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MONTÁŽNÍ MANUÁL

KLIMATIZACE

ČEŠTINA

Před montáží výrobku si pozorně pročtěte celý tento montážní manuál.
Montážní práce smí provádět pouze oprávnění pracovníci v souladu s příslušnými
normami a předpisy platnými v dané zemi.
Po důkladném přečtení si tento montážní manuál ponechejte, abyste do něj mohli
nahlížet i v budoucnu.
MULTI
Překlad originální příručky
Další informace naleznete na webových stránkách CD nebo LG (www.lg.com).

www.lg.com
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RADY PRO ÚSPORU ENERGIE

RADY PRO ÚSPORU ENERGIE
Zde je několik tipů, které vám pomohou minimalizovat spotřebu energie při používání klimatizace.
Při dodržování níže uvedených pokynů můžete používat svou klimatizaci efektivněji:

• Nechlaďte uvnitř prostor přespříliš. Může to být škodlivé pro vaše zdraví a spotřebovává se tím více
elektřiny.
• Při provozování klimatizace zabraňte dopadu přímého slunečního záření žaluziemi nebo závěsy.
• Při provozování klimatizace mějte dveře nebo okna dobře uzavřené.
• Pro cirkulaci vzduchu v místnosti nastavte směr proudění vzduchu vertikálně nebo horizontálně.
• Zapněte ventilátor na vyšší stupeň pro rychlejší vychlazení nebo ohřátí vzduchu v místnosti během
kratší doby.
• Pravidelně otevírejte okna kvůli větrání, protože kvalita vzduchu uvnitř místnosti se může zhoršit,
pokud se klimatizace používá mnoho hodin.
• Vyčistěte vzduchový filtr jednou za 2 týdny. Prach a nečistoty nashromážděné ve vzduchovém filtru
mohou blokovat proudění vzduchu nebo oslabit funkci chlazení / vysoušení.

ČEŠTINA

Pro vaše záznamy
Pomocí sešívačky přišijte na tuto stranu stvrzenku o koupi, kterou budete potřebovat k prokázání
data nákupu nebo pro záruční účely. Zde napište číslo modelu a sériové číslo:
Číslo modelu :
Sériové číslo :
Naleznete je na štítku na boční straně každé jednotky.
Jméno prodejce :
Datum nákupu :
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
Vždy dodržujte následující opatření k předcházení nebezpečným situacím a zajištění špičkového výkonu vašeho produktu
! VAROVÁNÍ
Pokud budete tyto pokyny ignorovat, může to mít za následek vážné
zranění nebo smrt
! POZOR
Pokud budete tyto pokyny ignorovat, může to mít za následek lehké zranění nebo poškození výrobku

Montáž
• Nepoužívejte vadné pojistky nebo pojistky s nedostatečným jmenovitým proudem. Používejte pojistku se správným jmenovitým proudem.
Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Chcete-li vykonávat elektrikářské práce, spojte se s prodejcem, kvalifikovaným elektrikářem nebo s autorizovaným servisním centrem.
Výrobek sami nerozebírejte ani neopravujte. Mohlo by dojít k požáru
nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Výrobek vždy uzemněte dle schématu zapojení. Zemnicí vodič nepřipojujte k plynovodním nebo vodovodním trubkám, k bleskosvodům
nebo k uzemnění telefonu. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Pevně namontujte panel a kryt řídicí skříňky. Prach, voda atd. by
mohly způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

ČEŠTINA

! VAROVÁNÍ
• Montáž nebo opravy prováděné nekvalifikovanými osobami mohou
mít za následek ohrožení pro vás i pro ostatní.
• Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné osoby.
• Informace obsažené v návodu jsou určeny pro použití kvalifikovaným
servisním technikem, který je seznámen s bezpečnostními postupy a
který je vybaven správným nářadím a zkušebními přístroji.
• Pokud si pečlivě nepřečtěte a nebudete dodržovat všechny pokyny v
tomto návodu, může to mít za následek špatnou funkci zařízení,
škody na majetku, zranění osob a/nebo smrt.
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČEŠTINA

• Používejte pojistku se správným jmenovitým proudem. Mohlo by dojít
k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Neměňte ani neprodlužujte napájecí kabel. Pokud je povrch napájecího kabelu poškrábaný, oloupaný nebo jinak poškozený, je třeba kabel
vyměnit. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Chcete-li výrobek namontovat nebo odstranit, vždy se spojte s prodejcem nebo s autorizovaným servisním centrem. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu a nebo ke zranění.
• Nemontujte výrobek na vadný povrch. Ujistěte se, že se stav povrchu,
na který výrobek montujete, časem nezhoršuje. Mohlo by dojít k pádu
výrobku.
• Nikdy venkovní jednotku nemontujte na pohyblivý povrch nebo na
místo, odkud by mohla spadnout. Pád jednotky by mohl způsobit
škody na majetku, zranění nebo smrt.
• Zvyšovací kondenzátor ve venkovní jednotce dodává elektrickým
komponentám vysoké elektrické napětí. Předtím, než začnete provádět opravy jednotky, vždy kondenzátor zcela vybijte. Nabitý kondenzátor může způsobit úraz elektrickým proudem.
• Při montáži jednotky použijte sadu nástrojů dodanou s výrobkem.
Pokud tak neučiníte, mohla by jednotka spadnout a způsobit vážná
zranění.
• Propojovací kabely vnitřní/vnější jednotky je třeba pevně připojit.
Kabely je též nutno vést tak, aby na ně nebyla vyvíjena síla směrem
od svorkovnice. Připojíte-li kabel nesprávně nebo příliš volně, může
dojít k uvolňování tepla nebo k požáru.
• Bezpečně zlikvidujte odpad. Jedná se např. o šroubky, hřebíky, baterie, rozbité součástky atd., které zbyly po montáži nebo servisu.
Zlikvidujte též plastové obaly. Pokud by si s nimi hrály děti, mohly by
se zranit.
• Zkontrolujte chladivo, které budete používat. Přečtěte si prosím etiketu na výrobku. Nesprávně zvolené chladivo může způsobit závadu
jednotky.
Obsluha
• Pokud je výrobek mokrý (naplněný vodou nebo ponořený ve vodě),
spojte se s autorizovaným servisním centrem. Výrobek je třeba před
použitím opravit. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Používejte pouze ty součástky, které jsou uvedeny v seznamu
náhradních dílů. Nikdy se nepokoušejte vybavení modifikovat. Použití
nesprávných součástek může způsobit úraz elektrickým proudem,
přílišné uvolňování tepla nebo požár.
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ČEŠTINA

• Nedotýkejte se výrobku, nepracujte s ním ani jej neopravujte mokrýma rukama. Při vyjímání kabelu jej uchopte za tělo zástrčky. Mohlo by
dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
• Neumisťujte do blízkosti napájecího kabelu topná tělesa ani jiná zařízení vyzařující teplo. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Nedovolte, aby se do elektrických součástí dostala voda. Jednotku
montujte do míst, kde nepřijde do kontaktu s vodou. Mohlo by dojít k
požáru, selhání výrobku nebo k úrazu elektrickým proudem.
• V blízkosti výrobku neskladujte, nepoužívejte ani neponechávejte hořlavé plyny ani jiné hořlaviny. Mohlo by dojít k požáru.
• Nepoužívejte výrobek po dlouhou dobu v těsných uzavřených prostorách. Pravidelně větrejte. Mohlo by dojít ke kyslíkovému deficitu a k
poškození vašeho zdraví.
• Během provozu neotevírejte přední mřížku. (Pokud je jednotka vybavena elektrostatickým filtrem, nedotýkejte se ho.) Mohlo by dojít ke
zranění, úrazu elektrickým proudem nebo k poruše výrobku.
• Pokud z výrobku vychází podivné zvuky, zápach nebo dým. Vypněte
pojistku nebo odpojte napájecí kabel. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
• Pokud výrobek používáte společně se sporákem či jiným topným
zařízením, občas v místnosti vyvětrejte. Mohlo by dojít ke kyslíkovému deficitu a k poškození vašeho zdraví.
• Pokud výrobek není dlouho používán, odpojte zástrčku zdroje energie
nebo vypněte pojistku. Mohlo by dojít k poškození výrobku, k jeho
selhání nebo k jeho nechtěnému zapnutí.
• Zajistěte, aby nikdo (obzvláště pak děti) nemohl na venkovní jednotku
šlápnout nebo spadnout. Mohlo by dojít ke zranění nebo k poškození
výrobku.
• Zajistěte, aby napájecí kabel nebylo možné během provozu vytáhnout nebo poškodit. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Na napájecí kabel neumisťujte ŽÁDNÉ předměty. Mohlo by dojít k
požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Pokud dojde k úniku hořlavého plynu, plyn vypněte a před spuštěním
výrobku otevřete okna a vyvětrejte. Nepoužívejte telefon, ani nic
nezapínejte a nevypínejte. Mohlo by dojít k výbuchu nebo k požáru.
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! POZOR
Montáž
• Výrobek přemisťujte a zvedejte ve dvou nebo více lidech. Vyhnete se
tak zranění.
• Výrobek nemontujte do míst, kde by byl přímo vystaven větru vanoucímu od moře (obsahuje sůl). Mohlo by dojít ke zkorodování výrobku.
• Namontováním odtokové hadice zajistíte správné odvádění sražené
vody/kondenzátu. Špatné připojení hadice může způsobit únik vody.
• Výrobek nenaklánějte (ani při montáži). Mohlo by dojít k vibracím
nebo k hluku.
• Nemontujte výrobek do míst, kde by hluk nebo horký vzduch z venkovní jednotky mohl poškozovat okolí nebo rušit sousedy. Mohlo by to
způsobit problémy vašim sousedům a následné spory.
• Po provedení montáže nebo opravy výrobku vždy zkontrolujte, zda z
něj neuniká plyn (chladivo). Nízká hladina chladiva může způsobit
poruchu výrobku.
• Montáž proveďte na bezpečném místě, které dokáže unést váhu produktu. Pokud nosnost není dostatečná, může dojít k pádu produktu a
k poranění osob.

