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БЪЛГАРСKN

БЪРЗО РЪКОВОДСТВО

КЛИМАТИК

Преди да монтирате уреда, прочетете докрай това ръководство за монтаж.
Работата по монтажа трябва да бъде извършена в съответствие с Националните
електрически разпоредби само от упълномощен персонал.
Запазете това ръководство за монтаж за бъдещи справки, след като го прочетете
докрай.
Термопомпа въздух-вода
Превод на оригиналното ръководство

www.lg.com
Copyright © 2015 - 2017 LG Electronics Inc. Всички права запазени.
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Инструкции За Безопасност

1. Инструкции За Безопасност
За да се предпазите от нараняване или повреда на имуществото, трябва да спазвате следните изисквания.
n Прочетете докрай това ръководство, преди да монтирате уреда.
n Спазвайте предпазните мерки, описани в това ръководство, тъй като те съдържат важна информация, свързана с вашата безопасност.
n Неправилната работа поради неспазване на инструкциите причинява наранявания или повреди.
Според значението си информацията се разделя на следните групи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този символ предупреждава за вероятност от смърт или сериозно нараняване.

ВНИМАНИЕ

Този символ предупреждава за вероятност от нараняване или повреда само на собственост.

n Значенията на символите, използвани в това ръководство, са показани по-долу.

Никога не правете това.
Винаги спазвайте инструкциите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Монтаж
• Не използвайте дефектен прекъсвач или такъв със стойности под
номиналните. Използвайте уреда на отделна верига.
- Съществува риск от пожар или електрически удар.
• За електромонтажните работи се свържете с търговеца, продавача,
квалифициран електротехник или официален сервизен център.
- Съществува риск от пожар или електрически удар.
• Винаги заземявайте уреда.
- Съществува риск от пожар или електрически удар.
• Монтирайте панела и капака на пулта за управление стабилно.
- Съществува риск от пожар или електрически удар.
• Винаги монтирайте отделна верига и прекъсвач.
- Неправилно окабеляване или монтаж могат да предизвикат пожар
или електрически удар.
• Използвайте прекъсвач или стопяем предпазител с подходящ ток на
сработване.
- Съществува риск от пожар или електрически удар.
• Не променяйте и не удължавайте захранващия кабел.
- Съществува риск от пожар или електрически удар.

