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.
Řada Art Cool Gallery
Překlad originální příručky

www.lg.com

Příručka pro montáž vnitřní jednotky typu Art Cool
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Montážní díly

Montážní díly
Sání vzduchu

Výdech vzduchu

Tyto pokyny důkladně pročtěte a postupujte přesně podle nich.

Montážní díly
Montážní pomocná šablona

Šroub typu „A“ a plastová hmoždinka

ČEŠTINA
Montážní návod 3

Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní opatření
Chcete-li zabránit zranění uživatele nebo jiných osob nebo škodám na majetku, řiďte se následujícími
pokyny.
n Před montáží klimatizace si přečtěte návod.
n Řiďte se zde uvedenými pokyny a výstrahami. Obsahují důležité informace o bezpečnosti.
n Nebudete-li dbát na pokyny, může nesprávné fungování vybavení způsobit škody nebo zranění.
Závažnost je označena následujícími symboly.

VAROVÁNÍ

Tento symbol vyjadřuje riziko vážného zranění nebo smrti.

POZOR

Tento symbol vyjadřuje riziko zranění nebo poškození majetku.

n Významy symbolů používaných v tomto návodu jsou uvedeny níže.
Tuto činnost neprovádějte.
Řiďte se pokyny.

VAROVÁNÍ
n Montáž
Výrobek vždy uzemněte.
Chcete-li vykonávat
Nepoužívejte vadné poelektrikářské práce,
jistky nebo pojistky s
nedostatečným jmenovi- spojte se s prodejcem,
tým proudem. Toto zaří- kvalifikovaným elektrikázení používejte pouze na řem nebo s autorizovaným servisním centrem.
dedikovaném obvodu.
• Výrobek nerozebírejte ani • Mohlo by dojít k požáru
• Mohlo by dojít k požáru
nebo k úrazu elektrickým
neopravujte. Mohlo by
nebo k úrazu elektrickým
proudem.
dojít k požáru nebo k
proudem.
úrazu elektrickým proudem.
Pevně namontujte panel
a kryt řídící skříňky.

Vždy montujte na dedikovaný okruh s pojistkou.

• Mohlo by dojít k požáru
nebo k úrazu elektrickým
proudem.

• Nesprávná kabeláž nebo
montáž může způsobit
požár nebo úraz elektrickým proudem
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Nesprávná kabeláž nebo
montáž může způsobit
požár nebo úraz elektrickým proudem
• Mohlo by dojít k požáru
nebo k úrazu elektrickým
proudem.

Bezpečnostní opatření

Neměňte ani neprodlužujte napájecí kabel.

• Mohlo by dojít k požáru
nebo k úrazu elektrickým
proudem.

Nenechávejte klimatizaci Při vybalování a montáži
výrobku buďte opatrní.
zapnutou příliš dlouho
ve vlhkém prostředí,
nebo pokud je otevřené
okno či dveře.
• Vlhkost by se mohla srazit • Ostré hrany mohou způna nábytku a poškodit ho. sobit zranění. Buďte obzvlášť opatrní na hrany
skříně a na žebra kondenzátoru a odpařovače.

Nemontujte výrobek na
Chcete-li výrobek navadný povrch.
montovat, vždy se
spojte s prodejcem nebo
s autorizovaným servisním centrem.
• Mohlo by dojít k požáru, • Mohlo by dojít ke zranění
uživatele, k nehodě nebo
úrazu elektrickým proudem, výbuchu a nebo ke k poškození výrobku.
zranění.

• Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo smrti.

• Pokud dojde k propadu
povrchu, klimatizace by
se mohla propadnout společně s tímto povrchem, a
způsobit tak škody na majetku, selhání výrobku
nebo zranění.

Při provádění testu těsnosti nebo vytlačování vzduchu použijte vakuové čerpadlo nebo inertní plyn (dusík). Vzduch
nebo kyslík nestlačujte a nepoužívejte
hořlavé plyny. V opačném případě
může dojít k požáru nebo výbuchu.
• Mohlo by dojít k úmrtí, zranění, požáru
nebo výbuchu.