ČEŠTINA

Obsluha
• Nepoužívejte výrobek ke zvláštním účelům, jako je např. uchovávání
potravy, uměleckých děl atd. Jedná se o spotřební jednotku, nikoliv o
přesný chladicí systém. Mohlo by dojít k poškození nebo ztrátě na
majetku.
• Neblokujte přívod a odvod vzduchu. Mohlo by dojít k selhání výrobku.
• Pro čistění používejte měkký hadřík. Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky, rozpouštědla, proud vody atd. Mohlo by dojít k požáru, úrazu
elektrickým proudem nebo k poškození plastových částí výrobku.
• Při odstraňování vzduchového filtru se nedotýkejte kovových částí
výrobku. Mohlo by dojít k úrazu.
• Na výrobek nestoupejte ani na něj nic nepokládejte. (Venkovní jednotky) Mohlo by dojít ke zranění osob nebo k poruše výrobku.
• Po vyčištění filtr vždy vkládejte bezpečně. Filtr čistěte každé dva
týdny a pokud je to nutné, i častěji. Nečistoty ve filtru snižují efektivitu
zařízení.
• Pokud je výrobek zapnutý, nevkládejte do otvorů pro přívod či odvod
vzduchu ruce ani jiné předměty. Nachází se zde ostré a pohyblivé
části, které mohou způsobit zranění.
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ČEŠTINA

• Při vybalování a montáži výrobku buďte opatrní. Ostré hrany mohou
způsobit zranění.
• Pokud dojde během opravy k úniku chladicího plynu, nedotýkejte se
jej. Chladicí plyn může způsobit omrzliny.
• Při odmontovávání a odstraňování jednotky ji nenaklánějte.
Zkondenzovaná voda uvnitř jednotky by se mohla rozlít.
• Jako chladivo systému nepoužívejte žádný jiný plyn (ani vzduch), než
jaký je k tomuto účelu určen. Pokud se do chladicího systému dostane vzduch, dojde k přílišnému zvýšení tlaku, který může způsobit
poškození zařízení nebo zranění osob.
• Pokud během montáže unikne chladivo, okamžitě oblast vyvětrejte.
Mohlo by poškodit vaše zdraví.
• Rozebrání jednotky, úprava chladicího oleje a ošetření jednotlivých
součástí by se vždy mělo provádět v souladu s místními a národními
normami.
• Vyměňte veškeré baterie v dálkovém ovládání za nové baterie stejného typu. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie nebo různé typy
baterií. Mohlo by dojít k požáru nebo k poruše výrobku.
• Baterie nenabíjejte ani je nerozebírejte. Baterie nevhazujte do ohně.
Mohou shořet nebo vybuchnout.
• Pokud se tekutina z baterií dostane na vaši pokožku nebo oblečení,
dobře je omyjte studenou vodou. Pokud baterie vytekly, nepoužívejte
dálkové ovládání. Chemické látky obsažené v bateriích vám mohou
způsobit popáleniny nebo jiné zdravotní potíže.
• Pokud tekutinu z baterií pozřete, vyčistěte si zuby a navštivte lékaře.
Pokud baterie vytekly, nepoužívejte dálkové ovládání. Chemické látky
obsažené v bateriích vám mohou způsobit popáleniny nebo jiné zdravotní potíže.
• Nenechávejte klimatizaci zapnutou příliš dlouho ve vlhkém prostředí,
nebo pokud je otevřené okno či dveře. Vlhkost by se mohla srazit na
nábytku a poškodit ho.
• Nevystavujte svou pokožku, děti nebo rostliny studenému či horkému
proudu vzduchu. Mohlo by to poškodit vaše zdraví.
• Nepijte vodu odvedenou z výrobku. Je to nehygienické a mohlo by
vám to způsobit vážné zdravotní potíže.
• Při čištění, údržbě či opravě vysoko upevněného výrobku používejte
stabilní stoličku nebo žebřík. Buďte opatrní a vyhýbejte se zranění.
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MONTÁŽ
Součástky k montáži
Montážní deska

Šrouby typu „B“

Šroub typu „A“ (6 EA)

Šroub typu „A“ (8 EA)

Šroub typu „A“ (7 EA)

Šroub typu „A“ a plastové hmoždinky

Držák dálkového ovládání

Montáž Vnitřní A Venkovní Jednotky
Obrázek

Název

Obrázek

Název
Univerzální měřicí přístroj

Elektrická vrtačka

Šestihranný klíč

Měřicí pásmo, nůž

Ampérmetr

Jádrový vrták

Detektor úniku chladiva

Klíč

Teploměr, vodováha

Momentový klíč

Sada nástrojů
na úpravu potrubí

ČEŠTINA

Šroubovák
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10 MONTÁŽ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ JEDNOTKY

MONTÁŽ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ JEDNOTKY
Tyto pokyny si důkladně pročtěte a postupujte
přesně podle nich.
Musíte zvolit umístění montáže s ohledem na
následující podmínky a zajistit souhlas uživatele.

Výběr nejlepšího umístění

Venkovní jednotka
1 Je-li nad jednotkou situována stříška chránící před

2

Vnitřní jednotka
1 V blízkosti jednotky se nesmí nacházet zdroje
2
3
4
5
6

tepla nebo páry.
Vyberte takové místo, kde se před jednotkou
nebudou nacházet žádné překážky.
Ujistěte se, že lze snadno odvést sraženou páru.
Neumisťujte do blízkosti dveří.
Zajistěte vzdálenosti označené šipkami od
stěny, stropu, oplocení a jiných překážek.
K nalezení kovových prvků použijte příslušný detektor.
Předejdete tak zbytečnému poškození zdi.

!

POZOR

Vnitřní jednotku namontujte na stěnu, přičemž výška od podlahy musí být více než
2,3 metru. (u typu ART COOL pouze 1,5 m)

3
4
5
6
7
8
9

deštěm nebo přímým slunečním světlem, ujistěte
se, že odvod horkého vzduchu z kondenzátoru
není nijak omezen.
Ujistěte se, že jsou přístupní místa označena šipkami okolo přední, zadní a boční části jednotky.
Do cesty teplého vzduchu nepatří zvířata a rostliny.
Při vybírání vhodného místa berte v úvahu hmotnost
klimatizace a zvolte takové místo, kde budou hluk a
vibrace sníženy na minimum.
Vyberte takové místo, kde nebude horký vzduch a
hluk z klimatizace rušit sousedy.
Umístění, které umožňuje montáž, dokáže odolat
vibracím venkovní jednotky a udržet její váhu.
Umístění, které není vystaveno přímému působení
sněhu či deště.
Umístění, kde nehrozí vznik či pád nánosů sněhu či
rampouchů.
Umístění, které nemá slabou podlahu nebo základy, jako jsou například poškozené části budovy
nebo místa, kde dochází k hromadění sněhu.

Montáž na střechu
Více než
10cm

ČEŠTINA

Více než 2.3m
Více než
10cm

Více než 20cm

Více než
10cm

Je-li venkovní jednotka instalována na střechu,
ujistěte se, že jednotka je ve vodorovné poloze.
Ujistěte se, že montážní místo je vhodné z hlediska konstrukce střechy a způsobu uchycení
jednotky. V případě montáže na střechu dodržujte všechny příslušné místní předpisy.
Více než 60cm

Více než 20cm
Více než
30cm

Více než
30cm

Více než
10cm
Více než 2.3m
Více než
10cm

Více než
60cm

Více než
70cm

Více než 20cm
Více než 60cm
Více než
30cm

Více než
10cm
Více než 2.3m

Více než
30cm

Více než 20cm
Více než 50cm

Více než 50cm
Více než 1.5m

Více než
70cm
Více než
60cm
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Upevnění montážní desky
Vybraná zeď by měla být dostatečně silná a pevná,
aby zabránila vibracím
1 Upevněte montážní desku na zeď šrouby typu
„A“. Pokud jednotku upevňujete na betonovou
zeď, použijte kotevní šrouby.
- Montážní desku upevněte vodorovně zarovnáním čáry pomocí vodováhy.
<Typ 1>
Montážní deska

Montážní
deska

Výkon
(kBtu/hod.)

Typ

Montáž na
stěnu/typ ART
COOL Mirror

7, 9, 12

1, 3

18, 24

2, 4

<Typ 1>
Montážní deska

105mm

105mm

Držák
kostry

Ø65

65mm
Levá zadní trubka

55mm
Pravá zadní trubka

Ø65

Typ “A”

2 Přeměřte zeď a vyznačte čáru. Při umisťování
montážní desky je též důležité dávat pozor na
kabely, které jsou často k zásuvkám vedeny
skrz zdi. Vyvrtání otvoru skrz stěnu pro připojení
trubek musíte provést opatrně.
<Typ 2>
Montážní deska

<Typ 2>
Montážní deska

101mm

101mm

Ø65

133mm
Levá zadní trubka

Ø65
100mm
Pravá zadní trubka

Držák
kostry

<Typ 3>
Typ “A”

Ø65

Montážní deska

Montážní deska
45mm

45mm
65mm
65mm
Pravá zadní trubka

Ø65

140mm
Levá zadní trubka
Typ “A”

<Typ 4>
<Typ 4>

460

Montážní deska

Ø65

Typ “A”
65mm

Držák
kostry

567

Okraj
jednotky

Levá zadní
trubka

220

Umístěte vodováhu na
vyvýšenou část jednotky

184

Montážní deska
(Jednotka: mm)

Ø65
Pravá

156 zadní trubka
307

ČEŠTINA

<Typ 3>
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12 MONTÁŽ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ JEDNOTKY

Délka a výška potrubí
Modely s možností montáže více než jednoho potrubí
Fáze

1Ø

Výkon
(kBtu/hod.)
14/16
18
21
24/27
30
40

(Jednotka: m)

Celková délka Max. délka (A/B) Max. výška (v1) Výška In - In (v2)
30
50
50
70
75
85

20
25
25
25
25
25

15
15
15
15
15
15

Modely s rozvaděči
Fáze
1Ø

3Ø

7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
(Jednotka: m)

Výkon
(kBtu/hod.)
40
48
56
42
48
56

Celková
délka
100
135
145
125
135
145

Max. délka hlavní- Celková délka Max. délka ved- Max. výška
ho potrubí (A/B) vedlejšího potrubí lejšího potrubí
(v1)
50
50
15
30
55
80
15
30
55
90
15
30
55
70
15
30
55
80
15
30
55
90
15
30

A

A

Výška In - In
(v2)
15
15
15
15
15
15

Rozvaděč Vedlejší potrubí

h2
Rozvaděč

ČEŠTINA

h2

h1

h1

Hlavní potrubí

B

Typ pro montáž více než jednoho potrubí

B

Typ s rozvaděči

! POZOR
Kapacita závisí na standardní délce. Maximální povolená délka závisí na spolehlivosti.
Pokud je venkovní jednotka ve větší výšce než vnitřní jednotky, po 24 m svislé výšky je
nutno namontovat 1 lapač oleje.
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Náplň chladiva
Při výpočtu dodatečného množství náplně je třeba vzít v úvahu délku dodatečného potrubí.
Modely s možností montáže více potrubí
Výkon
(kBtu/hod.)
14/16
18
21
24/27
30
40

Fáze

1Ø

Standardní délka Max. potrubí pro Maximální celko- Dodatečná náplň
(m)
jednu místnost (m) vá délka potrubí
(g/m)
7.5
20
30
20
7.5
25
50
20
7.5
25
50
20
7.5
25
70
20
7.5
25
75
20
7.5
25
85
20

Modely s rozvaděči

(Jednotka: m)

Výkon
(kBtu/hod.)

