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MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE

ČEŠTINA

Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod.
Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a
smí jí vykonávat pouze oprávněné osoby.
Po důkladném přečtení si tento montážní návod ponechejte, abyste do něj
mohli nahlížet i v budoucnu.
ART COOL
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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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
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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 kabely, zásuvky nebo zástrčky, které jsou poškozené.
- V opačném případě může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

ČEŠTINA

! VAROVÁNÍ
• Instalace nebo opravy provedené nekvalifikovanou osobou
mohou mít za následek nebezpečí vůči vám a ostatním lidem.
• Instalace MUSÍ být v souladu se stavebními předpisy.
• Informace obsažené v příručce jsou určeny pouze pro kvalifikovaného servisního technika, který je obeznámen s bezpečnostními postupy a vybaven vhodným nářadím a testovacím
zařízením.
• Nepřečtení a nedodržení všech pokynů v této příručce může
mít za následek poruchu zařízení, poškození majetku, zranění
a/nebo smrt.
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

ČEŠTINA

• Chcete-li vykonávat elektrikářské práce, spojte se s prodejcem, kvalifikovaným elektrikářem nebo s autorizovaným servisním centrem.
- Výrobek nerozebírejte ani neopravujte. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Výrobek vždy uzemněte.
- Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Pevně namontujte panel a kryt řídicí skříňky.
- Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Vždy montujte na samostatný okruh s pojistkou.
- Nesprávná kabeláž nebo montáž může způsobit požár nebo
úraz elektrickým proudem.
• Používejte pojistku se správným jmenovitým proudem.
- Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Neměňte ani neprodlužujte napájecí kabel.
- Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
• 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.
• Při vybalování a montáži výrobku buďte opatrní.
- Ostré hrany mohou způsobit zranění. Buďte obzvlášť opatrní
na hrany skříně a na žebra kondenzátoru a výparníku.
• Chcete-li výrobek namontovat, 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.
- Mohlo by dojít ke zranění uživatele, k nehodě nebo k poškození výrobku.
• Ujistěte se, že se stav povrchu, na který výrobek montujete,
časem nezhoršuje.
- Pokud dojde k propadu povrchu, klimatizace by se mohla
propadnout společně s tímto povrchem, a způsobit tak škody
na majetku, selhání výrobku nebo zranění.
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• Mohlo by dojít k požáru nebo k výbuchu.
- Pro kontrolu těsnosti potrubí, čištění a opravy potrubí je třeba
používat inertního plynu (dusíku).
Jestliže použijete hořlavé plyny včetně kyslíku, může dojít k
požáru či výbuchu.
• 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.
Obsluha
• V blízkosti výrobku neskladujte ani nepoužívejte hořlavé plyny
ani jiné hořlaviny.
- Mohlo by dojít k požáru nebo k selhání výrobku.

ČEŠTINA

! POZOR
Montáž
• Po provedení montáže nebo opravy výrobku vždy zkontrolujte,
zda z něj neuniká plyn (chladivo).
- Nízká hladina chladiva může způsobit selhání výrobku.
• Namontováním vypouštěcí hadice zajistíte správné odvádění
vody.
- Špatné připojení hadice může způsobit únik vody.
• Výrobek nenaklánějte (ani při montáži).
- Zabráníte tak vibracím a únikům vody.
• Výrobek přemisťujte a zvedejte ve dvou nebo více lidech.
- Vyhnete se tak zranění.
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SOUČÁSTI PRO INSTALACI
Název

Quantity

Montážní deska

1 ks

Množství

Tato funkce může být změněna podle typu modelu.
Šroub typu „A“

5 ks

Šroub typu „B“

2 ks

Šrouby pro upevnění panelů jsou připevněné k dekoračnímu panelu.

