтрольованих місцях, як зовнішня стіна позаду пульта дистанційного керування.
- Пульт обладнаний дисплеєм, що складається з сьома світлодіодних сегментів. Для правильного
відображення інформації, пульт необхідно установити належним чином, як показано на малюнку 1.
(Стандартна висота 1.2~1.5 м від підлоги).
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ВСТАНОВЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ ПАНЕЛІ (ДОДАТКОВО)
Декоративна панель має свій напрямок
встановлювання.
При встановленні декоративної панелі
слід зняти паперовий трафарет.

1 Видалити упаковку та вийняти решітку
УКРАÏНСЬКА

повітрозабірника з передньої панелі.

4 Вставити два гвинти у діагонально
протилежні кути панелі. Не затягувати болти
повністю (кріпильні гвинти включені в
комплект внутрішнього блоку). Перевірити
вирівнювання панелі відносно стелі. Висота
регулюється за допомогою підвісних болтів
як показано на малюнку. Вставити два інших
гвинта и повністю затягнути усі гвинти.

Передня
решітка.

2 Видалити кутові кришечки панелі.

Кутова
кришечка.

3 Встановити панель на блоці, вставивши
зачепи, як показано на малюнку.

Затискач
з зачепом
Зачеп

5 Приєднати кутові кришечки.
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6 Відкрутити два гвинта кришки контрольної
панелі.

9 Встановити решітку повітрозабірника та
фільтр на панель.

УКРАÏНСЬКА

Гвинт

7 Підключити один конектор дисплею і два
конектора керування жалюзі на передній
панелі до плати внутрішнього блоку.
Положення відзначається на платі наступним:
Конектор дисплею: CN-DISPLAY
Конектор керування жалюзі: CN-VANE 1,2

!

ОБЕРЕЖНО

Декоративна панель повинна бути надійно
закріплена.
Витікання холодного повітря викликає
утворення конденсату. ⇨ Утворення
водяних крапель.

Приклад правильної ізоляції
Блок кондиціонера
повітря

CN-VANE 1,2

CN-DISPLAY

Стельове
перекриття
Декоративна панель
Приєднати ізолятор (вказану частину),
проявляти обережність з холодним повітрям

8 Закрити кришку контрольного щита.
Приклад неправильної ізоляції
Повітря

Блок кондиціонера повітря
Виток холодного
повітря (не вірно)
Стельове
перекриття
Декоративна панель

16 ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ПУСК

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ПУСК
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС
ВИПРОБУВАЛЬНОГО ПУСКУ
- Початкове джерело живлення повинно
забезпечувати як мінімум 90 % номінальної
напруги. В іншому випадку кондиціонер не
може використовуватися.

УКРАÏНСЬКА

!

ОБЕРЕЖНО

• Під час випробувального пуску спочатку
слід включити режим охолодження, навіть у
сезон, коли потрібен обігрів. Якщо спочатку
буде включений режим обігрівання, це
може призвести до несправності
компресора. Цьому має бути приділена
увага.
• Випробувальний пуск в обов'язковому
порядку повинен продовжуватись більш
ніж 5 хвилин. (Випробувальний пуск буде
автоматично відмінений через 18 хвилин)

Під'єднання електроживлення
- Підключити кабель електроживлення до
незалежного джерела живлення.
Автоматичний вимикач є обов'язковим.
- Увімкнути пристрій на 15 хвилин чи більше.

Оцінити продуктивність
- Виміряти температуру вхідного та вихідного
повітря.
- Переконатися у тому, що різниця між
температурою вхідного і вихідного повітря
більш ніж 8 °С як в режимі охолоджування,
так і в режимі нагріву.

- Щоб відмінити випробувальній пуск слід
натиснути будь яку кнопку.
ПО ЗАВЕРШЕННІ ВСТАНОВЛЕННЯ СЛІД
ВИКОНАТИ ПЕРЕВІРКУ НАСТУПНИХ ПУНКТІВ
- Після завершення випробування слід виміряти
і записати параметри випробувального пуску,
зберегти ці дані і т.д.
- Слід зафіксувати наступні параметри: температура
у приміщенні, температура зовні, температура
всмоктуваного повітря, температура вхідного
повітря, швидкість вітру, потужність вітру, напруга,
струм, наявність ненормальної вібрації або звуків,
робочий тиск, температура труб, тиск компресора.
- Що стосується конструкції і зовнішнього
вигляду, перевірити наступне.
* Чи відповідна циркуляція повітря?
* Чи працює дренажна система?
* Чи завершена теплоізоляція
(холодоагенту та дренажної трубки)?
* Чи є витоки холодоагенту?
* Чи працює перемикач пульта дистанційного
керування?
* Чи є пошкодження електропроводки?
* Чи не послабленні гвинти на клемах?
M4......118 N·cm{12 кгс·cm}
M5......196 N·cm{20 кгс·cm}
M6......245 N·cm{25 кгс·cm}
M8......588 N·cm{60 кгс·cm}

Термометр

ДОДАТКОВІ РЕЖИМИ
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Налаштування встановлювача - Режим випробувального пуску
Після встановлення пристрою слід виконати випробувальний пуск.
Для додаткової інформації по цій операції дивіться інструкцію по пристрою.