Fáze

40
48
56
42
48
56

1Ø

3Ø

(Jednotka: m)

Délka hlavního potrubí
Délka vedlejšího potrubí
Standardní délka Dodatečné chla- Standardní délka Dodatečné chla(m)
divo (g/m)
(m)
divo (g/m)
5
50
5
20
5
50
5
20
5
50
5
20
5
50
5
20
5
50
5
20
5
50
5
20

• Modely s možností montáže více potrubí
Dodatečná náplň (g) = ((A montážní délka místnosti – standardní délka) x 20 g/m + (B montážní
délka místnosti – standardní délka) x 20 g/m +..) – CF (Korekční faktor) x
150
h CF = Max. počet připojitelných vnitřních jednotek - celkový počet připojených vnitřních jednotek

Př.) Model s rozvaděči 1Ø, 40 kBtu/hod.
A

A
C

B

a

b

c

7k

9k

9k

d

e

9k

18k

• Celková délka hlavního potrubí (A+B+C) = 30 m
• Každé vedlejší potrubí
a = 10m
b = 8m
c = 5m
d = 3m
e = 10m
*Dodatečná náplň
=((30-5) x 50 + (10-5) x 20 + (8-5) x 20
+ (5-5) x 20 + (3-5) x 20 + (10-5) x 20)
- (7-5) x 100 = 1270g

ČEŠTINA

• Modely s rozvaděči
Dodatečná náplň (g) = ((Celková délka hlavního potrubí - standardní délka hlavního potrubí) x
50 g/m + (A Délka vedlejšího potrubí místnosti – standardní délka) x 20
g/m + (B Délka vedlejšího potrubí místnosti – standardní délka) x 20 g/m
+ (C Délka vedlejšího potrubí místnosti – standardní délka) x 20 g/m
+..) – CF (Korekční faktor) x 100
h CF = Max. počet připojitelných vnitřních jednotek - celkový počet připojených vnitřních jednotek
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14 MONTÁŽ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ JEDNOTKY

Přípravné práce pro montáž (pouze typ ART COOL)
Otevření předního panelu
1 Nejprve zatlačte přední panel dozadu a zvedněte jej, abyste mohli demontovat dva šrouby.
2 Ve chvíli, kdy zvedáte obě spodní části předního panelu, uslyšíte zvuk vycházející z tohoto
panelu. V tomto momentě je přední panel oddělen.

3 Po částečném odtažení tohoto panelu odpojte spojovací vodič jednotky.

Konektor
předního
panelu

Konektor
předního
panelu

Demontáž krytu potrubí a krytu
ČEŠTINA

1 Vyjměte dva šrouby (pro uchycení krytu potrubí)
2 Vytáhněte kryt v požadovaném směru připojení a tím se kryt
odpojí.

3 V případě připojení na levé nebo pravé straně trubku protáh-

Otvor pro
potrubí

něte otvorem v krytu.

! POZOR
Po odstranění záslepky v otvoru pro potrubí je třeba drsný okraj zabrousit.

!

POZNÁMKA

Při přípravě připojení trubky přes zadní
stěnu otvor neodstraňujte.

Připojení odtokové hadice
1 Odstraňte pryžovou zátku v požadovaném směru vypouštění.
2 Jak ukazuje následující obrázek, vložte odtokovou hadici do
rukojeti sběrné nádoby, a připojte odtokovou a spojovací
hadici.

Lepidlo

Spojovací
díl
Odtoková
hadice

Pouze jeden
požadovaný směr

Pryžová krytka
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Nalepení montážní pomocné šablony a uchycení vnitřní jednotky (Pouze typ ART COOL)
Položte montážní pomocnou šablonu na požadovaný povrch.
MONTÁŽNÍ POMOCNÁ ŠABLONA

Po propíchnutí bodu pro šroub vyvrtejte otvor o průměru 6 mm a hloubce 30 až 35 mm.
MO
NT
ÁŽ
NÍ
PO
MO
CN
ÁŠ
AB
LO
NA

Do každého z vyvrtaných otvorů zasuňte jednu ze čtyř plastových hmoždinek.
MO
NT
ÁŽ
NÍ
PO
MO
CN
ÁŠ
AB
LO
NA

Plastové hmoždinky

Pomocí otvorů na výrobku zavěste výrobek za horní šrouby.
(Nezapomeňte odstranit šablonu)
(Pozor ať neupadne)
Otvor věšáku
(Zadní strana
výrobku)

Mírným zatažením zkontrolujte řádné uchycení jednotky.

Pomocí vodováhy ustavte jednotku do horizontální polohy a poznačte si polohu pro upevnění na
stěnu.
Vodorovnost

MO
NT
ÁŽ
NÍ
PO
MO
CN
ÁŠ
AB
LO
NA

ČEŠTINA

MON
TÁŽN
Í PO
MOC
NÁ ŠA
BLO
NA
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16 MONTÁŽ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ JEDNOTKY
Vyvrtejte otvor pro spojovací potrubí o průměru 65 mm. (V případě děrování zadní strany)

Při vrtání otvoru ve stěně se podívejte na č. 5 na této straně.

Nejprve pomocí šroubů vyvrtejte dva body na horních částech. (Ponechte 10 mm pro zavěšení
jednotky)
10

mm

MON
TÁŽ
NÍ P
OMO
CNÁ
ŠAB
LON
A

Po přiložení otvorů výrobku na plastové hmoždinky vyvrtejte spodní části a kompletně upevněte
horní šrouby.
Plastové
hmoždinky

JPokud je vše v pořádku, připojte kabel a trubku. (Řiďte se pokyny v montážním návodu)

Vyvrtejte otvor pro potrubí pomocí jádrového vrtáku o průměru 65 mm. Otvor pro potrubí vyvrtejte
na levé nebo pravé straně tak, aby byl mírně nakloněn dolů ve směru venkovní části.

STĚNA
Venkovní prostor

5-7mm

Vnitřní prostor

(3/16"~5/16")

ČEŠTINA

Vyvrtejte otvor ve stěně
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MONTÁŽ KABELOVÉHO DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ
1 Na místo, kam si přejete namontovat dálkové ovládání, umístěte držák a pevně jej přimontujte
pomocí dodaných šroubků.
- Držák umístěte tak, aby se neprohýbal. V opačném případě by mohlo dojít ke špatnému
nastavení dálkového ovládání. Pokud máte k dispozici podkladovou elektroinstalační krabici,
pevně k ní držák dálkového ovládání připevněte.

2 Kabel dálkového ovládání lze namontovat do tří směrů.
- Směr upevnění kabelu: podklad pro upevnění na zeď, otvor nahoře, otvor na pravém boku.
- Pokud chcete kabel dálkového ovládání vést boky panelu (směrem nahoru anebo doprava),
odstraňte nejdříve příslušné záslepky.
2

2

h Záslepky průchodů odstraňte dlouhým špičatým předmětem.
3
① Podklad pro uchycení na zeď
② Záslepka horního otvoru
③ Záslepka pravého otvoru

namontovaného na zdi (viz obrázek). Poté do
držáku zatlačte spodní část dálkového ovládání.
- Mezi dálkovým ovládáním a držákem (jeho
vrchní a spodní, levou a pravou stranou) neponechávejte mezeru.

Při vyjímání dálkového ovládání z držáku (viz
obrázek) vložte do otvoru na spodní straně šroubovák a s jeho pomocí dálkové ovládání vyjměte
(otáčejte šroubovákem po směru hodinových
ručiček).
- Na držáku jsou dva takovéto otvory. Každý použijte zvlášť.
- Dávejte pozor, abyste při vyjímání dálkového
ovládání nepoškodili vnitřní části zařízení.

<Záslepky>

<Pořadí při připojování>

Stěna

Stěna

<Pořadí při vyjímání>

Stěna

Stěna

ČEŠTINA

3 Dálkové ovládání upevněte do horní části držáku

3

1
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4 Vnitřní jednotku a dálkové ovládání propojte kabelem.

Zkontrolujte, zda je konektor připojen správně.
Vnitřní
jednotka
Propojovací kabel

5 Pokud je vzdálenost mezi vnitřní jednotkou a dálkovým ovládáním větší než 10 m, použijte
prodlužovací kabel.

! POZOR
Při instalaci kabelového dálkového ovládání ho neskrývejte do zdi.
(Mohlo by dojít k poškození teplotního čidla.)
Nepoužívejte kabel delší než 50 m.
(Mohlo by docházet k chybám při komunikaci.)
• Při připojování prodlužovacího kabelu zkontrolujte orientaci připojení konektorů na obou
stranách kabelu.
• Pokud položíte prodlužovací kabel obráceně, konektory nebude možno propojit.
• Technické údaje k prodlužovacímu kabelu: 2547 1007 22# 2 jádro 3 stínění 5 nebo vyšší.

ČEŠTINA
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Montáž kabelového dálkového ovládání
- Vzhledem k tomu, že teplotní snímač se nachází v dálkovém ovládání, panel dálkového ovladače by měl být namontován v místě, kde bude chráněn před přímým slunečním světlem a vysokou vlhkostí. Dálkové ovládání namontujte asi 1,5 m nad zem, na místo s dobrým oběhem
vzduchu a průměrnou teplotou.
Nemontujte dálkové ovládání na místa, kde by na ně mohly mít vliv:
- Průvan nebo mrtvé body za dveřmi a rohy.
- Horký nebo studený vzduch z větracích otvorů.
- Vyzařované teplo ze slunce nebo přístrojů.
- Skryté potrubí a komíny.
- Nekontrolovaná místa jako jsou vnější zeď za dálkovým ovládáním.
- Dálkové ovládání je vybaveno sedmidílným LED displejem. Pro správné zobrazení LED displeje
dálkového ovladače musí být dálkový ovladač namontován správně podle Obr. 1. (Standardní
výška je 1,2 - 1,5 m od úrovně podlahy.)