MONTÁŽNÍ NÁSTROJE
Obrázek

Název

Obrázek

Název
Univerzální měřicí
přístroj (multimetr)

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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MONTÁŽNÍ PLÁN

MONTÁŽNÍ PLÁN

Montážní deska
Plášť
Plášť-hrdla
Tmel (pryžové těsnění)
Ohněte trubku tak blízko ke zdi,
jak je to jen možné. Dávejte ale
pozor, abyste ji nepoškodili.

Vinylová páska (široká)

Podpěra

ČEŠTINA

* Tato funkce může být změněna podle typu modelu.

!

POZNÁMKA

• Tyto montážní díly byste si měli nakoupit.

• Použijte po otestování
odtoku vody.
• Chcete-li otestovat odtok vody,
vyjměte vzduchové ﬁltry a
nalijte vodu do výměníku tepla.
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MONTÁŽ
Výběr nejlepšího umístění
- V blízkosti jednotky by neměl být žádný zdroj
tepla nebo páry.
- Vyberte místo, kde nejsou žádné překážky v
okolí jednotky.
- Ujistěte se, že lze snadno odvést sraženou
páru.
- Neumisťujte do blízkosti dveří.
- Ujistěte se, že mezera mezi stěnou a levou
(nebo pravou) stranou jednotky je více než
100 mm. Jednotku je třeba nainstalovat co
možná nejvýše na stěnu s minimální vzdáleností 200 mm od stropu.
- Použijte detektor kovu k nalezení závrtných
šroubů, aby se zabránilo zbytečnému poškození zdi.
Více než
100

Montážní deska

Šroub typu „A“

Držák kostry

2 Přeměřte zeď a vyznačte čáru. Je také důležité dávat pozor na umístění montážní
desky. Vodiče se vedou do zásuvek obvykle přes stěnu. Vyvrtání otvoru skrz
stěnu pro připojení potrubí musíte provést
opatrně.

Více než 200

Šasi SB

Ø65

(Jednotka: mm)

Šasi SC
Umístěte vodováhu na vyvýšenou část jednotky
Okraj jednotky
460
570

Vnitřní jednotku montujte na stěnu tam,
kde výška od podlahy je více než 2 300
mm.

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 namontujte horizontálně
zarovnáním osy pomocí vodováhy.

Levé zadní potrubí

Ø65

Upevnění montážní desky

95
217

133
175

Installation Plate
Měřicí páska

Ø65
56

69
105

207
Zavěšení měřicí pásky

(Jednotka: mm)

ČEŠTINA

! POZOR

Ø65

Instalační deska

* Tato funkce může být změněna podle typu
modelu.

Pravé zadní potrubí

(Jednotka: mm)

Pravé zadní potrubí

Více než 2300

Umístěte vodováhu na vyvýšenou část jednotky
Okraj jednotky
442
442
Levé zadní potrubí

Více než
100
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10 MONTÁŽ

Odstranění ostřin

Vyvrtání otvoru ve stěně
- Ve zdi vyvrtejte otvor o průměru 65 mm pro
potrubí pomocí vrtáku na otvory. Otvor pro
potrubí vyvrtejte na levé nebo pravé straně
tak, aby byl mírně nakloněn dolů ve směru
venkovní části.

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

Trubka
Výstružník

STĚNA
Venkovní část

Vnitřní část

(3/16"~5/16")

5-7mm

Spodní část

Kalíškování potrubí
Hlavní příčinou úniku plynu bývá chybné provedení kalíškování potrubí. Proveďte kalíškování potrubí správným způsobem podle
následujícího postupu:

Seřízněte potrubí a kabel

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

Měděná trubka

1 Použijte sadu potrubí objednanou jako příČEŠTINA

slušenství nebo trubky zakoupené zvlášť.

2 Změřte vzdálenost mezi vnitřní a venkovní
jednotkou.

3 Uřízněte trubky o něco delší než je namě-

Úprava potrubí

řená délka.