2 Термопомпа въздух-вода
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Работа
• Вземете мерки захранващият кабел да не може да бъде издърпан или
повреден по време на работа.
- Съществува риск от пожар или електрически удар.
• Не поставяйте нищо върху захранващия кабел.
- Съществува риск от пожар или електрически удар.
• Не включвайте и не изключвайте щепсела на захранващия кабел по
време на работа.
Installation Manual 3
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• Не монтирайте, не демонтирайте и не монтирайте повторно уреда
сами (отнася се за потребителя).
- Съществува риск от пожар, електрически удар, експлозия или
нараняване.
• За изпълнение на дейности, свързани с използването на антифриз, се
обръщайте към търговеца или официален сервизен център.
- Антифризът почти винаги е токсичен.
• За монтаж винаги се свързвайте с търговеца или официален сервизен
център.
- Съществува риск от пожар, електрически удар, експлозия или
нараняване.
• Не монтирайте уреда върху неизправен фундамент.
- Това може да причини нараняване, инцидент или повреда на уреда.
• Уверете се, че състоянието на мястото на монтиране не се влошава с
времето.
- Ако фундаментът се срути, уредът може да падне с него и да
причини материални щети, да се повреди или да нарани човек.
• Системата тръбопроводи за вода трябва задължително да
представлява затворен контур.
- В противен случай уредът може да се повреди.
• Използвайте вакуумна помпа или инертен газ (азот), когато
извършвате тестване за течове или обезвъздушаване. Не
използвайте сгъстен въздух или кислород, както и запалим газ.
- Съществува риск от смърт, нараняване, пожар или експлозия.
• След дейностите по поддръжката се уверете, че конекторът е добре
свързан към уреда.
- В противен случай уредът може да се повреди.
• Не докосвайте с голи ръце изтекъл хладилен агент.
- Съществува риск от измръзване.
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- Съществува риск от пожар или електрически удар.
• Не докосвайте (работете с) уреда с мокри ръце.
- Съществува риск от пожар или електрически удар.
• Не поставяйте нагреватели или други електрически уреди в близост
до захранващия кабел.
- Съществува риск от пожар или електрически удар.
• Не допускайте да влезе вода в електрическите части.
- Съществува риск от пожар, повреда на уреда или електрически
удар.
• Не съхранявайте и не използвайте запалими газове или
възпламеними вещества в близост до уреда.
- Съществува риск от пожар или повреждане на уреда.
• Не използвате продължително уреда в плътно затворено помещение.
- Това може да повреди уреда.
• При изтичане на запалим газ спрете подаването на газ и отворете
прозорец, за да проветрите, преди да включите уреда.
- Съществува риск от експлозия или пожар.
• Ако уредът издава странен звук или изпуска прах или дим, изключете
предпазителя или захранващия кабел.
- Съществува риск от електрически удар или пожар.
• Изключете уреда и затворете прозореца при буря или ураган. При
възможност махнете уреда от прозореца преди започването на
урагана.
- Съществува риск от имуществени щети, повреда на уреда или
електрически удар.
• Не отваряйте предния капак на уреда, докато работи. (Не докосвайте
електростатичния филтър, ако уредът е оборудван с такъв.)
- Съществува риск от физическо нараняване, електрически удар или
повреда на уреда.
• Не докосвайте с мокри ръце никоя електрическа част. Изключете
захранването, преди да докосвате електрическата част.
- Съществува риск от електрически удар или пожар.
• Не докосвайте тръбата за хладилния агент и тръбата за вода, нито която
и да е вътрешна част на уреда, докато той работи или току-що е спрял.
- Съществува риск от изгаряне, измръзване и наранявания.
• Ако е необходимо да докосвате тръби или вътрешни части, трябва да
носите предпазни ръкавици или да изчакате, докато тръбите или
частите достигнат нормална температура.
4 Термопомпа въздух-вода
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- В противен случай съществува риск от изгаряне, измръзване и
наранявания.
• Включете главното захранване 6 часа преди уредът да започне
работа.
- В противен случай компресорът може да се повреди.
• Не докосвайте електрически части най-малко 10 минути след
изключване на главното захранване.
- Съществува риск от наранявания и електрически удар.
• Вътрешният нагревател на уреда може да работи в режим на стоп.
Неговата цел е да предпазва уреда.
• Внимавайте, защото някои части на таблото за управление са горещи.
- Съществува риск от наранявания или изгаряния.
• Ако уредът бъде намокрен (залят или потопен във вода), свържете се
с официален сервизен център.
- Съществува риск от пожар или електрически удар.
• Вземете мерки за предпазване на уреда от заливане с вода.
- Съществува риск от пожар, електрически удар или повреда на
уреда.
• Проветрявайте уреда от време на време, когато го използвате заедно
с печка и т.н.
- Съществува риск от пожар или електрически удар.
• Изключвайте главното захранване, когато почиствате уреда или
извършвате дейности по поддръжката.
- Съществува риск от електрически удар.
• Вземете мерки никой да не може да стъпи или падне върху уреда.
- Това може да причини нараняване на хора и повреда на уреда.
• За изпълнение на монтажа задължително се обърнете към търговеца
или официален сервизен център.
- Съществува риск от пожар, електрически удар, експлозия или
нараняване.
• Настоятелно препоръчваме захранването на уреда да не се изключва,
когато той няма да се използва продължително време.
- Съществува риск от замръзване на водата.
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ВНИМАНИЕ
Монтаж
• След извършване на монтажни или ремонтни работи по уреда
винаги проверявайте за течове на газ (хладилен агент).
- При ниско ниво на хладилния агент уредът може да се
повреди.
• Поддържайте уреда нивелиран при монтажа.
- Това е необходимо за предотвратяване на вибрации и течове
на вода.
• Уредът трябва да се повдига и пренася най-малко от двама
души.
- Това е необходимо за предпазване от наранявания.
Работа
• Не използвайте уреда за специални цели, като съхраняване на
храни, произведения на изкуството и др.
- Съществува риск от повреждане или унищожаване на
имущество.
• Използвайте мека кърпа за почистване. Не използвайте силни
почистващи препарати, разтвори и т.н.
- Съществува риск от пожар, електрически удар или повреда
на пластмасовите части на уреда.
• Не стъпвайте върху уреда и не поставяйте нищо върху него.
- Съществува риск от нараняване на хора и повреждане на
уреда.
• Използвайте здрав стол или стълба, когато почиствате или
обслужвате уреда.
- Бъдете внимателни, за да избегнете нараняване.
• Не включвайте прекъсвача или захранването, ако предният
панел, корпусът, горният капак или капакът на таблото за
управление са махнати или отворени.
- В противен случай това може да доведе до пожар,
електрически удар, експлозия или смърт.