Ano
Ne

1,5 metru

Ne
ČEŠTINA

Ne

Obr. 1 Typická umístění dálkového ovladače
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ÚPRAVA A ZAPOJENÍ POTRUBÍ
Úprava potrubí
Hlavní příčinou úniku plynu bývá chybné provedení úpravy potrubí. Proveďte úpravu potrubí
správným způsobem podle následujícího postupu:
Seřízněte potrubí a kabel
- Použijte sadu potrubí objednanou jako příslušenství nebo trubky zakoupené zvlášť.
- Změřte vzdálenost mezi vnitřní a venkovní
jednotkou.
- Uřízněte trubky o něco delší než je naměřená délka.
- Seřízněte kabely na délku o 1,5 m vyšší než
je délka potrubí.

Odstranění ostřin
- Pečlivě odstraňte všechny ostřiny z celého
průřezu potrubí/roury.
- Při odstraňování ostřin nakloňte měděnou
trubku / potrubí koncem dolů, aby se zabránilo pádu ostřin do potrubí.

Měděná
trubka

Šikmá

90°

Trubka
Výstružník

Spodní část

ČEŠTINA

Nasazení matice
- Odstraňte šestihranné matice připevněné k
vnitřní a venkovní jednotce a po odstranění
ostřin a nečistot je nasaďte na potrubí/rouru.
(Toto není možné provést po provedení úpravy potrubí)

Šestihranná matice
Měděná trubka

Úprava potrubí
- Proveďte úpravu potrubí pomocí k tomu určeného nástroje, jak je uvedeno na obrázku.
Vnější průměr
mm
palce
Ø6.35
1/4
Ø9.52
3/8
Ø12.7
1/2
Ø15.88
5/8
Ø19.05
3/4

A
mm
1.1~1.3
1.5~1.7
1.6~1.8
1.6~1.8
1.9~2.1

Měděnou trubku upevněte do svěráku s
takovým rozměrem, jak je uvedeno níže v
tabulce.

Nerovná Hrubá

Klika
Držák

"A"

Držák
Třmen
Kužel

Měděná trubka
Klika svěráku

Červená šipka
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Kontrola
- Porovnejte upravenou trubku s níže uvedeným
obrázkem.
- Je-li trubka upravena nesprávným způsobem,
odřízněte příslušnou část trubky a proveďte úpravu znovu.

Hladký povrch po celém obvodu
Povrch uvnitř je hladký bez škrábanců.
= Nesprávné provedení úpravy =

Rovnoměrná délka
po celém obvodu

Zešikmení S poškozeným Trhliny Nerovnoměrná
tloušťka
povrchem

Připojení potrubí - vnitřní jednotka
Připravte potrubí vnitřní jednotky a odtokovou hadici k montáži skrz stěnu.
1 Potrubí a odtokovou hadici vnitřní jednotky veďte směrem dozadu vlevo nebo vpravo

Odtoková hadice

Odtoková hadice
Odtoková hadice

2 Potrubí, odtokovou hadici a propojovací kabel omotejte páskou. Ujistěte se, že se odtoková
hadice nachází nejníže v tomto svazku. Umístění v horní části svazku může způsobit proniknutí odtékající vody do jednotky.

Páska
Spojovací
trubka
Odtoková
hadice
Propojovací kabel

Propojovací
kabel
Odtoková
hadice

Potrubí
strana plynu
Potrubí
strana
kapaliny

! POZOR
Je-li odtoková hadice vedená uvnitř místnosti, je nutné ji izolovat izolačním materiálem*, aby
případné kapání kondenzujících výparů nepoškodilo nábytek nebo podlahu.
*Doporučujeme použití pěnového polyetylenu nebo podobného materiálu.

ČEŠTINA

Smyčka
Páska
Spojovací
trubka
Odtoková
hadice
Propojovací kabel
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22 ÚPRAVA A ZAPOJENÍ POTRUBÍ
Montáž vnitřní jednotky
Připevněte vnitřní jednotku na horní část montážní desky. (Zahákněte dva háčky horní zadní části
vnitřní jednotky za horní okraj montážní desky.)
Pokuste se jednotkou pohnout doleva a doprava
a ujistěte se, že háčky jsou řádně usazeny na
montážní desce. Zatlačte spodní levou a pravou
stranu jednotky proti montážní desce, dokud
háčky nezapadnou do drážek (uslyšíte cvaknutí).

Připojení potrubí k vnitřní jednotce a odtokové hadice k odtokovému potrubí
- Vyrovnejte středy potrubí a rukou dostatečně
utáhněte šestihrannou matici.
- Šestihrannou matici dotáhněte utahovacím
klíčem.
Vnější průměr
mm
palce
Ø6.35
1/4
Ø9.52
3/8
Ø12.7
1/2
Ø15.88
5/8
Ø19.05
3/4

Točivý moment
N·m
16±2
38±4
55±6
75±7
110±10

- Při prodlužování odtokové hadice vnitřní jednotky proveďte instalaci odtokového potrubí.

Zapojení

Odtoková
hadice

Potrubí vnitřní jednotky

Šestihranná Potrubí
matice

Maticový klíč (pevný)
Šestihranná matice
Propojovací
potrubí

Momentový klíč
Potrubí vnitřní
jednotky

Odtokové potrubí

ČEŠTINA

Odtoková hadice
vnitřní jednotky
Lepidlo

Spojovací část omotejte izolačním materiálem.
- Navzájem překryjte izolaci propojovacího
potrubí a potrubí vnitřní jednotky. Obalte je
vinylovou páskou, aby nezůstala žádná
mezera.
- Vinylovou páskou obalte také část obsahující
kryt zadního potrubí.

Vinylová páska (úzká)

Plastové pásky

Izolační materiál

Trubka
vnitřní jednotky

Propojovací
potrubí

Vinylová
Obalte vinylovou páskou
páska (široká)
Propojovací kabel
Trubka
Vinylová páska (úzká)
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- Svažte potrubí a odtokovou hadici tak, že je
omotáte vinylovou páskou v rozsahu, ve kterém se mají napojit do zadní části krytu
potrubí.

Obalte vinylovou páskou

Trubka

Vinylová páska (široká)
Odtoková hadice

! POZOR
Montážní pokyny (pro pravou trubku) U pravostranného potrubí se řiďte níže uvedenými pokyny.

Správně
Zatlačte na horní část svorky a pomalu obraťte
potrubí směrem dolů.

Špatně
Následující způsob ohnutí zleva doprava by
mohl způsobit poškození trubky.

Připojení potrubí - venkovní jednotka
Dejte trubky středem přesně proti sobě a dostatečně
utáhněte matici rukou.

ČEŠTINA

Pořadí připojení trubek
1) MÍSTNOST A – E strana plynového potrubí
2) MÍSTNOST A – E strana kapalinového potrubí
Konektor s Ø 12,7 (1/2 palce)

Nakonec utáhněte matici pomocí klíče, až uslyšíte
cvaknutí.
- Při utahování šestihranné matice momentovým
klíčem se ujistěte, že se směr utahování shoduje
se směrem šipky na klíči.
Vnější průměr
mm
palce
Ø6.35
1/4
Ø9.52
3/8
Ø12.7
1/2
Ø15.88
5/8
Ø19.05
3/4

Točivý moment
N·m
16±2
38±4
55±6
75±7
110±10

Venkovní jednotka
Hlavní
kapalinový
ventil

Hlavní
plynový ventil
Potrubí
strana plynu
MÍSTNOST A

Potrubí
strana
kapaliny

MÍSTNOST B
MÍSTNOST C
MÍSTNOST D
MÍSTNOST E
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24 ÚPRAVA A ZAPOJENÍ POTRUBÍ
- V případě jednotek s kapacitou vyšší než 48
kBtu/hod. lze instalační potrubí zapojit ve
čtyřech směrech.
(Viz obrázek 1)
- Při propojení směrem dolů uvolněte v základové desce příslušný otvor.
(Viz obrázek 2)
Neumožněte vniknutí cizích částic
(obrázek 3)
- Pomocí tmelu nebo izolačního materiálu
(nutno zakoupit) zacelte všechny mezery
nebo otvory, jak je uvedeno na obrázku 3.
- Hmyz nebo malá zvířata, která se dostanou
do vnější jednotky, mohou způsobit zkrat v
elektrické skříni.

<Obrázek 1>

Plynulý

Momentový klíč

Venkovní jednotka

<Obrázek 3>
Kapalinové potrubí
(menší průměr)
Plynové potrubí
(větší průměr)

Připojení kabelů
Odtoková hadice

Zpět

Propojovací potrubí

ČEŠTINA

Dolů
Na bok

Vpřed

Tmel nebo izolační materiál
(lokálně vyráběný)

<Obrázek 2>

Vyrazit

Základová deska
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Větev

[Jednotka: mm]
Model

Plynová trubka

Kapalinová trubka

Ø19.05

Ø19.05

PMBL5620

Ø9.52

Ø9.52

Ø9.52

Ø19.05

PMBL1203F0
Ø9.52

Ø9.52

Ø19.05

Potrubní odbočka tvaru Y

B

A

Ⓐ K venkovní jednotce
Ⓑ K jednotce s rozvaděčem

Odbočovací potrubí musí být napojeno vodorovně nebo svisle (viz níže uvedený graf).
Vodorovná
rovina

Směrem nahoru

Rozmezí +/-10°

A
Pohled z bodu A
ve směru šipky

ČEŠTINA

Odbočka by měla být opatřena izolací obsaženou v každé soupravě.
Páska
(nutno zakoupit)

Izolace
(součást každé sady)

Spoje kapalinového
a plynového potrubí

Izolace provozního
potrubí

Izolace
Izolace
Páska
(nutno zakoupit)

Páska (nutno zakoupit)
Izolace

Páska
(nutno zakoupit)
Páska (nutno zakoupit)

Izolace
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Montáž
- Tato jednotka smí být zavěšena u stropu nebo namontována na stěně.
- Jednotku lze namontovat pouze horizontálně, dle grafu dole. (Strana B směřuje nahoru)
Nicméně může být volně instalována v jakémkoliv směru dopředu nebo dozadu a do stran.
- Ujistěte se, že jste ponechali 600mm čtvercový otvor pro provádění údržby a kontroly dle níže
uvedeného obrázku jak pro montáž zavěšením pod strop, tak i pro montáž na stěnu.
- Tato jednotka „nevyžaduje údržbu vypouštěcího otvoru“, protože používá vnitřní pěnovou úpravu
jako izolaci nízkotlakového potrubí.
- Servisní směr je strana B a C
- Potrubí pro vnitřní jednotku může být vedeno kolem ve směru A
- Sklon strany B musí být v rozmezí ± 5° dopředu nebo dozadu nebo do stran.
[Jednotka: mm]