4 Seřízněte kabely na délku o 1,5 m vyšší
než je délka potrubí.

1 Měděnou trubku upevněte do svěráku s
rozměrem dle tabulky níže.

2 Proveďte úpravu potrubí pomocí k tomu určeného nástroje.
Měděná
trubka

90°

Šikmá Nerovná Hrubá
Vnější průměr
mm
Ø6.35
Ø9.52
Ø12.7
Ø15.88
Ø19.05

palce
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4

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

Držák

Klika
Držák

11

3 Zatáhněte zpět držák potrubí.
4 Odstraňte kryt otvoru potrubí a ustavte polohu potrubí

Třmen
Kužel

Zadní boční pohled na
vnitřní jednotku

Držák potrubí

Měděná trubka
Klika svěráku

Červená šipka
Vpravo
Dolů

Kontrola
1 Porovnejte upravenou trubku s uvedeným
obrázkem.
2 Pokud je upravená část trubky vadná, odřízněte ji a proveďte úpravu znovu.

* Tato funkce může být změněna podle typu
modelu.

Správný příklad

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

Rovnoměrná délka
po celém obvodu

Vlevo
Dozadu

- Zatlačte na kryt potrubí a pomalu obraťte
potrubí směrem dolů. A potom potrubí pomalu ohněte doleva.

Zešikmení S poškozeným Trhliny Nerovnoměrná
povrchem
tloušťka

1 Vytáhněte šroubovací víčko na spodní
straně vnitřní jednotky

2 Demontujte kryt kostry z jednotky uvolněním 2 šroubů

Kryt kostry

ČEŠTINA

Zapojení potrubí
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Špatný příklad
- Následující způsob ohnutí zprava doleva
může způsobit poškození potrubí.

Montáž vnitřní jednotky
1 Připevněte vnitřní jednotku na horní část
montážní desky. (Zahákněte tři háčky horní
zadní části vnitřní jednotky za horní okraj
montážní desky.) Pokuste se jednotkou pohnout doleva a doprava a ujistěte se, že
háčky jsou na montážní desce řádně usazeny.

Montážní deska

2 Uvolněte držák potrubí z kostry a namontujte mezi kostru a montážní desku tak,
aby se spodní strana vnitřní jednotky oddělila od stěny.

Držák potrubí
* Tato funkce může být změněna podle typu
modelu.

ČEŠTINA

* Tato funkce může být změněna podle typu
modelu.

! POZOR
Montážní pokyny. Pro pravostranné potrubí. Řiďte se výše uvedenými pokyny.

Potrubí
1 Vložte propojovací kabel přes spodní
stranu vnitřní jednotky a připojte kabel (podrobně popsáno v části „Připojení kabelů“)
<Levostranné potrubí>

Detailní
pohled

Koncový blok vnitřní jednotky
1(L)

2(N)

3(A)

4(B)

Napájení vnitřní jednotky Vnější jednotka
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MONTÁŽ 13
<Pravostranné potrubí>

! CAUTION
If the drain hose is routed inside the room
insulate the hose with an insulation material* so that dripping from sweating condensation) will not damage furniture or floors.
* Foamed polyethylene or equivalent is
recommended.

Detailní
pohled

Koncový blok vnitřní jednotky
1(L)

2(N)

3(A)

4(B)

Napájení vnitřní jednotky Vnější jednotka

Připojení montážní trubky a odtokové hadice na vnitřní jednotku.
1 Vyrovnejte středy trubek a rukou dostatečně utáhněte šestihrannou matici.