• Při instalaci jednotky v malé místnosti, přijmout opatření proti, aby koncentrace chladiva v překročení přípustných bezpečnostní limity v případě úniku chladiva. Obraťte
se na prodejce pro více informací. Nadměrné chladivo v uzavřeném teploty okolí
může vést k nedostatku kyslíku

Montážní návod 5

ČEŠTINA

Nezapinejte napajeni nebo jistič v připadě, že jsou předni panel, skřiňka,
vrchni kryt nebo kryt řidici skřiňky,
otevřeny nebo odstraněny.

Ujistěte se, že se stav
povrchu, na který výrobek montujete, časem
nezhorší.”

Bezpečnostní opatření

n Provoz
V blízkosti výrobku neskladujte ani nepoužívejte hořlavé plyny ani jiné hořlaviny.
• Mohlo by dojít k požáru nebo k selhání výrobku.

POZOR
n Montáž
Namontováním vypoušPo provedení montáže
těcí hadice zajistíte
nebo opravy výrobku
správné odvádění vody.
vždy zkontrolujte, zda z
něj neuniká plyn (chladivo).
• Nízká hladina chladiva
• Špatné připojení hadice
může způsobit selhání vý- může způsobit únik vody.
robku.
Výrobek přemisťujte a
Nemontujte výrobek do
zvedejte ve dvou nebo
míst, kde by hluk nebo
horký vzduch z venkovní více lidech.
jednotky mohl poškozovat okolí.
• Vyhnete se tak zranění.
• Mohlo by to způsobit
problémy vašim sousedům.

Výrobek nenaklánějte
(ani při montáži).

• Zabráníte tak vibracím a
únikům vody.
Výrobek nemontujte do
míst, kde by byl přímo
vystaven větru vanoucímu od moře (obsahuje
sůl).
• Mohlo by dojít ke zkorodování výrobku. Koroze,
obzvláště pak na žebrech
kondenzátoru a odpařovače, může způsobit selhání výrobku nebo jeho
neefektivní provoz.

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.
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Montáž

Montáž
Tyto pokyny si důkladně pročtěte a postupujte přesně podle nich.

Výběr nejlepšího umístění
• V blízkosti jednotky se nesmí nacházet zdroje tepla a 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, aby kolem levé a pravé strany jednotky byl prostor více než 50 cm. Jednotka by měla být nainstalována na zdi
co nejvýše je to možné, minimálně však 10 cm od stropu.
• K nalezení kovových nosníků použijte příslušný detektor. Předejdete tak zbytečnému poškození zdi.

Více než
500mm

Více než 200 mm
(Minimum)

Více než
500mm
Více než 1,5m

POZOR: V případě, že je jednotka nainstalována v blízkosti moře, montážní díly mohou
korodovat působením soli. Pro montážní díly (a jednotku) by měla být dodržována
vhodná antikorozní opatření.

ČEŠTINA

Vlastnosti
Vzduchový filtr
Přijímač signálu

Přední panel
Plazmový filtr (Volitelný)

Výdech vzduchu

Montážní návod 7

Montáž

Příprava na montáž
Otevření předního panelu
1. Vytáhněte horní část předního panelu.
2. Zvedněte panel.
3. K odpojení předního panelu demontujte dva šrouby ve spodní části
4. Sejměte přední panel z tělesa.
5. Pro sejmutí panelu odpojte konektor na horní části.

Přední panel
konektor

Přenosový
konektor

Přenosový
konektor

Vyjmutí krytu trubky a postranního krytu
1. Odšroubujte šroub krytu centrálního seřízení.
2. Vytáhněte postranní kryt na požadované straně připojení
směrem vzhůru a odstraňte jej.
3. Na postranním krytu vytvořte otvor pro potrubí.

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

Vedete-li trubku zadní zdí, není třeba vyrážet záslepku otvoru pro potrubí.

Boční kryt

Připojení vypouštěcí hadice
1. Odstraňte gumový uzávěr v požadovaném směru
vypouštění vody.
2. Vložte vypouštěcí hadici do držadla odkapávací
mísy a spojte vypouštěcí hadici s připojovací hadicí
dle obrázku.
Lepidlo

Pouze
Only
the
desired direction
požadovaný
směr

Spojovací díl
Odtoková
hadice
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pryžová krytka

Montáž

Upevnění vnitřní jednotky
1. Na požadovanou plochu přichyťte montážní
pomocnou šablonu.
MONTÁŽ POMOCNÉ ŠABLONY

2. Pomocí vodováhy určete vhodnou polohu v
horizontálním směru a pomocí lepicí pásky
šablonu lehce přichyťte.
Vodorovnost