(337)

A

250

(298)

Ø19.05

Ø9.52

245
Rozteč závěsného šroubu.

B

ČEŠTINA

Hlavní potrubí

30 50

(111)

(38) 50

(150)

(36) 50 50 50

72
(56) 50 50 50

300

60

C

Kryt ovladače

Min 400
(Prostor pro údržbu)

Min 300

Min 30

Min 400

Vedlejší potrubí

Otvor pro provádění kontroly
600
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(Montáž

hlavní jednotky

(1) Podstropní typ

3 Na závěsný šroub namontujte šestihrannou
matici a plochou podložku (zakoupenou na
místě) tak, jak je znázorněno na obrázku vlevo,
a zavěste hlavní jednotku na kovový věšák.
4 Po kontrole horizontální polohy jednotky pomocí
vodováhy dotáhněte šestihrannou matici.
* Výchylka jednotky musí být v rámci ±5°
směrem dopředu/dozadu a doleva/doprava.
Jednotka BD
Šestihranná matice
(M10 nebo M8)

(2) Nástěnný typ

15.00

Kovový věšák
Plochá podložka
Závěsný šroub
(M10 nebo M8)

Nástěnný typ
POZNÁMKA

• Tato jednotka nabízí dvě různé možnosti
montáže: (1) typ se zavěšením pod strop
a (2) typ s montáží na stěnu.
• Vyberte si správný typ montáže podle
umístění.
• Místo instalace desky s plošnými spoji
lze změnit.
Při změně umístění se řiďte postupem
uvedeným v části „ZAPOJENÍ ELEKTRICKÝCH KABELŮ“.

PE

Šrouby (M5)
(Zakoupené na místě)

Postup
1 Upevněte dodaný kovový závěs pomocí
dvou šroubů. (celkem na 3 místech).
2 Po kontrole horizontální polohy jednotky
pomocí vodováhy upevněte jednotku
pomocí dodaných dřevěných šroubů.
* Výchylka jednotky musí být v rámci ±5° směrem dopředu/dozadu a doleva/doprava.
* Po namontování věšáku zafixujte polohu
součástí otvorů závěsu (na 2 místech) použitím izolačních polyetylénových prvků.

! POZOR

Postup
1 Upevněte dodaný kovový závěs pomocí
dvou šroubů. (celkem na 4 místech).
2 Pomocí vsunovací kotvy zavěste závěsný
šroub.

• Jakmile zaklepnete šroub do otvoru na
hlavní jednotce, opětovným zaklepnutím
zjistěte jeho správnou polohu nebo jej zakryjte hliníkovou páskou. (Toto je nutné k
zabránění kondenzace vodních par)
• Ujistěte se, že montáž jednotky je provedena horní stranou nahoru.
• Jednotku nemontujte v blízkosti ložnice.
Zvuk chladiva proudícího potrubím
může být někdy slyšitelný.

ČEŠTINA

Podstropní typ

PE

!

7,MFL67855417,체코어 2017. 6. 29. 오후 2:41 페이지 28
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ZAPOJENÍ KABELU MEZI VNITŘNÍ A VENKOVNÍ JEDNOTKOU
Připojte kabel k vnitřní jednotce
Zapojte kabel do vnitřní jednotky připojením jednotlivých vodičů na svorky ovládacího panelu
podle připojení venkovní jednotky. (Ujistěte se, že barva vodičů venkovní jednotky a čísla svorek
jsou shodné jako v případě vnitřní jednotky.) Zemnicí vodič by měl být delší než ostatní vodiče.
Schéma obvodu nebude změněno bez předchozího upozornění. Při montáži se řiďte montážním
schématem umístěným na vnitřní straně předního panelu vnitřní jednotky a na vnitřní straně krytu
ovladače venkovní jednotky.

! POZOR
• Schéma obvodu nebude změněno bez předchozího upozornění.
• Ujistěte se, že jsou všechny vodiče zapojeny podle schématu zapojení.
• Vodiče připojte pevně, nesmí být možné je lehce vytáhnout.
• Vodiče zapojte podle barevných označení způsobem uvedeným na schématu zapojení.

2 Jednotky

3 Jednotky

ČEŠTINA

MÍSTNOST A MÍSTNOST B
ZDROJ NAPÁJENÍ
1Ø, 220 – 240 V, 50Hz DO VNITŘNÍ JEDNOTKY

ZDROJ NAPÁJENÍ
1Ø, 220 – 240 V, 50Hz

4 Jednotky

MÍSTNOST A
ZDROJ NAPÁJENÍ
1Ø, 220 – 240 V, 50Hz

MÍSTNOST B

MÍSTNOST C

DO VNITŘNÍ JEDNOTKY

MÍSTNOST A MÍSTNOST B MÍSTNOST C
DO VNITŘNÍ JEDNOTKY

5 Jednotky

MÍSTNOST D

ZDROJ NAPÁJENÍ
1Ø, 220 – 240 V, 50Hz

MÍSTNOST A

MÍSTNOST B

MÍSTNOST C

DO VNITŘNÍ JEDNOTKY

MÍSTNOST D

MÍSTNOST E
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5 Jednotky

ZDROJ NAPÁJENÍ
220 – 240 V
STŘÍDAVÉHO
PROUDU, 50 Hz
1FÁZOVÁ
KONCOVKA

HLAVNÍ
SVORKOVNICE

7~9 Jednotky (1Ø)

7~9 Jednotky (3Ø)

ZDROJ NAPÁJENÍ
220 – 240 V
STŘÍDAVÉHO
PROUDU, 50 Hz
1FÁZOVÁ
KONCOVKA

ZDROJ NAPÁJENÍ
KONCOVKA

HLAVNÍ
SVORKOVNICE

! POZOR
Mezi zdroj napětí a jednotku zapojte jistič, jak je
uvedeno na obrázku níže.

Hlavní zdroj elektrické energie

Jistič
Použijte jistič nebo
pojistku s časovou
prodlevou.

Klimatizace

Napájecí kabel připojený k venkovní jednotce by měl splňovat následující specifikace (Typ
kabelu schválený HAR nebo SAA).
1Ø

3Ø

14 16 18 21 24 27 30 40 48 56 42 48 56

STANDARDNÍ PRŮŘEZ

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 4.0 4.0 2.5 2.5 2.5

Typ kabelu

H07RN-F

Propojovací kabel připojený k vnitřní a venkovní jednotce by měl splňovat následující specifikace (Toto zařízení by mělo být vybaveno soupravou kabelů vyhovujícími národním předpisům.)

GN

/YL
20

mm

ø7.5mm

Fáze
Výkon (kBtu/hod.)

GN

/YL
20

mm
STANDARDNÍ
PRŮŘEZ 0,75 mm2

ČEŠTINA

! POZOR
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Připojte kabel k venkovní jednotce
1 Uvolněte šrouby krytu ovladače a odstraňte
jej. Vodiče připojte ke svorkám na řídicí
desce jednotlivě, a to následujícím způsobem.
2 Připevněte kabel držákem (sponou) na řídicí desku.
3 Připevněte kryt ovladače zpět na své místo
a utáhněte šrouby.
4 Mezi jednotku a zdroj energie použijte
schválený jistič. Je nutno namontovat zařízení pro odpojení všech napájecích tras.

Venkovní jednotka
Svorkovnice
Minimálně 15 mm

Držák
napájecího
kabelu

Kryt ovladače
Napájecí kabel
Propojovací kabel

Modely 1Ø

Uvolněte šrouby svorek

Výkon (kBtu/hod.)

14 16 18 21 24 27 30 40 48 56

Jistič (A)

15 15 20 20 25 25 25 30 40 40

Modely 3Ø
Výkon (kBtu/hod.)

42 48 56

Jistič (A)

20 20 20

Svorkovnice

! POZOR
ČEŠTINA

Po zajištění výše zmíněných podmínek, připravte propojení následovně.
1 Pro klimatizační jednotku vždy zajistěte samostatnou elektrickou zásuvku, určenou
zvlášť právě pro klimatizační jednotku. Při zapojování se řiďte schématem zapojení uvedeným na vnitřní straně krytu ovladače.
2 Pevně utáhněte šrouby svorek a zajistěte je proti uvolnění. Po utažení šroubů svorek
lehce zatáhněte za vodiče a ujistěte se, že jsou zajištěny proti pohybu. (Jsou-li uvolněné,
nebude jednotka pracovat správně nebo může dojít k vyhoření vodičů.)
3 Specifikace zdroje energie.
4 Ujistěte se, že je elektrická kapacita dostatečná.
5 Ujistěte se, že počáteční napětí neklesá pod 90 % jmenovitého napětí vyznačeného na
typovém štítku přístroje.
6 Ujistěte se, že tloušťka kabelu odpovídá specifikacím zdroje energie. (Především dbejte
na poměr mezi délkou a tloušťkou kabelu.
7 Ochranný jistič neinstalujte na vlhkém nebo mokrém místě.
8 Vlivem poklesu napětí může dojít k následujícímu:
- Vibrace magnetického přepínače, poškození jeho kontaktního místa, přerušení pojistky,
rušení normálního provozu zařízení na ochranu proti přetížení.
9 Rozpojovací prvek umožňující odpojení od zdroje energie musí být součástí pevného elektrického
vedení a musí mít vzduchem oddělený kontakt nejméně 3 mm pro každý aktivní vodič (fázi).
10 Napájecí kabel zapojený k jednotce by měl být vybrán podle následujících specifikací.
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Při instalaci silových kabelů je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy
Pro připojení kabelů k silové svorkovnici používejte kulaté lisovací svorky.

Kulatá lisovací svorka

Silový kabel

Pokud nejsou k dispozici, postupujte podle níže uvedených pokynů.
- Ke svorkovnici nepřipojujte vodiče odlišného průřezu.
(Úbytek napětí na vedení může způsobit nadměrný ohřev.)
- Při zapojování vodičů stejného průřezu postupujte podle níže uvedeného obrázku.

Připojte kabely stejného
průřezu k oběma stranám.

Nesmí dojít k zapojení
obou k jedné straně.

Nesmí dojít k zapojení
kabelů různých průřezů.