6 Термопомпа въздух-вода
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Обща информация
Съгласно IEC 660335-1
• Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни
или умствени възможности или без опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани как
да използват уреда от отговарящо за безопасността им лице. Децата трябва да се наблюдават, за да се
гарантира, че не си играят с уреда.

2. Обща информация
С осигурена съвременна инверторна технология,
е подходящ продукт за подово отопление и охлаждане, както и за подгряване на вода. Чрез използване на връзки за монтаж на различни
аксесоари, потребителят може сам да определя обхвата и нуждите на приложение на продукта.
В този раздел се предоставя обща информация за
с цел идентификация на процедурата
за монтаж. Преди да започнете монтажа, прочете този раздел внимателно. В него се сдържа полезна
информация за монтажа.

Данни за модела
Номенклатура на номерата модели
Международно име на модела
AH

B W

16

6

A

0
Сериен номер
Функция
A: Термопомпа за общо отопление
H: Само за домашно отопление
T: Термопомпа с висока температура на нагряване
Характеристики на електрозахранването на уреда
6: 220-240 V, 1-фазно захранване, 50Hz
8: 380-415 V, 3-фазно захранване, 50Hz
Отоплителна мощност (kW)
Пример) 16: клас 16 kW
Тип модел
W: Инверторна термопомпа с постоянен ток
H: Термопомпа
Класификация
N: Вътрешно тяло
U: Външно тяло
B: Моноблок
Термопомпа въздух-вода за R410A
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Съгласно EN 660335-1
• Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически, сетивни
или умствени възможности или без опит и познания, ако те са наблюдавани или инструктирани как да
използват уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това рискове. Не допускайте деца да си
играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без
наблюдение.
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Европейско име на модела
H

M 16

1

M
Комбиниране на водата на изхода
None (Никакво): вода на изхода с ниска температура
H: вода на изхода с висока температура
M: вода на изхода със средна температура
1: 220-240 V, 1-фазно захранване, 50Hz
3: 380-415 V, 3-фазно захранване, 50Hz
Индикация за номинална отоплителна мощност
Превръщане в kW
Пример) “09”: 10 kW
“12”: 12 kW
“14”: 14 kW
M: Моноблок на термопомпата въздух-вода
H: Термопомпа въздух-вода

- Допълнителна информация: серийният номер се съдържа в баркода на уреда.
- Максимално допустимо налягане страна с високо налягане: 4,2 MPa / страна с ниско налягане: 2,4
MPa
- Хладилен агент: R410A

Шумови емисии, пренасяни по въздуха
Нивото на звуковото налягане по крива А, излъчвано от този уред, е под 70 dB.
** Шумовите нива могат да варират в зависимост от местните условия.
Цитираните стойности представляват емисионни нива и не са непременно безопасни нива за работа.
Въпреки че съществува взаимна зависимост между нивата на емисиите и нивата на излагане, това не
може да се използва надеждно за определяне на необходимостта от допълнителни предпазни мерки.
Факторите, които оказват влияние върху действителното ниво на излагане на работниците на шумове,
включват характеристиките на работното пространство и останалите източници на шум, т.е. броя на
машините и други придружаващи процеси, както и продължителността на времето, през което операторът е бил изложен на шум. Освен това допустимото ниво на излагане на шум може да се различава в
отделните държави.
Тази информация обаче предоставя на потребителя възможност да направи по-добра оценка на опасността и риска.

Гранична концентрация
Гранична концентрация представлява границата на концентрация с газ фреон, при която могат да се
предприемат незабавни мерки без нараняване на човек при изтичане на хладилен агент във въздуха.
Граничната концентрация се записва в мерни единици kg/m3 (масата на газ фреон за единица въздушен
обем) с цел улесняване на изчислението.
Гранична концентрация: 0,44 kg/m3 (R410A)
n Изчисляване на концентрацията на хладилен агент
Концентрация Общо количество зареден хладилен
на хладилен = агент в охлаждащата инсталация (kg)
агент (kg/m3)
Обем на най-малката стая, където е
монтирано вътрешно тяло (m3)
8 Термопомпа въздух-вода
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ВНИМАНИЕ
Бъдете много внимателни при носене на уреда.