2 Kabel na ovládacím panelu zajistěte pomocí držáku kabelu.

3 Potrubí, odtokovou hadici a propojovací
kabel omotejte páskou. Ujistěte se, že se
odtoková hadice nachází nejníže v tomto
svazku. Umístění na horní straně může
způsobit přetečení ze sběrné nádoby přes
vnitřní část jednotky.
<Levostranné potrubí>

<Pravostranné potrubí>

Šestihranná
matice

Trubky

2 Šestihrannou matici dotáhněte utahovacím
klíčem.
Outside diameter
mm
inch
Ø6.35
1/4
Ø9.52
3/8
Ø12.7
1/2
Ø15.88
5/8
Ø19.05
3/4

Torque
kgf.m
1.8~2.5
3.4~4.2
5.5~6.5
6.3~8.2
9.9~12.1
Otevřený klíč
(pevný)
Šestihranná matice

Montážní
klíč
Potrubí vnitřní jednotky

Propojovací
potrubí

3 Pokud je třeba prodloužit odtokovou hadici
vnitřní jednotky, namontujte odtokovou
trubku tak, jak je znázorněno na obrázku
Páska
Propojovací
kabel
Odtoková
hadice Spojovací trubka
* Tato funkce může být změněna podle typu
modelu.

Odtoková
trubka

Odtoková hadice
vnitřní jednotky
Lepidlo

Vinylová páska (úzká)

ČEŠTINA

Páska
Propojovací
kabel
Odtoková Odtoková
hadice Spojovací trubka
hadice

Potrubí vnitřní
jednotky
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Spojovací část omotejte izolačním
materiálem.
1 Navzájem překryjte izolaci propojovacího
potrubí a potrubí vnitřní jednotky. Obalte je
vinylovou páskou, aby nezůstala žádná
mezera.
Izolační materiál

Dokončení montáže vnitřní jednotky
1 Namontujte držák potrubí do původní polohy.

2 Pokuste se jednotkou pohnout doleva a
doprava a ujistěte se, že háčky jsou řádně
usazeny na montážní desce.
3 Zatlačte spodní levou a pravou stranu jednotky proti montážní desce, dokud háčky
nezapadnou do drážek (uslyšíte cvaknutí).
4 Montáž dokončete zašroubováním jednotky k montážní desce pomocí dvou kusů
šroubů typu „C“. A namontujte kryt kostry.

2 Nastavte řezací linku potrubí nahoře. Vinylovou páskou obalte také část obsahující
kryt zadního potrubí.
Řezací linka

Řezací linka
Plynová trubka Kapalinová trubka
Správný příklad
Špatný příklad
* Řezací linka potrubí musí být nahoře.

ČEŠTINA

Trubka vnitřní
Propojovací
jednotky
potrubí
Vinylová páska
Obalte vinylovou páskou
(široká)
Propojovací kabel
Trubka
Vinylová páska (úzká)

3 Vinylovou páskou obalte a svažte potrubí s
odtokovou hadicí v dostatečné délce, aby
pokryla i část, kde vstupují do krytu zadního potrubí.
Obalte vinylovou páskou
Trubka

Vinylová páska (široká)
Odtoková hadice

Šroub typu „C“
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2 Neprovádějte s odtokovým potrubím násle-

Kontrola odtoku vody

dující.

Postup kontroly odtoku.
1 Nalijte sklenici vody na výparník.
2 Ujistěte se, že voda teče hadicí vnitřní jed-

Neveďte potrubí
směrem vzhůru

notky, nedochází k jejímu úniku a vytéká z
konce odtokového potrubí.

Oblast připojení
odtokové hadice

Únik
vody
Nahromaděná
voda
Vzduch

Kontrola
těsnosti
Odtoková vana

Odtoková
hadice

Únik
vody

Zvlněné

Kontrola
těsnosti

Konec odtokového
potrubí ponořený
ve vodě
Únik
vody

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

Příkop
Vzdálenost
méně než 50 mm

* Tato funkce může být změněna podle typu
modelu.

ČEŠTINA

Naklonění
směrem dolů
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Montáž ﬁltrů
1 Vytáhněte 3M filtr ze samostatného plastického sáčku.