3. Po propíchnutí bodu pro šroub vyvrtejte otvor o
průměru 6 mm a hloubce 30 až 35 mm.
MO
NTÁ
ŽP
OM
OC
NÉ
ŠA
BLO
NY

5. Do vyvrtaných míst narazte čtyři plastové
hmoždinky.
MO
NTÁ
ŽP
OM
OC
NÉ
ŠA
BLO
NY

4. Vyvrtejte propíchnutou část na průměr 50 mm
pro spojovací potrubí. (V případě děrování zadní
strany)

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

Plastové
hmoždinky

7. Pověste výrobek otvorem za horní šrouby a
odstraňte šablonu. (Pozor ať neupadne)
MONT
ÁŽ PO
MOCN
É

MO
NTÁ
ŽP
OM
OC
NÉ
ŠA
BLO
NY

mm

MON
TÁŽ
POM
OCN
É ŠA
BLO
NY

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

ŠABL
ONY

Plastové
hmoždinky

Otvor pro závěs
(zadní strana
výrobku)

ČEŠTINA

9. Mírným zatažením zkontrolujte řádné uchycení
jednotky.

10. V případě, že vše proběhne v pořádku, připojte
trubku a vodič. (dodržujte pokyny v Montážní
příručce)

Vyvrtejte otvor ve stěně
• Vyvrtejte otvor pro potrubí pomocí jádrového vrtáku o průměru 50 mm. Vyvrtejte otvor pro potrubí buď na
pravé, nebo na levé straně s otvorem mírně nakloněným k venkovní straně.
STĚNA

Pokud je vnitřní jednotka děleného typu instalována na zeď a díru nebo
otvor má poblíž nebo na zadní straně jednotky, pak vzduch z druhé strany
zdi může přes tuto díru nebo otvor pronikat do vnitřního prostoru klimatizace. Tento vzduch, když přijde do kontaktu s hlavní částí vnitřní jednotky,
může způsobit nežádoucí rosení / tvorbu vodních kapek. Proto musí být
všechny díry a otvory na zdi velice dobře zablokované, aby se zabránilo
kapání vody do přístroje.

Venkovní

5-7mm

Vnitřní

(0,2~0,3")

POZOR:

Montážní návod 9

Montáž

Úprava / rozšíření potrubí
Hlavní příčinou úniku plynu bývá chybné provedení úpravy potrubí. Proveďte úpravu potrubí správným způsobem podle následujícího postupu:

Seříznutí trubek a kabelu.
1. Použijte sadu potrubí objednanou jako příslušenství
nebo trubky zakoupené zvlášť.
2. Změřte vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou.

Měděná
trubka

90°

Šikmá Nerovná Hrubá

3. Seřízněte potrubí na délku o něco větší, než je naměřená vzdálenost.
4. Seřízněte kabely na délku o 1,5 m vyšší než je délka potrubí.

Odstranění ostřin

Potrubí

1. Pečlivě odstraňte všechny ostřiny z celého průřezu potrubí.

Výstružník

2. Při odstraňování ostřin nakloňte měděnou trubku / potrubí koncem dolů, aby se zabránilo pádu ostřin do potrubí.

Spodní část

Nasazení matice

Šestihranná matice

• Odstraňte šestihranné matice připevněné k vnitřní jednotce a po odstranění ostřin a nečistot je nasaďte na potrubí. (toto není možné provést po provedení úpravy
potrubí)

Měděná trubka

Úprava / rozšíření potrubí

2. Proveďte úpravu potrubí pomocí k tomu určeného nástroje.
Vnější průměr
mm
palec
Ø6.35
1/4
Ø9.52
3/8
Ø12.7
1/2
Ø15.88
5/8
Ø19.05
3/4
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A
mm
1.1~1.3
1.5~1.7
1.6~1.8
1.6~1.8
1.9~2.1

Držák

Klika

"A"

1. Pevně držte měděnou trubku v lisovadle ve vzdálenosti
tak, jak je uvedeno níže v tabulce.

Držák
Třmen
Kužel

Měděná trubka
Klika svěráku

Červená šipka

Montáž
Kontrola

Hladký povrch po celém obvodu

1. Porovnejte upravenou trubku s uvedeným obrázkem.

Povrch uvnitř je hladký bez škrábanců

2. Pokud je upravená část trubky vadná, odřízněte ji a
proveďte úpravu znovu.

= Nesprávné provedení úpravy =

Rovnoměrná délka po
celém obvodu

Zešikmení S poškozeným
povrchem

Trhliny

Nerovnoměrná
tloušťka

Zapojení potrubí
Vnitřní
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

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.