налаштування з пульта керування.
- При одноразовому короткочасному натисканні
відбувається перехід в налаштування
користувача. Рекомендується натискати в
впродовж більш ніж 3 сек. для певності.
- Для побутових кондиціонерів (RAC) скасувати
напрямок потоку направо та наліво.

Код режиму

Значення

'01' мигає в нижній частині
2 Значення
дисплею.

3 Натиснути кнопку

щоб розпочати.

процесі випробувального пуску
4 Унатискання
кнопок нижче завершить його.
- Вибір режиму, температура більше/менше,
контроль швидкості витру, напрямок
вітру, кнопка старт/стоп.

УКРАÏНСЬКА

натисканні кнопки
протягом 3
1 При
секунд відбувається перехід в режим

18 ДОДАТКОВІ РЕЖИМИ

Налаштування встановлювача - Встановлення адреси
центрального контролера.
Ця функція використовується для підключення центрального контролера.
Для додаткової інформації дивіться документацію по центральному контролеру.
натисканні кнопки
протягом 3
1 При
секунд відбувається перехід в режим

УКРАÏНСЬКА

налаштування з пульта керування.
- При одноразовому короткочасному натисканні відбувається
перехід в налаштування користувача. Рекомендується
натискати в впродовж більш ніж 3 сек. для певності.
вході в режим налаштування адреси за допомогою кнопки
2 При, дисплей
буде виглядати наступним чином (див. малюнок).

№ вн.блоку
№ Групи
Код режиму

№ групи кнопками
3 Задати
(0~F).

к встановленню значення номеру
4 Перейти
внутрішнього блоку натисканням кнопок

.

адресу внутрішнього блоку
5 Встановити
кнопк
ами.

6 Натиснути кнопку

щоб зберегти.

кнопку
щоб вийти з режиму налаштувань.
7 Натиснути
❈ При відсутності натиснень протягом 25
секунд відбувається автоматичний вихід з
режиму налаштувань.
❈ При виході без натискань змінене значення
не зберігається.
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Налаштування встановлювача - Термістор
натисканні кнопки
протягом 3
1 При
секунд відбувається перехід в режим

2

Під час переходу у вибір датчика кімнатної
температури натисканням кнопки
,
відображатиметься наступне (мал. нижче).

значення термістора
3 Встановити
кнопкою (01: Пульт керування,
02: Внутрішній, 03: 2TH).

Код режиму

Налаштування термістора

4 Натиснути кнопку
Натиснути кнопку

щоб зберегти.

щоб вийти з режиму

5 налаштувань.
❈ При відсутності натиснень протягом 25

секунд відбувається автоматичний вихід з
режиму налаштувань.
❈ При виході без натискань змінене значення
не зберігається.
<Таблиця з варіантами термісторів>
Вибір датчика температурі
01
02

03

Режиму

Пульт дистанційного керування Робота по датчику температури пульту керування
Внутрішній модуль

2TH

Робота по датчику температури внутрішнього блоку.

Температура в приміщенні визначається більшім з показань термісторів
ОХОЛОДЖЕННЯ внутрішнього блоку і дротового пульту дистанційного керування.
(Є продукти, які працюють з меншим із показників).
ОПАЛЕННЯ

Температура в приміщенні визначається меншим з показань термісторів
внутрішнього блоку і дротового пульту дистанційного керування.

* Функція 2TH має різні робочі характеристики залежно від продукту.

УКРАÏНСЬКА

налаштування з пульта керування.
- При одноразовому короткочасному натисканні
відбувається перехід в налаштування користувача.
Рекомендується натискати в впродовж більш ніж 3
сек. для певності.
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Налаштування встановлювача - Вибір висоти стелі
Це налаштування регулює швидкість повітряного потоку ВЕНТИЛЯТОРА відповідно висоті стелі
(тільки в касетному виконанні)
натисканні кнопки
протягом 3
1 При
секунд відбувається перехід в режим

УКРАÏНСЬКА

налаштування з пульта керування.
- При одноразовому короткочасному натисканні
відбувається перехід в налаштування користувача.
Рекомендується натискати в впродовж більш ніж 3
сек. для певності.