ČEŠTINA

- K zapojení použijte určené silové vodiče a pevně je utáhněte, pak zajistěte, aby se zabránilo
vnějšímu tlaku vyvíjenému na svorkovnici.
- K utažení šroubů svorek používejte vhodný šroubovák. Malý šroubovák může poškodit hlavu
šroubu a nedosáhne se spolehlivého utažení.
- Nadměrné utažení šroubů ve svorkovnici může vést k jejich prasknutí.
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Zapojení elektrických kabelů
- Připojte chladící potrubí a připojovací vodiče
na příslušné porty označené odpovídajícími
písmeny abecedy (A, B a C) na této jednotce.
- Během zapojování kabelů vnitřní a venkovní
jednotky k číslicovým portům dodržujte pokyny na továrním štítku. (1, 2 a 3) Pokaždé
zapojujte každý zemnící vodič zvlášť pomocí
zemnícího šroubu. (Viz obrázek dole.)
- Po dokončení elektroinstalace bezpečně
zafixujte vnější obal vodičů pomocí kabelových svorek. Vnitřní jednotka je na straně
opatřena kabelovou svorkou. Při montáži se
řiďte níže uvedeným postupem.
- Postupujte podle schématu zapojení na krytu
ovladače uvnitř venkovní jednotky.

!

1 Demontujte kryt ovladače. Uvolněte dva
šrouby a posuňte kryt ve směru šipky.

2 Proveďte zapojení dle schématu zapojení
na krytu ovladače venkovní jednotky.
Ponechte 300 mm volný prostor pro vytažení kabelového svazku. Zcela upevněte
vodiče pomocí kabelových svorek (na 4
místech).

POZNÁMKA

Čísla svorkovnice jsou uspořádána shora
dolů v pořadí 1, 2 a 3.

V případě 3 místností

3 Namontujte kryt ve směru šipky a pak

MÍSTNOST A

ČEŠTINA

A

MÍSTNOST B
MÍSTNOST C

B
C
CN-PWR

Připojovací vodič
vnitřních jednotek
(H05VV, čtyřvodičové, 0,75 mm)

Připojovací vodič
venkovních jednotek
(H05RV, čtyřvodičové, 1,2 mm)

! VAROVÁNÍ
Nepoužívejte odbočkové vodiče, stojanové
vodiče, prodlužovací kabely nebo hvězdicová
zapojení, protože tyto mohou způsobit přehřátí, úraz elektrickým proudem nebo požár.

utáhněte šrouby.
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KONTROLA ODTOKU A SESTAVENÍ POTRUBÍ
2 Odtokové potrubí neveďte následujícím

Kontrola odtoku vody

způsobem.

Zkontrolujte odtok vody.
Neveďte potrubí
směrem vzhůru

1 Nalijte sklenici vody na výparník.
2 Ujistěte se, že voda teče hadicí vnitřní jednotky, nedochází k jejímu úniku a vytéká z
konce odtokového potrubí.
Oblast připojení
odtokové hadice

Voda
uniká
Nahromaděná
voda
Vzduch

Kontrola
netěsnosti
Odtoková miska

Voda
uniká

Zvlněné

Odtoková
hadice
Kontrola
netěsnosti

Konec trubky odtoku
vody ponořený ve vodě
Voda
uniká

Příkop

Odtokové potrubí
1 Pro snadné vypouštění by odtoková hadice
měla být vedena směrem dolů.
Naklonění směrem dolů

ČEŠTINA

Vzdálenost
méně než 50 mm
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34 KONTROLA ODTOKU A SESTAVENÍ POTRUBÍ

Sestavení potrubí
Pro vytvoření potrubí obalte spojovací část
vnitřní jednotky izolačním materiálem a zajistěte ji dvěma druhy vinylové izolační pásky.
- Chcete-li připojit dodatečnou odtokovou
hadici, měl by být konec odtokové výpusti
vyveden nad zem. Odtokovou hadici dobře
připevněte.
V situacích, kdy se venkovní jednotka nachází
níže než vnitřní jednotka, proveďte následující:
1 Oviňte trubky, vypouštěcí hadici a propojovací kabel páskou po celé jejich délce.
2 Svázané trubky připevněte ke zdi pomocí
podpěr nebo jiného vybavení.

Malé mezery nebo
otvory kolem potrubí
utěsněte pomocí
pryžového těsnění.

V situacích, kdy se venkovní jednotka nachází
výše než vnitřní jednotka, proveďte následující:
1 Oviňte trubky a propojovací kabel páskou
po celé jejich délce.
2 Potrubí omotané páskou upevněte podél
vnější zdi. Vytvořte jímač (sifon), který
zabrání vniknutí vody do místnosti.
3 Potrubí upevněte ke stěně pomocí spony
ve tvaru U nebo podobným způsobem.

Utěsněte malý otvor okolo
trubek pomocí gumové
těsnicí hmoty.
Sifon

Páskování
Odtoková
hadice

Potrubí
Plastová
páska

Propojovací
kabel

ČEŠTINA

Napájecí kabel

• Pro zabránění vstupu vody do elektrických
součástek je nutný sifon.

Sifon
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PROPLACHOVÁNÍ VZDUCHEM A VAKUOVÁNÍ
Přítomnost vzduchu a vlhkosti v chladicím
systému mají nežádoucí účinky popsané níže.
- Tlak v systému stoupá.
- Provozní napětí stoupá.
- Efektivita chlazení (nebo vytápění) klesá.
- Vlhkost v okruhu chladiva může zmrazit a
zablokovat kapilární potrubí.
- Voda může způsobit korozi součástek v
systému chlazení.
Po vyprázdnění systému proto proveďte
zkoušku těsnosti potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou.

Způsob kontroly

! POZOR
Aby se dusík nedostal do systému chladiva v kapalném stavu, musí být při tlakování systému horní část láhve výše, než její
spodní část. Zpravidla se láhev používá
ve vertikální pozici.

- Proveďte zkoušku těsnosti všech spojů
potrubí (vnitřních i venkovních) a ventilů
kapaliny a plynu. Bubliny značí únik. Utřete
mýdlo pomocí suché tkaniny.
- Poté, co systém nezjistí žádné úniky, uberte
tlak dusíku povolením konektoru hadice u
láhve s dusíkem. Když je tlak systému snížen na běžnou hodnotu, odpojte hadici od
láhve.

Příprava
Zkontrolujte, zda byla každá trubka (pro plyny
i kapaliny) mezi vnitřní a venkovní jednotkou
správně připojena a veškeré elektrické připojení pro testovací provoz bylo dokončeno.
Sundejte krytky servisního ventilu ze strany
plynu i kapaliny venkovní jednotky. Ujistěte se,
že jsou v této fázi všechny servisní ventily plynového i kapalinového potrubí vnější jednotky
uzavřeny.

Pomocí napouštěcích hadic připojte rozváděcí
ventil (s tlakoměry) a tlakovou láhev se
suchým dusíkem k tomuto servisnímu ventilu.

! POZOR
Pro zkoušku těsnosti použijte rozdělovací
ventil. Pokud není k dispozici, použijte uzavírací ventil. Knoflík „Hi“ (vysoký tlak) rozváděcího ventilu musí být vždy uzavřen.
- Systém natlakujte suchým dusíkem
pouze do hodnoty 551 P.S.I.G. a po
dosažení této hodnoty tlakovou láhev
uzavřete. Poté proveďte zkoušku těsnosti pomocí tekutého mýdla.

Rozdělovací ventil
Lo

Hi

Tlakoměr

Venkovní
jednotka
Přívodní hadice

Láhev s dusíkem
(ve vertikální pozici)

ČEŠTINA

Zkouška těsnosti

Vnitřní jednotka
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36 PROPLACHOVÁNÍ VZDUCHEM A VAKUOVÁNÍ

! VAROVÁNÍ
Použijte vakuové čerpadlo nebo inertní plyn
(dusík) pro provedení zkoušky těsnosti a proplachování vzduchem. Nestlačujte vzduch nebo
kyslík a nepoužívejte hořlavé plyny. V opačném
případě může dojít k požáru nebo výbuchu.
- Mohlo by dojít k poranění, smrti, požáru
nebo výbuchu.

- Vyměňte čepičky ventilů u servisních ventilů
kapaliny a plynu a pevně je utáhněte.
Toto dokončí čištění vzduchu pomocí vakuového
čerpadla. Klimatizace je teď připravena na zkušební provoz.

Vnitřní jednotka
Rozdělovací ventil

VAKUOVÁNÍ
Lo

- Připojte konec přívodní hadice podle popisu
v předchozích krocích k vakuovému čerpadlu
pro vakuování potrubí a vnitřní jednotky.
Ujistěte se, že je regulátor rozvodného ventilu „Lo“ (nízký tlak) otevřen. Poté spusťte
vakuové čerpadlo. Provozní čas pro vakuování se liší podle délky potrubí a kapacity
čerpadla. Následující tabulka ukazuje čas
nutný pro vakuování.

Venkovní jednotka

Hi

Tlakoměr

Otevřít
Otevřít

Čas nutný pro vakuování při použití čerpadla
s hodnotou 30 gal/hod.
Je-li délka potrubí
méně než 10 m (33
stop)

Je-li délka potrubí
více než 10 m (33
stop)

Méně než 0,5 torr

Méně než 0,5 torr

ČEŠTINA

- Po dosažení požadovaného podtlaku uzavřete na rozvodném ventilu regulátor „Lo“
nízkého tlaku a vypněte vakuové čerpadlo.

Dokončení práce
- Otočte hřídelí servisního ventilu strany kapaliny
pomocí klíče proti směru hodinových ručiček pro
úplné otevření ventilu.
- Otočte hřídelí servisního ventilu strany plynu
proti směru hodinových ručiček pro úplné otevření ventilu.
- Lehce povolte přívodní hadici připojenou k servisnímu otvoru na straně plynu pro uvolnění tlaku,
poté hadici odeberte.
- Vyměňte matici a její klobouček na straně servisního otvoru přívodu plynu a pevně utáhněte matici pomocí nastavitelného klíče. Tento postup je
velmi důležitý pro zabránění úniku ze systému.

Vakuové čerpadlo
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MONTÁŽ PŘEDNÍHO PANELU
(POUZE TYP ART COOL)
1 Nejprve zkontrolujte přesné namontování
bočního krytu a upevněte napájecí kabel do
spodní drážky na levé straně bočního krytu.