2 Odlepte dvě Nitto pásky z filtru.
3 Vložte filtr do pouzdra filtru.
4 Odlepte dvě Nitto pásky z plazmového filtru.

3M filtr (Volitelný)

Plazmový filtr (Volitelný)

ČEŠTINA
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Zapojení kabelů
- Připojte kabely ke koncovkám na ovládacím panelu individuálně, podle způsobu zapojení vnější
jednotky.
- Ujistěte se, že barvy kabelů venkovní jednotky a čísla koncovek jsou stejná jako u vnitřní jednotky.

Koncový blok vnější jednotky
Koncový blok vnitřní jednotky
1(L)

2(N)

3(A)

4(B)

Vnější jednotka Vnitřní jednotka

Centrální ovladač

SODU SODU IDU IDU INTERNET DRY1 DRY2 GND 12V

Napájení vnitřní jednotky

! VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že jsou šrouby koncovek zcela utažené.

! POZOR
Napájecí kabel zapojený do jednotky by měl být vybrán dle následujících specifikací.

! POZOR
ČEŠTINA

Po kontrole splnění podmínek výše připravte zapojení kabelů následujícím způsobem:
1) Klimatizace musí mít vždy zvláštní napájecí okruh. Co se týká způsobu zapojení, postupujte
podle schématu umístěného na vnitřní straně krytu ovládací skříňky.
2) Mezi zdrojem napájení a jednotkou musí být jistič.
3) Šrouby, které drží kabely uvnitř pouzdra, jsou náchylné k povolování kvůli vibracím, kterým je
jednotka během provozu vystavena. Zkontrolujte je a ujistěte se, že jsou utáhnuté. (Jsou-li
povolené, mohlo by dojít k vyhoření kabelů.)
4) Zkontrolujte specifikace zdroje napájení.
5) Zkontrolujte, že elektrická kapacita je dostatečná.
6) Ujistěte se, že startovací napětí je udržováno nad 90 procenty jmenovitého napětí vyznačeného na štítku.
7) Zkontrolujte, že je tloušťka kabelu dle specifikací místních norem.
(Zejména dbejte na vztah mezi délkou kabelu a jeho tloušťkou.)
8) Neinstalujte svodový jistič na místo, které je mokré nebo vlhké.
Voda nebo vlhkost mohou způsobit zkrat.
9) Následující potíže může způsobovat pokles napětí.
- Vibrace magnetického spínače, poškození na kontaktním bodu, vyhoření pojistek, poruchy
běžné funkce přepěťového zařízení.
- Kompresor nemá dostatečné startovací napájení.
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Nastavení přepínače DIP
Vnitřní jednotka
Funkce

Popis

SW1 Komunikace
SW2 Cyklus

N/A (nastaveno)
N/A (nastaveno)
Výběr typu „master“ nebo
SW3 Skupinové ovládání
„slave“
SW4

Režim suchého kon- Výběr režimu suchého
taktu
kontaktu

SW5 Instalace

Stálý provoz ventilátoru

Zapojení topného těN/A
lesa
Zapojení
Výběr zapojení ventilátoru
ventilátoru
Výběr lamely (konSW7
Výběr horní/spodní lamely
zoly)
SW6

Výběr oblasti
SW8 Atd.

Výběr tropické oblasti
Náhradní

-

Nastavení na
ZAPNUTO
-

Master

Slave

Vypnuto

Kabelové/Bezdrátové
dálkové ovládání
Výběr režimu ručního nebo
automatického provozu

Automatické

Vypnuto

Ukončení nepřetržitého provozu

-

Vypnuto

-

-

Vypnuto

Zrušení zapojení

V provozu

Horní + dolní lamela

Pouze horní lamela

Obecný model

Tropický model

-

-

Nastavení na VYPNUTO

Nastaveno
Vypnuto
Vypnuto

Vypnuto

Vypnuto

! POZOR
U modelů Multi V musí být dvoupolohový přepínač DIP 1, 2, 6, 8 nastaven na VYPNUTO.