2

Під час переходу у вибір висоти стелі
натисканням кнопки
, відображатиметься
наступне (мал. нижче).

стелі встановлюється кнопкою
3 Значення. висоти
(01:Низька, 02:Стандартна, 03:Висока,
04Дуже висока)

Код режиму

Налаштування термістора

4 Натиснути кнопку
Натиснути кнопку

щоб зберегти.

щоб вийти з режиму

5 налаштувань.
❈ При відсутності натиснень протягом 25

секунд відбувається автоматичний вихід з
режиму налаштувань.
❈ При виході без натискань змінене значення
не зберігається.
<Таблиця вибору висоти стелі>
01
02
03
04

Висота стелі
Низька (low)
Стандартна (Standard)
Висока (High)
Дуже висока (Super high)

Описання
Зниження повітряного потоку на 1 крок від стандартного
Встановити стандартний повітряний потік
Збільшення повітряного потоку на 1 крок від стандартного
Збільшення повітряного потоку на 2 кроки від стандартного

* Налаштування висоти доступно тільки для деяких продуктів.
* Висота стелі ‘Super high’ може бути недоступна в залежності від внутрішнього блоку.
* Для додаткової інформації дивіться інструкцію з конкретного продукту.
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Налаштування встановлювача - Групове налаштування
Ця функція призначена для налаштування кондиціонера у складі групи або 2 пультів керування.
натисканні кнопки
протягом 3
1 При
секунд відбувається перехід в режим

2

При натисканні кнопки
відбувається перехід в
меню вибору режиму головний/підпорядкований
як на мал. нижче.

головний/підпорядкований
3 Значення
вибирається кнопкою
.
(00: Головний, 01: підпорядкований)

Код режиму

Значення головний/підпорядкований

4 Натиснути кнопку
кнопку
5 Натиснути
налаштувань.

щоб зберегти.

щоб вийти з режиму

❈ При відсутності натиснень протягом 25 секунд
відбувається автоматичний вихід з режиму налаштувань.
❈ При виході без натискань змінене значення не
зберігається.

Пульт дистанційного керування

Режиму

Головний

Внутрішній блок під час групового керування працює під керуванням головного
пульту (Заводом виробником встановлюється режим «Головний» (Master)).

Підпорядкований

Слід встановити усі пульти дистанційного керування в якості
підпорядкованих, крім одного головного.

* Дивіться розділ «Групове керування» для додаткової інформації.
- Під час керування у групі прості налаштування роботи, такі як швидкість потоку
(слабка/середня/велика), налаштування блокування пульту керування, налаштування часу та інші
функції можуть бути недоступні.

УКРАÏНСЬКА

налаштування з пульта керування.
- При одноразовому короткочасному натисканні відбувається
перехід в налаштування користувача. Рекомендується
натискати в впродовж більш ніж 3 сек. для певності.
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Налаштування встановлювача - режим сухого контакту
Функція сухого контакту - це функція, яка можливо використовувати тільки, якщо було
придбано/встановлено обладнання сухого контакту.
натисканні кнопки
протягом 3
1 При
секунд відбувається перехід в режим

УКРАÏНСЬКА

налаштування з пульта керування.
- При одноразовому короткочасному натисканні відбувається
перехід в налаштування користувача. Рекомендується
натискати в впродовж більш ніж 3 сек. для певності.
натисканні кнопки
відбувається
2 При
перехід в налаштування режиму сухого
контакту як на мал. нижче.

налаштування сухого контакту
3 Вибрати
натисканням
кнопки.
(00: Автоматичний, 01: ручний)

Код режиму Значення налаштування
Сухого контакту

4 Натиснути кнопку

щоб зберегти.

кнопку
щоб вийти з режиму налаштувань.
5 Натиснути
❈ При відсутності натиснень протягом 25
секунд відбувається автоматичний вихід з
режиму налаштувань.
❈ При виході без натискань змінене значення
не зберігається.

Що таке Сухий контакт?
Це електричний сигнал на зразок готельних карток від точки контакту при використанні
кондиціонерів, пов'язаних один з одним.
- Для додаткової інформації дивіться документацію по сухому контакту.
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Налаштування встановлювача - перемикання Цельсій / Фаренгейт
Ця функція використовується для перемикання одиниць температури між Цельсієм і Фаренгейтом
(Оптимізовано тільки для США).
натисканні кнопки
протягом 3
1 При
секунд відбувається перехід в режим

вибрати код режиму 12 слід
2 Щоб
повторно натиснути кнопку
.