3 Po namontování 2 šroubů zavěste háčky
předního panelu do drážky.

2 Zapojte spojovací vodič s ovladačem a nejprve upevněte horní část předního panelu
a potom přilícujte spodní část předního
panelu

Konektor
předního
panelu

ČEŠTINA

Konektor
předního
panelu
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38 MONTÁŽ PI485

MONTÁŽ PI485
Upevněte desku s tištěnými spoji PI485 tak, jak je znázorněno na obrázku.
Podrobný způsob montáže naleznete v montážním návodu pro PI485.
18k Btu/hod, 21k Btu/hod

24kBtu/hod, 27kBtu/hod, 30kBtu/hod

where
This label is should be applied in the location
installed.
LGAP(Sub PCB for Central Controller is
the LGAP.
Please connect the wire after installing

ČEŠTINA
1Ø : 40kBtu/hod, 48kBtu/hod, 56kBtu/hod
3Ø : 42kBtu/hod, 48kBtu/hod, 56kBtu/hod

Screw Hole

MEZ30171

Screw Hole

Gateway.
n of PI485
for installatio
the space
This is y)
PI485
(Accessor
after installing
the wire
connect
Please
Gateway.

802
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TESTOVACÍ PROVOZ
- Zkontrolujte, zda jsou všechna potrubí a elektrická vedení správně připojena.
- Ujistěte se, že jsou všechny servisní ventily plynového i kapalinového potrubí plně otevřeny.

- Pro upřesnění je uveden tlak plynového potrubí při optimálních podmínkách. (Chlazení)

Chladivo

Příprava dálkového ovládání
Odstraňte kryt baterií zatažením ve směru
šipky.
Vložte nové baterie a ujistěte se, že jsou
umístěny správně podle znamének (+) a (-).
Nasuňte kryt baterií zpět na své místo.

!

R410A

!

Venkovní tep- Tlak na servisním
lota okolního ventilu plynového
prostředí
potrubí.
35°C (95°F)

8.5~9.5kg/cm2G
(120~135 P.S.I.G.)

POZNÁMKA

Je-li skutečný tlak vyšší než zobrazená hodnota, je systém pravděpodobně přeplněn a
doporučuje se provést odstranění části chladiva. Je-li skutečný tlak nižší než zobrazená
hodnota, je systém pravděpodobně nedostatečně naplněn a doporučuje se přidat chladivo. Klimatizace je nyní připravena k provozu.

Teplota nasávaného vzduchu

POZNÁMKA

• Použijte 2 baterie AAA (1,5 V). Nepoužívejte dobíjecí baterie.
• Nebude-li klimatizační jednotka používána po dlouhou dobu, baterie z dálkového ovladače vyjměte.

Vyfukovaný
vzduch

Vyfukovaný
vzduch

Připojení potrubí

Ohodnocení výkonu
Ponechte jednotku v provozu 15 - 20 minut,
poté zkontrolujte náplň chladiva:
- Změřte tlak na servisním ventilu plynového
potrubí.
- Změřte teplotu nasávání a výfuku vzduchu.
- Ujistěte se, že je teplotní rozdíl mezi nasávaným a vyfukovaným vzduchem více než
8 °C.

Vyfukovaný
vzduch

Teplota
vyfukovaného
vzduchu
Teplota nasávaného vzduchu

Teplota vyfukovaného
vzduchu

ČEŠTINA

Teplota
vyfukovaného
vzduchu
Teplota nasávaného vzduchu

Šroub
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FUNKCE
Nastavení dvoupolohového přepínače
Pokud nastavujete dvoupolohový přepínač při zapnutém napájení, změna nastavení se neprojeví okamžitě. Změna se projeví až po vypnutí a zapnutí napájení.
Dvoupolohový přepínač
1 2 3 4

Funkce
Normální provoz (žádná funkce)
Vynucené chlazení
Kontrola chyby zapojení elektrických kabelů
Úspora energie (krok 1)
Úspora energie (krok 2)
Zámek režimu (chlazení)
Zámek režimu (topení)
Tichý noční režim (krok 1)
Tichý noční režim (krok 2)
Zámek režimu (chlazení) + Tichý noční režim (krok 1)

ČEŠTINA

Zámek režimu (chlazení) + Tichý noční režim (krok 2)
Zámek režimu (chlazení) + Úspora energie (krok 1)
Zámek režimu (chlazení) + Úspora energie (krok 2)
Zámek režimu (topení) + Úspora energie (krok 1)
Zámek režimu (topení) + Úspora energie (krok 2)

! VAROVÁNÍ
Když nastavujete dvoupolohový přepínač, musíte vypnout jistič nebo vypnout zdroj napájení
výrobku.

! POZOR
• Není-li příslušný dvoupolohový přepínač správně nastaven, výrobek nemusí správně fungovat.
• Chcete-li nastavit specifickou funkci, požádejte montážního technika, aby během montáže příslušně nastavil dvoupolohový přepínač.
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FUNKCE 41
14/16/18/21(1Ø) kBtu/hod

40/48/56(1Ø) kBtu/hod
42/48/56(3Ø) kBtu/hod

DIP SW2

Vynucené chlazení
DIP-SW

Přidání chladiva v zimě.
Postup nastavení
1 Vypněte napájení a nastavte dvoupolohový
přepínač následovně.

24/27/30(1Ø) kBtu/hod

LED na desce tištěných spojů (PCB).
(Vnitřní jednotka je v režimu vynuceného
provozu.)
4 Přidejte určené množství chladiva.

! POZOR
SW01N

- Když je zelená kontrolka LED na PCB
rozsvícená, kompresor je vypnutý kvůli
nedostatku tlaku.
- Po dokončení musíte vrátit dvoupolohový přepínač do původní pozice, aby
mohlo zařízení zase pracovat normálně.

ČEŠTINA

2 Znovu zapněte napájení.
3 Zkontrolujte, že během práce svítí červená
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42 FUNKCE

Kontrola chyby zapojení
elektrických kabelů

! POZOR

Správné zapojení elektrických kabelů lze snadno
zkontrolovat.
Postup nastavení
1 Vypněte napájení a nastavte dvoupolohový
přepínač následovně.

2 Znovu zapněte napájení.
3 Zkontrolujte, že během práce svítí červená
a zelená LED na desce tištěných spojů
(PCB). (Vnitřní jednotka je v režimu vynuceného provozu.)
4 Jestliže je zapojení správné, zelená LED
bude svítit. Jestliže je zapojení špatné,
zobrazí se informace následujícím způsobem (pouze u špatného zapojení).
• Červená LED : Číslo potrubí
• Zelená LED : Číslo elektrického zapojení
(místnost)
Příklad)
Jestliže červená LED blikne dvakrát a zelená
LED blikne třikrát, druhé potrubí je zapojeno
do třetí místnosti.

ČEŠTINA

LED1
(Červená)

• Jestliže vnitřní jednotka nekomunikuje s
venkovní jednotkou, funkce nemusí fungovat správně.
• Zobrazuje se pouze špatné zapojení. Pro
správné fungování je třeba provést zapojení správným způsobem.
• Jestliže je teplota u vnitřní a venkovní jednotky během zimy velmi nízká, kontrola
zapojení elektrických kabelů nebude správně fungovat. (červená LED svítí)

Úspora energie
Funkce úspory energie je funkcí, která umožňuje efektivní provoz snížením hodnoty maximální spotřeby energie.
Spotřeba
energie a
aktuální
hodnota

Normální

Čas

Postup nastavení
1 Vypněte napájení a nastavte dvoupolohový
přepínač následovně.

3

2

1sekunda

1sekunda
3

2

Krok 1

LED1
(Zelená)

2 Znovu zapněte napájení.
1sekunda

1sekunda

5 Po dokončení kontroly zapojení musíte vrátit
dvoupolohový přepínač do původní pozice,
aby mohlo zařízení zase pracovat normálně.

Krok 2
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FUNKCE 43
Aktuální hodnota funkce úspory energie.
Fáze

1Ø

3Ø

Model

14k

16k

18k

21k

24k

27k

30k

40k

48k

56k

42k

48k

56k

Krok1(A)

8

8

9

9

12

13

15

22

24

26

7

8

9

Krok2(A)

7

7

8

8

10

11

13

18

20

22

6

7

8

Úspora energie a zámek režimu
Úspora energie (krok 1)
+ Zámek režimu (chlazení)

Úspora energie (krok 1)
+ Zámek režimu (topení)

Úspora energie (krok 2)
+ Zámek režimu (chlazení)

Úspora energie (krok 2)
+ Zámek režimu (topení)

Tichý noční režim
Tichý noční režim snižuje hluk vytvářený venkovní jednotkou tím, že sníží rychlost kompresoru a
otáčky ventilátoru. Tato funkce funguje po celou noc.
Postup nastavení
1 Vypněte napájení a nastavte dvoupolohový přepínač následovně.
h Úroveň hluku : Krok 1 > Krok 2

ČEŠTINA

Krok 1

Krok 2

2 Znovu zapněte napájení.
Tichý noční režim se zámkem režimu.
Zámek režimu (chlazení)
+ Tichý noční režim (krok 1)

Zámek režimu (chlazení)
+ Tichý noční režim
(krok 2)

! POZOR
• Jestliže se sníží rychlost kompresoru a otáčky ventilátoru, chladicí výkon se také odpovídajícím
způsobem sníží.
• Tato funkce je dostupná pouze v režimu chlazení.
• Jestliže si přejete tichý noční režim zastavit, přepněte dvoupolohový přepínač.
• Jestliže je u vnitřní jednotky nastavena rychlost ventilátoru na „Power“, tichý noční režim se
zastaví, dokud není rychlost „Power“ změněna.
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44 FUNKCE

Zámek režimu
Postup nastavení
1 Vypněte napájení a nastavte dvoupolohový přepínač následovně.

Pouze chladící režim

Pouze topící režim

2 Znovu zapněte napájení.
Zámek režimu s tichým nočním režimem
Zámek režimu (chlazení)
+ Tichý noční režim (krok
1)

Zámek režimu (chlazení)
+ Tichý noční režim
(krok 2)

Úspora energie a zámek režimu
Zámek režimu (chlazení)
+ Úspora energie (krok
1)

Zámek režimu (topení) +
Úspora energie (krok 1)

Zámek režimu (chlazení)
+ Úspora energie (krok
2)

Zámek režimu (topení) +
Úspora energie (krok 2)

ČEŠTINA
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Displej PCB (pouze model 14/16/18/21k)
Je vhodné zkontrolovat data cyklu bez LGMV.