ČEŠTINA

Zunanja enota
V případě, že výrobky splňují specifické podmínky, může se funkce „automatického adresování“ spouštět automaticky zlepšenou rychlostí otočením přepínače DIP #3 venkovní jednotky a resetem napájení.
* Zvláštní podmínky:
- Všechny názvy vnitřních jednotek jsou ARNU****4.
- Sériové číslo Multi V Super IV (venkovní jednotky) je po říjnu 2013.

Přepínač DIP

7. segment

Venkovní jednotka PCB

Přepínač DIP venkovní jednotky
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Nastavení skupinového ovládání
Skupinové ovládání 1
n 1 kabelové dálkové ovládání + Standardní vnitřní jednotky

Síťový systém LGAP
nebo

Hlavní

Podřízená

Podřízená

Podřízená

GND
Signál
12 V

Sériový signál a zem GND připojujte pouze
u pokojových jednotek typu „slave“

Zobrazení chybové zprávy

Hlavní

n Stikalo DIP na plošči tiskanega vezja (kasetne in kanalske notranje enote)
¿ Nastavení typu “master”
Č. 3 vypnutý

¡ Nastavení typu “slave”
Č. 3 zapnutý

Některé výrobky nemají na PCB přepínač DIP. Vnitřní jednotky lze nastavit na Master nebo Slave pomocí bezdrátového dálkového ovladače namísto přepínače DIP.
Podrobnosti o nastavení naleznete v příručce bezdrátového dálkového ovladače.
1. Jedním kabelovým dálkovým ovladačem je možné ovládat maximálně 32 pokojových jednotek.
Do režimu “master” nastavte pouze jednu pokojovou jednotku. Ostatní nastavte do režimu “slave”.
2. Je možné spojovat pokojové jednotky jakéhokoli typu.
3. Zároveň je možné používat i bezdrátové dálkové ovládání.
4. Je možné připojit se zároveň v režimu Suchý kontakt a přes centrální ovládání.
- Pokojová jednotka typu “master” pracuje pouze s režimem Suchý kontakt a s centrálním ovládáním.
5. V případě, že na vnitřní jednotce dojde k jakékoli chybě, chybový kód se zobrazí na kabelovém dálkovém ovladači.
Je možné ovládat ostatní vnitřní jednotky s výjimkou jednotek, na nichž je chyba.

ČEŠTINA

Přepínač DIP vnitřní jednotky
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* Od února 2009 je možné spojovat pokojové jednotky.
* Pokud nenastavíte jednotky jako ‘master’ nebo ‘slave’, může docházet k selhání funkčnosti jednotek.
* V případě skupinového ovládání lze používat následující funkce.
- Výběr mezi provozem, zastavením nebo režimem
- Nastavení teploty a kontrola teploty v místnosti
- Aktuální změna času
- Kontrola průtoku (vysoký/střední/nízký)
- Nastavení rezervace
Není možné použít některé funkce.

Skupinové ovládání 2
n Kabelové dálkové ovladače + Standardní vnitřní jednotky
Síťový systém LGAP
nebo

Hlavní

Hlavní

Podřízená

Podřízená

Nepřipojujte sériovou 12V linku

ČEŠTINA

Zobrazení chybové
zprávy

Hlavní

Podřízená

* Je možné ovládat 16 vnitřních jednotek (max) dálkovým ovládáním zapojeným jako Master.
* Kromě těchto je to stejné jako u skupinového ovládání 1.

GND
Signál
12 V
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Skupinové ovládání 3
n Připojení spojující pokojové jednotky a jednotku sání čerstvého vzduchu (jednotka FAU)

Síťový systém LGAP

nebo

Hlavní
FAU

Podřízená
FAU

Hlavní

GND
Signál
12 V

Podřízená

N

M

Zobrazení chybové zprávy

Zobrazení chybové zprávy

Hlavní

Hlavní

* V primeru povezave s standardno notranjo enoto in enot za dovod svežega zraka ločite enoto
za dovod svežega zraka s standardnimi enotami. (N, M ≤ 16)
(Ker se nastavitve za temperaturo razlikujejo.)
* Razen za te je enako kot pri Skupinskem nadzoru 1.