Код режиму

Значення режиму відображення

Напр.) Режим "за Фаренгейтом"
одиниць температури
3 Значення
встановлюється кнопкою

.

(00: Цельсій, 01: Фаренгейт)

кнопку
4 Натиснути
звільнити.

щоб зберегти чи

кнопку
, щоб вийти.
5 Натиснути
При відсутності натиснень
протягом 25 секунд відбувається
автоматичний вихід з режиму
налаштувань.
h При кожному натисканні кнопки
збільшиться/знизиться на 2 градуси.

в режимі "за Фаренгейтом" температура

УКРАÏНСЬКА

налаштування з пульта керування.
- При одноразовому короткочасному натисканні
відбувається перехід в налаштування користувача.
Рекомендується натискати в впродовж більш ніж 3 сек.
для певності.
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Налаштування встановлювача - Налаштування додаткових функцій
Налаштування функцій внутрішнього блоку після встановлення або видалення очищувача повітря /
нагрівача / зволожувача, верхній / нижній решітки / вентиляційного комплекту / додаткового нагрівача.
натисканні кнопки
протягом 3
1 При
секунд відбувається перехід в режим

УКРАÏНСЬКА

налаштування з пульта керування.
- При одноразовому короткочасному натисканні
відбувається перехід в налаштування користувача.
Рекомендується натискати в впродовж більш ніж 3 сек.
для певності.
натисканні кнопки
відбувається
2 При
перехід до коду обраної додаткової функції як
на мал. нижче.
Режиму
Code
Плазма очищення 20
Електричний нагрівач 21
22
Осушувач
23
Верхня решітка
Вентиляційний комплект 24
Додатковий нагрівач 25

актуальний стан для
3 Вибрати
кожного коду натисненням
кнопки

.

(00: не встановлено, 01:
встановлено)

Код режиму

Existing condition

кнопку
4 Натиснути
зберегти.

кнопку
5 Натиснути
налаштувань.

щоб

щоб вийти з режиму

❈ При відсутності натиснень протягом 25
секунд відбувається автоматичний вихід з
режиму налаштувань.
❈ При виході без натискань змінене значення
не зберігається.

Встановлення зовнішнього статичного тиску ESP. 25

Встановлення зовнішнього статичного тиску ESP
Це функція, яка визначає силу вітру для кожного рівня вітру, і таким чином, робить установку
простішою.
- Неправильно установлений показник ESP може привести до несправності кондиціонера.
- Ці налаштування повинні здійснюватися кваліфікованим техніком.
При натисканні кнопки
протягом 3
секунд відбувається перехід в режим
налаштування з пульта керування.
- При одноразовому короткочасному натисканні
відбувається перехід в налаштування користувача.
Рекомендується натискати в впродовж більш ніж 3 сек.
для певності.

2

При вході в режим налаштування ESP за
допомогою кнопки
, дисплей буде
виглядати наступним чином (див. малюнок).

Крок ESP
Код режиму
Значення ESP

Код режиму,
код ESP
Значення ESP

значення ESP натисканням кнопки
3 Задати
. (01: дуже низький, 02: низький, 03: середній,
04: високий, 05: потужний)

к встановленню ESP
4 Перейти
натисканням кнопки
.
(Заводом виробником
встановлюється показник 000).

кнопку
, щоб
5 Натиснути
встановити показник ESP.
(Показник ESP може бути
встановлено з 1 до 255, де 1 найменший, а 255-найбільший
показник.)

- При встановленні ESP на продукті без функції дуже слабкого або потужного вітру, функція
працювати не буде.

УКРАÏНСЬКА

1

26 Встановлення зовнішнього статичного тиску ESP.

УКРАÏНСЬКА
Код режиму, код ESP

6

Знову обрати крок ESP натисканням кнопки
та ввести значення ESP відповідно до
повітряного потоку, як на етапах 4 та 5.

7

Натиснути кнопку

8

Натиснути кнопку
щоб вийти.
❈ При відсутності натиснень протягом 25
секунд відбувається автоматичний вихід
з режиму налаштувань.
❈ При виході без натискань змінене
значення не зберігається.

щоб зберегти.

Значення ESP

- Зверніть увагу: змінювати показник ESP для кожного кроку регулювання швидкості вентилятору
не потрібно.
- Для окремих виробів налаштування показника ESP для функції дуже слабкого або потужного вітру
відсутнє.
- Показник ESP є доступним для окремого ряду продуктів.