Условия за монтаж
Общи положения
• Ако над уреда е поставен сенник, който да
предпазва от пряка слънчева светлина или
дъжд, уверете се, че излъчването на топлина от кондензатора не е ограничено.
• Уверете се, че са спазени показаните със
стрелки празни пространства пред, зад и
отстрани на уреда.
• Не оставяйте животни и растения изложени пряко на топлия въздух.
• Имайте предвид теглото на уреда и изберете място, на което шумът и вибрациите
са минимални.
• Изберете място, така че топлият въздух и
шумът от уреда да не безпокоят съседите.
• Монтажната повърхност трябва да бъде с
достатъчна здравина за да може да носи
тежестта на уреда.

На

ве

с

Повече от
300 mm

Ог
р
пради
егр ил
ад и
и

*Повече от
300 mm
Минимум 600 mm
Минимум 700 mm

*: Обезопасете мястото на монтаж на предпазния клапан и филтъра.
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- Ако уредът тежи повече от 20 kg (44,1 паунда), не трябва да се носи само от един човек.
- За опаковане на някои уреди се използват полипропиленови ленти. Не ги използвайте при
транспортиране, тъй като са опасни.
- Разкъсайте пластмасовата опаковъчна торба и я изхвърлете, така че децата да не могат
да си играят с нея. В противен случай найлоновата торба може да задуши децата до
смърт.
- При пренасяне на уреда се уверете, че сте осигурили опора в четири точки. Носенето и
повдигането с опора в 3 точки може да направи уреда нестабилен, което да доведе до
падането му.
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Монтаж на брега на морето

ВНИМАНИЕ
1. Климатиците не трябва да се монтират в райони, в които се произвеждат корозивни
(киселинни или алкални) газове.
2. Не монтирайте уреда на места, в които може да бъде пряко изложен на морския
вятър (солен вятър). Това може да причини корозия на уреда. Корозията, особено
върху ребрата на кондензатора и изпарителя, може да причини повреда на уреда или
неефективна работа.
3. Ако външните тела се монтират в близост до морски бряг, трябва да се избягва пряко
излагане на морския вятър. Иначе му е необходима допълнителна антикорозионна
обработка на топлообменника.

Избор на местоположение
1) Ако уредът трябва да се монтира в близост до морския бряг, трябва да се избягва прякото
излагане на действието на морския вятър. Монтирайте уреда откъм подветрената страна.

Морски вятър

Морски вятър

2) Ако се налага да се монтира уредът в близост до морски бряг, изградете преграда, за да
се избегне прякото въздействие на морския вятър.
Преграда
срещу вятъра

Морски вятър

- Тя трябва да е достатъчно здрава, като например
бетон, за да спира морския вятър откъм морето.
- Височината и дебелината трябва да са повече от
150 % от тези на уреда.
- Между уреда и ветровата защита трябва да има
повече от 700 mm за безпроблемно осигуряване на
въздушен поток.

3) Изберете място с добър дренаж.
1. Ако не можете да спазите инструкциите за монтаж в зона в близост до морето, свържете
се с доставчика си за осигуряване на допълнителна антикорозионна обработка.
2. Периодично (по-често от веднъж годишно) почиствайте праха и солните частици,
полепнали по топлообменника, като използвате вода

10 Термопомпа въздух-вода
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Сезонни ветрове и предпазни мерки през зимата

1. Височината на Н-образната рамка трябва да бъде повече от 2 пъти над снежната покривка, а широчината не трябва да
надвишава ширината на уреда. (Ако широчината на рамката е по-голяма от тази на уреда, може да се натрупа сняг)
2. Не монтирайте уреда така, че входният и изходен отвор да са срещу посоката на типичния за сезона вятър.