FAU

Standardní

Standardní

FAU

FAU

Standardní Standardní

* FAU: jednotka sání čerstvého vzduchu
Standardní: standardní pokojová jednotka

ČEŠTINA

FAU
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2 Dálkové ovládání
n 2 kabelová dálková ovládání + 1 pokojová jednotka

Síťový systém LGAP
nebo

Podřízená

Hlavní

Podřízená

Podřízená

GND
Signál
12 V

Zobrazení chybové
zprávy
Hlavní

Podřízená

ČEŠTINA

1. K jedné pokojové jednotce je možné připojit dvě kabelová dálková ovládání (max).
Nastavte pouze jednu vnitřní jednotku na Master, ostatní nastavte na Slave.
Nastavte pouze jeden kabelový dálkový ovladač na Master, ostatní nastavte na Slave.
2. Se dvěma dálkovými ovladači je možné spojit každý typ pokojové jednotky.
3. Zároveň je možné použít i bezdrátové dálkové ovládání.
4. Je možné připojit se zároveň v režimu Suchý kontakt a přes centrální ovládání.
5. V případě, že na vnitřní jednotce dojde k jakékoli chybě, chybový kód se zobrazí na kabelovém
dálkovém ovladači.
6. Počet funkcí pokojových jednotek není omezen.
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Příslušenství pro nastavení skupinového ovládání
Skupinové ovládání lze nastavit pomocí níže uvedeného příslušenství.
Pokojová jednotka 2 ks + kabelové dálkové
ovládání
h Kabel PZCWRCG3 použitý pro připojování

Pokojová jednotka 1 ks + kabelové dálkové
ovládání 2 ks
h Kabel PZCWRC2 použitý pro připojování

Podřízená

Hlavní

PZCWRC2
PZCWRCG3

Hlavní

Hlavní Podřízená

! POZOR
Použijte zcela uzavřené nehořlavé potrubí v případě, že místní stavební zákon vyžaduje použití
kabelu pro instalační cesty.

ČEŠTINA
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Označení modelu
ARN

U

24

G

SC

L

4
Sériové číslo
Kombinace funkcí
A: Základní funkce
L: Neo Plasma (upevněná na stěnu) : (Volitelný)
C: Plasma (stropní kazeta) : (Volitelný)
G: Nízký statický
K: Vysoké vnímatelné teplo
U: Umístění na podlaze bez pláště
SE/S8 - R: Zrcadlo V: Stříbrný B: Modrá (ART COOL Typ Panel Barva)
SB/SC - V: Stříbrný B: Modrá W:bílá (ART COOL Typ Panel Barva)
SF - E: Červená V: Stříbrná G: Zlatá 1:Kiss (Zaměnitelné foto)
Q: Konzole
Z: Jednotka přívodu čerstvého vzduchu
Chassis Name
Elektrická třída
1 : 1 Ø, 115 V, 60 Hz
6 : 1 Ø, 220 - 240 V, 50 Hz
3 : 1 Ø, 208/230 V, 60 Hz

2 : 1 Ø, 220 V, 60 Hz
7 : 1 Ø, 100 V, 50/60 Hz
G : 1 Ø, 220 - 240 V, 50 Hz/1 Ø, 220 V, 60 Hz

Celková chladicí kapacita v Btu/h
EX) 5,000 Btu/h ➝ '05'
18,000 Btu/h ➝ '18'
Kombinace typu inverteru a pouze chlazení nebo tepelné čerpadlo
N: AC Inverter a H/P (tepelné čerpadlo) V: AC Inverter a C/O (pouze chlazení)
U: DC Inverter a H/P a C/O

systém s vnitřní jednotkou používající R410A
❈ LGETA:U Ex) URN

Vzdušné emise hluku

ČEŠTINA

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)
n 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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