Metoda provozu
Kdykoliv stisknete přepínač Tact, zobrazí se informace o cyklu dle obrázku dole.
h Po zobrazení 1. stránky se zobrazí 2. stránka atd.
Přepínač Tact
14/16k

18/21k

-

jednou

Položka

Displej
Příklad

1stránka

2stránka

Nízký tlak

890kpa

‘LP’

’ 89’

-

2 jednou

Vysoký tlak

2900kpa

‘HP’

‘290’

jednou

3 jednou

Teplota výfuku

85°C

‘DS’

’ 85’

Teplota na výstupu
kondenzátoru

-10°C

‘CS’

‘-10’

3 jednou 5 jednou

Teplota sání

-10°C

‘SS’

‘-10’

4 jednou 6 jednou

Teplota vzduchu
venk. jednotky
(ODU)

-10°C

‘AS’

‘-10’

2 jednou 4 jednou

5 jednou 7 jednou

Proud

15A

‘A’

‘ 15’

6 jednou 8 jednou

Napětí

230V

‘V’

‘230’

7 jednou 9 jednou

Frekvence comp.

100Hz

‘F’

‘100’

230V

‘dc’

‘230’

8 jednou 10 jednou Napětí spoj. článku

ČEŠTINA

TACT-SW1

! VAROVÁNÍ
Při stisknutí přepínače Tact použijte nevodivý materiál.
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46 MAX. CELKOVÝ VÝKON

MAX. CELKOVÝ VÝKON
Typ pro připojení více než jednoho potrubí
Výkon
(kBtu/hod.)
14
16
18
21
24
27
30
40

Max. počet
místností
2
2
3
3
4
4
5
5

Celkový výkon vnitřní jednotky
Max. celkový výkon (kBtu/hod.)
(kBtu/hod.)
5,7,9,12
21
5,7,9,12
24
5,7,9,12,18
30
5,7,9,12,18
33
5,7,9,12,18,24
39
5,7,9,12,18,24
41
5,7,9,12,18,24
48
5,7,9,12,18,24
52

Typ s rozváděči
Fáze
1Ø

3Ø

Výkon
(kBtu/hod.)
40
48
56
42
48
56

Max. počet
místností
7
8
9
7
8
9

Celkový výkon vnitřní jed- Rozsah celkového výkonu
notky (kBtu/hod.)
(kBtu/hod.)
5, 7, 9, 12, 18, 24
16~52
5, 7, 9, 12, 18, 24
19~63
5, 7, 9, 12, 18, 24
23~73
5, 7, 9, 12, 18, 24
16~54
5, 7, 9, 12, 18, 24
19~63
5, 7, 9, 12, 18, 24
23~73

Kombinaci vnitřních jednotek je nutné sestavit tak, aby součet výkonnostních indexů byl nižší, než
maximální celkový výkon venkovní jednotky. Výpočet výkonu vnitřních jednotek doporučujeme
provést následovně:
Nebudete-li postupovat podle našich doporučení, může v určitých podmínkách prostředí dojít k
jistým potížím, např. některé vnitřní jednotky nebudou moci v režimu vytápění dobře vytápět.

ČEŠTINA

VÝPOČET CELKOVÉHO VÝKONU PŘIPOJENÝCH VNITŘNÍCH JEDNOTEK
Proveďte součet výkonů všech vnitřních jednotek, výkon kanálových vnitřních jednotek s vysokou
statikou je však nutné vynásobit koeficientem 1,3.
Př.) 1 Venkovní jednotka: A9UW566FA3 (FM56AH) (maximální připojitelný výkon je 73 kBtu)
Vnitřní jednotka: AMNH186BHA0[MB18AH], AMNH246BHA0[MB24AH],
AMNH246BHA0[MB24AH] (18 + 24 + 24) x 1,3 = 66 x 1,3 = 85,8 kBtu: tato kombinace
může způsobit nějaký problém
2 Venkovní jednotka: FM56AH
Vnitřní jednotka: AMNH186BHA0[MB18AH], AMNH246BHA0[MB24AH],
AMNH18GD5L0[MS18AH] (18 + 24) x 1,3 + 18 + 72,6: tato kombinace může být v pořádku
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POKYNY PRO MONTÁŽ V POBŘEŽÍCH OBLASTECH
! POZOR
• Klimatizační zařízení se nesmí namontovávat v prostorách, kde se vyskytují
korozivní plyny, např. výpary z kyselin
nebo zásad.
• Výrobek se nesmí namontovávat v místech přímo vystavených mořskému (slanému) větru. Může dojít ke korozi výrobku. Koroze, zvláště na kondenzátoru a
lamelách výparníku, může způsobit špatnou funkci či nízký výkon.
• Pokud je venkovní jednotka instalována
v blízkosti mořského pobřeží, mělo by se
zabránit přímému působení mořského
větru. V opačném případě je třeba provést dodatečná opatření proti korozi
tepelného výměníku.

Volba umístění (venkovní jednotky)
Pokud je venkovní jednotka instalována v blízkosti
mořského pobřeží, mělo by se zabránit přímému
působení mořského větru.
Venkovní jednotku je třeba umístit v opačném
směru vůči směru větru od moře.

Mořský vítr

Pokud je venkovní jednotka umístěna na mořském
pobřeží, je třeba ji opatřit ochranou proti přímému
působení mořského větru.

Mořský vítr

- Dostatečně silnou ochranu proti přímému
působení mořského větru lze realizovat z betonu.
- Výška a šířka této ochrany by měla být větší než
150 % výšky a šířky venkovní jednotky.
- Mezi venkovní jednotkou a ochranou proti větru by
se měla zachovat mezera větší než 70 cm.
Umístit na místo s plynulým odvodem vody
- Abyste předešli poškození silným deštěm,
umístěte na místo s plynulým odvodem vody,
vyhněte se také oblastem častých záplav.
• Provádějte pravidelné (častěji než jednou
za rok) čistění tepelného výměníku od
prachu a částic soli pomocí vody.

SEZÓNNÍ VÍTR A UPOZORNĚNÍ PRO ZIMNÍ OBDOBÍ
- Ve sněhových oblastech či v oblastech s tuhou zimou je
třeba přijmout dostatečná opatření k zajištění dobré
funkce výrobku.
- Na sezónní vítr či sníh v zimním období je třeba se připravit i v ostatních oblastech.
- Sací a výfukový kanál nainstalujte tak, aby do něho
nevnikl sníh či déšť. - Venkovní jednotku je třeba nainstalovat tak, aby nepřišla do přímého styku se sněhem.
Pokud se sníh nahromadí a přimrzne na sacím otvoru
vzduchu, může dojít ke špatné činnosti systému. Ve sněhových oblastech je třeba na systém namontovat
ochrannou stříšku.
- Pokud je jednotka nainstalována v oblasti s vysokým
výskytem sněhových srážek, namontujte venkovní jednotku na instalační konzolu výš o 50 cm, než jsou průměrné (roční) sněhové srážky.
- Pokud dojde k nahromadění sněhu na horní části venkovní jednotky do výšky nad 10 cm, tento sníh vždy
odstraňte.

ČEŠTINA

Mořský vítr

Ochrana
proti větru
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48 SEZÓNNÍ VÍTR A UPOZORNĚNÍ PRO ZIMNÍ OBDOBÍ

1 Výška rámu H musí být větší než dvojnásobek sněhových srážek a jeho šířka
nesmí být větší než šířka výrobku.
(Pokud je rám širší než jednotka, může
na něm docházek k hromadění sněhu)
2 Venkovní jednotka se musí umístit tak,
aby sací a výdechové otvory nesměřovaly proti směru sezónního větru.

Označení modelu
Vnitřní jednotka
M

S

09

AWR

N

B

0
Sériové číslo
Název šasi
Vnitřní
Podrobný typ výrobku
AQ: Deluxe SQ: Standardní
AH*: Typ panelu color_Gallery(1), stříbrný(V),
červený(E), zlatý(G), stříbřitě bílý(H)
AW*: Typ zrcadla color_Mirror(R), stříbrné(V),
bílé(W)
AH: Stropní kazeta L: Nízký statický tlak
Standardní invertorové vnitřní jednotky jsou bez
označení
Jmenovitý výkon
EX) Výkonová třída 9000 Btu/h → „09“
Výkonová třída 24,000 Btu/h → „24“
Typ
S: Nástěnná/ARTCOOL Mirror
J: Nástěnná A: ARTCOOL Panel
T: Kazetová B: Vzduchovod
V: Do podlahy/stropu Q: Konzole
Typ modelu
M: Vnitřní jednotka Multi
C: Běžná vnitřní jednotka pro typy Universal
a Multi

ČEŠTINA

Venkovní jednotka
MU4 M

27 U4

2
Sériové číslo
Venkovní jednotky Název šasi
Jmenovitý výkon
Ex) Výkonová třída 18,000 Btu/h → „18“
Typ trubkového spoje
M : Více potrubí
Udává, že jde o vícesystémovou venkovní jednotku
využívající R410A
Ex) MU3: Lze připojit max. 3 vnitřní jednotky
MU4: Lze připojit max. 4 vnitřní jednotky

FM 40

A

H

U3

2
Sériové číslo
Venkovní jednotky Název šasi
Typ modelu
H: Tepelné čerpadlo
Typ chladicího média
A : R410A
Jmenovitý výkon
Ex) Výkonová třída 48,000 Btu/h → „48“
Typ modelu
FM : Typ rozvaděče invertorové
multisystémové jednotky

Vzdušné emise hluku
A-vážený akustický tlak vydávaný tímto výrobkem
je nižší než 70 dB.
** Hladina hluku se může lišit v závislosti na
prostředí.
Uvedená čísla jsou úrovně emise hluku a nepředstavují nutně hladiny bezpečné pro práci.
I když existuje souvislost mezi úrovněmi emisí a
vystavení účinku hluku, nelze ji používat pro
určování toho, zda jsou nutná další opatření.
Faktory, které ovlivňují skutečnou úroveň vystavení
pracovníků hluku, zahrnují vlastnosti pracovního
prostoru a jiné zdroje hluku, jako je například počet
zařízení a další související procesy, včetně doby,
po kterou je pracovník hluku vystaven.
Povolená doba vystavení hluku se rovněž může lišit
podle dané země.
Nicméně tyto informace mohou pomoci uživateli
zařízení lépe vyhodnotit možnost rizika a
nebezpečí.

Limitní koncentrace
Limitní koncentrace je limit koncentrace freonu, kdy
lze učinit okamžitá opatření, aniž by při úniku
chladiva do vzduchu došlo ke zranění osob. Limitní
koncentrace musí být udávána v jednotce kg/m3
(hmotnost freonu na jednotku objemu vzduchu) pro
usnadnění výpočtu
Limitní koncentrace: 0,44 kg/m3 (R410A)
Výpočet koncentrace chladiva
Celkový objem doplněného chladiva
v chladicím zařízení (kg)
Koncentrace =
chladiva
Objem nejmenší místnosti, ve které je
nainstalována vnitřní jednotka (m3)
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