Свързващи кабели
Общи положения
Трябва да се вземат предвид следните аспекти, преди да се извършат електрическите връзки.
• Доставяните на място електрически компоненти, като ключове на захранването, автоматични прекъсвачи,
кабели, клемни кутии и др., трябва да бъдат избрани правилно в съответствие с националните законови и
подзаконови актове в областта на електрификацията.
• Уверете се, че захранващото напрежение е достатъчно за да захрани елеткро-нагревателя, водонагревателя
на резервоара и т.н. Предпазителите също трябва да се подбират съгласно консумираната мощност.
• Основното електрозахранване трябва да се осигури по отделна линия. Споделяне на главното ел. захранване с други уреди, като перална машина или прахосмукачка, не се разрешава.

ВНИМАНИЕ
• Преди започване на работа по електрическия монтаж електрическото захранване от
мрежата трябва да се изключи и да остане изключено, докато електрическият монтаж
завърши.
• Когато регулирате или сменяте кабели, главното ел. захранване трябва да е изключено и
заземяващият кабел трябва да е свързан по сигурен начин.
• Мястото на инсталиране трябва да бъде обезопасено срещу навлизане на диви животни.
Например проводниците могат да бъдат прегризани от гризачи, а попадането на жаби в
уреда може да причини електрически повреди.
• Всички връзки на захранването трябва да са защитени от образуване на конденз с
термоизолация.
• Цялото електрическо окабеляване трябва да съответства на националните или местните
законови и подзаконови актове в областта на електрификацията.
• Заземяването трябва да бъде правилно извършено. Не извършвайте заземителни връзки
към медни тръби, стоманени ограждения на веранди, водосточни тръби или други
проводящи материали.
• Фиксирайте кабелите стегнато, като използвате кабелни скоби. (Когато кабелите не са
фиксирани с кабелни скоби, използвайте допълнително закупени кабелни превръзки.)

Ръководство за монтаж 11

БЪЛГАРСKN

• Изискват се допълнителни мерки при използване в снежни или много студени зони през зимата, така че уредът да работи нормално
• Подгответе се за сезонни ветрове или сняг през зимата, дори и в други райони.
• Монтирайте входни и изходни канали, за да не позволите навлизането на сняг или дъжд.
• Монтирайте уреда така, че да не влиза в пряк контакт със сняг. Ако смукателният въздушен отвор бъде затрупан със сняг и
замръзне, системата може да се повреди. Ако се монтира в заснежен район, поставете капак на системата.
• Монтирайте уреда на по-високата монтажна конзола с 500 mm над средната очаквана снежна покривка (среден годишен снеговалеж), ако се монтира в район с обилни снеговалежи.
• Когато се е натрупал сняг върху горната част на уреда повече от 100 mm, винаги отстранявайте снега, за да осигурите нормална работа.
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Типове кабели
Захранващи кабели Модул (специфик.)
(вкл. заземителни)
Тяло
No *mm2 (H07RN-F)
Нагревател
No *mm2 (H07RN-F)

AHBW036H0
3 * 1.0
-

AHBW056A0/
076A0/096A0
3 * 1.5
3 * 2.5

AHBW126A0/
146A0/166A0
3 * 2.5
3 * 4.0

AHBW128A0/
148A0/168A0
5 * 1.0
5 * 1.5

Изключвател
Препоръчван ампераж
предпазители
A

AHBW036H0
15

AHBW056A0/
076A0/096A0
20

AHBW126A0/
146A0/166A0
40

AHBW128A0/
148A0/168A0
20

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Трябва да има извършено заземяване.
• Ако заземяването не е правилно извършено, съществува риск от електрически удар.
Заземяването трябва да се извърши от квалифициран техник.
• Вземете предвид условията на средата (околна температура, пряка слънчева светлина,
дъжд и др.) когато извършвате ел-връзките.
• Дебелината на захранващият кабел е минималната дебелина на металния проводник
на кабела. Използвайте по-добели кабели, предвид пад на напрежението.

3. Поддръжка и обслужване
Дейности по поддръжката
За осигуряване на оптимална функционалност на уреда, редовно трябва да се извършат множество проверки и прегледи на уреда и окабеляването – за предпочитане е веднъж годишно. Поддръжката трябва да се извършва от местния Ви техник, който има договор с нас.

Когато уредът няма да...

ВНИМАНИЕ
• Ако продуктът не се използва дълго време, горещо препоръчваме ЗАХРАНВАНЕТО ДА НЕ СЕ ИЗКЛЮЧВА.
• Ако не е подадено захранване, няма да се извършат
някои специални действия за защита на продукта (като
например система против заключване на водната
помпа).

12 Термопомпа въздух-вода
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