Napajeci kabel

Plynové
potrubí

Přenosovy kabel
Odtoková hadice

Kapalinové
potrubí

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 polyetylenu nebo podobného materiálu.

Montážní návod 11
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Smyčka

Montáž
Spojení potrubí s vnitřní jednotkou a odtokové
hadice s odtokovou trubkou.
1. Vyrovnejte středy potrubí a rukou dostatečně utáhněte šestihrannou matici.

Šestihranná
matice

Potrubí vnitřní
jednotky

Potrubí

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

Krouticí moment
kgf.m
1.8~2.5
3.4~4.2
5.5~6.6
6.3~8.2
9.9~12.1

Maticový klíč (pevný)
Šestihranná matice
Propojovací potrubí

Momentový klíč
Potrubí vnitřní jednotky

3. Při prodlužování odtokové hadice vnitřní jednotky
proveďte instalaci odtokového potrubí.
Odtokové potrubí

Odtoková hadice vnitřní jednotky
Lepidlo

Spojovací část obalte izolačním materiálem.

Izolační páska (úzká)

Plastové pásky

Izolační materiál

1. Navzájem překryjte izolaci propojovacího potrubí a
potrubí vnitřní jednotky. Obalte je vinylovou páskou,
aby nezůstala žádná mezera.

2. Vinylovou páskou obalte také část obsahující kryt
zadního potrubí.

Trubka vnitřní
jednotky

Propojovací trubka

Vinylová páska
Obalte vinylovou páskou
(široká)
Propojovací kabel

Trubka
Vinylová páska (úzká)

3. 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
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Montáž
POZOR : Montážní pokyny.
Pro pravostranné potrubí. Řiďte se níže uvedenými pokyny.
Správně
• Zatlačte na horní část držáku a pomalu obraťte potrubí směrem dolů.

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

ČEŠTINA

Odtokové potrubí
1) Chcete-li zkontrolovat odtok vody:
• Nalijte sklenici vody na výparník.
• Ujistěte se, že voda protéká vypouštěcí hadicí vnitřní
jednotky, že nikde nedochází k jejímu úniku a že vychází ven vypouštěcím odtokem.

2) Odtokové potrubí
• Aby se usnadnilo vypouštění vody, měla by vypouštěcí
hadice směřovat dolů.
Downward
Směřující
dolůslope

• Odtokové potrubí neveďte
následujícím způsobem:
Nashromážděná
odtečená voda
Vzduch

Nezvedat

Únik vody

Únik vody

Zvlnění

Konec vypouštěcí
trubky ponořený
ve vodě

Mezera menší
než 50 mm

Únik vody
Příkop

Montážní návod 13

Montáž

Montáž předního panelu
1. Nejprve zkontrolujte přesné namontování
bočních krytů a upevněte napájecí kabel ve
spodní drážce levé strany bočního krytu.

2. Propojte spojovací vodič s ovladačem,
upevněte horní část předního panelu a zarovnejte spodní část předního panelu.

Přední panel
konektor
Přenosový
konektor

3. Našroubujte přední panel a zavěste háček
předního panelu do drážky.
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Přenosový
konektor
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Zapojení elektroinstalace
• Zapojte kabel do vnitřní jednotky připojením jednotlivých vodičů na svorky řídicí desky 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.
Svorkovnice
vnitřni jednotky

4

N(L2)

5

Venkovní
jednotka

Vnitřní
jednotka

Ústřední regulátor

SODU SODU IDU IDU INTERNET DRY1 DRY2 GND 12V

Venkovní
jednotka

GN/YL

L(L1)

Svorkovnice
vnitřni jednotky

VNITŘNÍ VSTUP NAPÁJENÍ

• Při montáži se podívejte na schéma
zapojení na ovládacím panelu vnitřní
jednotky.
• Při montáži se podívejte na schéma
zapojení na krytu ovládače uvnitř
venkovní jednotky.

Propojovací svorka
1,5mm2

1,5mm2

L
N
G
1,5mm2

• Výkon propojovací svorky by měl být větší než 250 V, 20 A. A při zapojování napájecího vedení a
komunikačního vedení mezi vnitřními jednotkami vám doporučujeme použít propojovací svorku.
• Když nelze použít propojovací svorku, upevněte každé elektrické vedení / komunikační vedení pomocí svorkového kabelu připojeného ve výrobku, společně se svorkovým kabelem a šroubem v příslušenství.

Zvažte prosím celkový
výkon zapojených vnitřních jednotek.

POZOR :
• Výše uvedené schéma zapojení může být změněno bez předchozího oznámení.
• Kabely vždy připojujte dle schématu zapojení.
• Kabely připojte pevně, aby nebylo možné je snadno vytáhnout.
• Připojte vodiče podle barevných kódů v souladu se schématem zapojení.
POZOR : Pokud se nemá použít napájecí zástrčka, zapojte jistič mezi napájecí zdroj a jednotku tak, jak je znázorněno níže na obrázku.

Hlavní zdroj energie

Klimatizace

POZOR : Po zajištění výše zmíněných podmínek, připravte propojení následovně:
1) Pro klimatizační jednotku vždy zajistěte samostatnou elektrickou zásuvku, určenou zvlášť právě pro klimatizační
jednotku. Drátové spojení proveďte podle obrázku uvnitř krytu ovládací skříně.
2) Mezi jednotku a zdroj energie nainstalujte jistič. Šrouby, které drží dráty uvnitř elektrické instalace, se mohou
uvolnit při vibracích, kterým je jednotka vystavena při přepravě. Zkontrolujte je a ujistěte se, že jsou pevně utaženy. (Pokud se uvolní, mohlo by to způsobit vyhoření vodičů.)
3) Specifikace zdroje energie
4) Ujistěte se, že je elektrická kapacita dostatečná.
5) Zajistěte, aby startovací napětí bylo udržováno na více než 90 % jmenovitého napětí, které je uvedeno na typovém štítku.
6) Ujistěte se, že tloušťka kabelu odpovídá specifikacím zdroje energie. (Především dbejte na poměr mezi délkou a
tloušťkou kabelu.)
7) V mokrém nebo vlhkém prostředí vždy namontujte jistič proti zemnímu svodu.
8) Vlivem poklesu napětí může dojít k následujícímu:
• K vibracím magnetického spínače, který způsobí poškození kontaktního uzlu, spálení pojistky, narušení normální
funkce zařízení ochrany proti přetížení.
9) Zařízení pro odpojení od elektrické sítě musí být začleněno do pevného vedení a musí mít alespoň 3mm vzduchovou mezeru mezi kontakty u každého aktivního (fázového) vodiče.
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Jistič
Použijte jistič nebo
pojistku s časovou
prodlevou.

Montáž

1. Skupinové ovládání 1
n 1 kabelové dálkové ovládání + Standardní vnitřní jednotky

Síťový systém LGAP

Master

Slave

Slave

Slave

GND
Signál
12 V

Zobrazení chybové zprávy

Sériový signál a zem GND připojujte pouze
u pokojových jednotek typu „slave“
°C/°F (5 s)

Master

TIME (3 s)

1. Jedním kabelovým dálkovým ovladačem je možné ovládat maximálně 16 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.
- Od února 2009 je možné v případě zapojení jak centrálního ovládání, tak skupinového ovládání standardně připojit 2 série pokojových jednotek.
- Používáte-li centrální ovládání, stačí nastavit adresu pokojové jednotky typu „master“. Centrální ovládání
pak bude řídit všechny pokojové jednotky.
- Pokojová jednotka typu „slave“ bude řízena jako pokojová jednotka typu „master“.
- Pokojovou jednotku typu „slave“ nelze samostatně ovládat centrálním ovládáním.
- Některá dálková ovládání neumí zároveň pracovat s centrálním ovládáním a v režimu Suchý kontakt.
Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás.
5. Pokud v pokojové jednotce dojde k chybě, zobrazí se tato chyba na displeji kabelového dálkového
ovládání.
Pokud nedojde na pokojové jednotce k chybě, lze pokojové jednotky ovládat jednotlivě.
6. V případě skupinového ovládání je možné používat následující funkce:
- výběr možností provozu (provoz/stop/režim/nastavit teplotu),
- ovládání průtokové rychlosti (vysoká/střední/nízká),
- některé funkce nemusí být dostupné.
h Nastavení pokojových jednotek na „master/slave“ lze provést pomocí dvoupolohového přepínače na desce
plošných spojů.
h Od února 2009 je možné spojovat pokojové jednotky. V ostatních případech kontaktujte LGE.
h Pokud nenastavíte jednotky jako „master“ nebo „slave“, může docházet k selhání funkčnosti jednotek.
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2. Skupinové ovládání 2
n Kabelové dálkové ovladače + Standardní vnitřní jednotky

Síťový systém LGAP

Slave

Master

Slave

Slave

GND
Signál
12 V

Nepřipojujte sériovou 12V linku

Zobrazení chybové
zprávy
°C/°F (5 s)

TIME (3 s)

Master

Slave

h M kabelovými dálkovými ovladači je možné ovládat N pokojových jednotek. (M + N ≤ 17 jednotek)
Do režimu „master“ nastavte pouze jednu pokojovou jednotku. Ostatní nastavte do režimu „slave“.
Jako „master“ nastavte pouze jeden kabelový dálkový ovladač. Ostatní nastavte na „slave“.
Další nastavení se shoduje se skupinovým ovládáním 1.

ČEŠTINA
Montážní návod 17
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3. Skupinové ovládání 3
n Připojení spojující pokojové jednotky a jednotku sání čerstvého vzduchu (jednotka FAU)

Síťový systém LGAP

FAU
Master

FAU
Slave

Master

Slave

GND
Signál
12 V

Zobrazení chybové zprávy

°C/°F (5 s)

Master

Master

TIME (3 s)

h Pokud připojujete standardní pokojovou jednotku a jednotku sání čerstvého vzduchu, oddělte
jednotku sání standardními jednotkami. (Protože se liší nastavené teploty.)
h Další nastavení se shoduje se skupinovým ovládáním 1.

FAU

FAU

Standardní

Standardní

FAU

FAU

Standardní

Standardní

* FAU: jednotka sání čerstvého vzduchu
Standardní: standardní pokojová jednotka
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4. 2 Dálkové ovládání
n 2 kabelová dálková ovládání + 1 pokojová jednotka

Síťový systém LGAP

Master

Zobrazení
chybové zprávy
°C/°F (5 s)

TIME (3 s)

Master

Slave

1. K jedné pokojové jednotce je možné připojit dvě kabelová dálková ovládání.
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. Pokud v pokojové jednotce dojde k chybě, zobrazí se tato chyba na displeji kabelového
dálkového ovládání.
6. Počet funkcí pokojových jednotek není omezen.

Montážní návod 19
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h S jednou pokojovou jednotkou je možné spojit maximálně 2 kabelová dálková ovládání.

Montáž

5. Příslušenství pro nastavení skupinového ovládání
Skupinové ovládání lze nastavit pomocí níže uvedeného příslušenství.

Pokojová jednotka 2 ks + kabelové dálkové
ovládání 1 ks
h Kabel PZCWRCG3 použitý pro připojování

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

Slave

Master

PZCWRC2
PZCWRCG3

Master
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Označení modelu
ARN

U

12

G

SF

1

4
Sériové číslo
Kombinace funkcí
A: Základní funkce
L: Neo Plasma (nástěnná jednotka) : Volitelný
C: Plasma (kazetová jednotka) : Volitelný
G: Kanálová jednotka nizkotlaká K: Vysokoteplotní
U: Umíst
Umístění na podlaze bez pláště
SE/S8 - R: Zrcadlo V: Stříbrný B: Modrá (ART COOL Typ barvy panelu)
SB/SC - V: Stříbrná B: Modrá W:bílá (ART COOL Typ barvy panelu)
SF - E: Červená V: Stříbrná G: Zlatá 1:Kiss (Zaměnitelné foto)
Q: Konzole
Z: Cerstvovzdušná jednotka
Typ Śasi
Elektrická třída
1:1Ø, 115V, 60Hz
2:1Ø, 220V, 60Hz
6:1Ø, 220 - 240V, 50Hz
7:1Ø, 100V, 50/60Hz
3:1Ø, 208/230V, 60Hz
G:1Ø, 220 - 240V, 50Hz/1Ø, 220V, 60Hz
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

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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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.
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