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TIPS FOR SAVING ENERGY
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TIPS FOR SAVING ENERGY
Here are some tips that will help you minimize the power consumption when you use the air
conditioner. You can use your air conditioner more efficiently by referring to the instructions
below:
• Do not cool excessively indoors. This may be harmful to your health and may consume more electricity.
• Block sunlight with blinds or curtains while you are operating the air conditioner.
• Keep doors or windows closed tightly while you are operating the air conditioner.
• Adjust the direction of the air flow vertically or horizontally to circulate indoor air.
• Speed up the fan to cool or warm indoor air quickly, in a short period of time.
• Open windows regularly for ventilation as the indoor air quality may deteriorate if the air conditioner is used for many hours.
• Clean the air filter once every 2 weeks. Dust and impurities collected in the air filter may block the
air flow or weaken the cooling / dehumidifying functions.

For your records
Staple your receipt to this page in case you need it to prove the date of purchase or for warranty
purposes. Write the model number and the serial number here:
Model number :
Serial number :
You can find them labeled on the side of each unit.
Dealer’s name :
Date of purchase :
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READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE.
Always comply with the following precautions to avoid dangerous situations and ensure peak
performance of your product

! WARNING
It can result in serious injury or death when the directions are ignored

! CAUTION
It can result in minor injury or product damage when the directions are ignored

! WARNING
• Installation or repairs made by unqualified persons can result in hazards to you and others.
• Installation work must be performed in accordance with the National Electric Code by qualified and authorized personnel only.
• The information contained in the manual is intended for use by a qualified service technician
familiar with safety procedures and equipped with the proper tools and test instruments.
• Failure to carefully read and follow all instructions in this manual can result in equipment malfunction, property damage, personal injury and/or death.

Installation
• Always perform grounding. Otherwise, it may cause electrical shock.
• Don’t use a damaged power cable. Otherwise, it may cause a fire or electrical shock.
• For installation of the product, always contact the service center or a professional installation
agency. Otherwise, it may cause a fire, electrical shock, explosion or injury.
• Securely attach the electrical part cover to the indoor unit and the service panel to the outdoor
unit. If the electrical part cover of the indoor unit and the service panel of the outdoor unit are
not attached securely, it could result in a fire or electric shock due to dust, water, etc.
• Always install an earth leakage circuit breaker and a dedicated switching board. No installation
may cause a fire and electrical shock.
• Do not keep or use flammable gases or combustibles near the air conditioner. Otherwise, it
may cause a fire or the failure of product.
• Ensure that an installation frame of the outdoor unit is not damaged due to use for a long
time. It may cause injury or an accident.
• Do not disassemble or repair the product randomly. It will cause a fire or electrical shock.
• Use a vacuum pump or Inert (nitrogen) gas when doing leakage test or air purge. Do not compress air or Oxygen and do not use Flammable gases. Otherwise, it may cause fire or explosion. There is the risk of death, injury, fire or explosion.
• Do not install the product at a place that there is concern of falling down. Otherwise, it may
result in personal injury.
• Use caution when unpacking and installing. Sharp edges may cause injury.
• Do not turn on the breaker or power under condition that front panel, cabinet, top cover, control box cover are removed or opened. Otherwise, it may cause fire, electric shock, explosion
or death.

ENGLISH

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
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Operation
• Do not share the outlet with other appliances. It will cause an electric shock or a fire due to
heat generation.
• Do not use the damaged power cable. Otherwise, it may cause a fire or electrical shock.
• Do not modify or extend the power cable randomly. Otherwise, it may cause a fire or electrical shock.
• Take care so that the power cable may not be pulled during operation. Otherwise, it may
cause a fire or electrical shock.
• Turn off the unit if strange sounds, smell, or smoke comes from it. Otherwise, it may cause
electrical shock or a fire.
• Keep the flames away. Otherwise, it may cause a fire.
• Do not use the power cable near the heating tools. Otherwise, it may cause a fire and electrical shock.
• Do not open the suction inlet of the indoor/outdoor unit during operation. Otherwise, it may
electrical shock and failure.
• Do not allow water to run into electrical parts. Otherwise, it may cause the failure of machine
or electrical shock.
• Do not touch the power cable with wet hands. It may cause electric shock and damage.
• Never touch the metal parts of the unit when removing the filter. They are sharp and may
cause injury.
• Do not step on the indoor/outdoor unit and do not put anything on it. It may cause an injury
through dropping of the unit or falling down.
• Do not place a heavy object on the power cable. Otherwise, it may cause a fire or electrical
shock.
• When the product is submerged into water, always contact the service center. Otherwise, it
may cause a fire or electrical shock.
• Take care so that children may not step on the outdoor unit. Otherwise, children may be seriously injured due to falling down.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

• Install the drain hose to ensure that drain can be securely done. Otherwise, it may cause
water leakage.
• Install the product so that the noise or hot wind from the outdoor unit may not cause any
damage to the neighbors. Otherwise, it may cause dispute with the neighbors.
• Always inspect gas leakage after the installation and repair of product. Otherwise, it may
cause the failure of product.
• Keep level parallel in installing the product. Otherwise, it may cause vibration or water leakage.

Operation
• Avoid excessive cooling and perform ventilation sometimes. Otherwise, it may do harm to
your health.
• Use a soft cloth to clean. Do not use wax, thinner, or a strong detergent. The appearance of
the air conditioner may deteriorate, change color, or develop surface flaws.
• Do not use an appliance for special purposes such as preserving animals vegetables, precision machine, or art articles. Otherwise, it may damage your properties.
• Do not place obstacles around the flow inlet or outlet. Otherwise, it may cause the failure of
appliance or an accident.

ENGLISH

! CAUTION
Installation

5
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INSTALLATION OF OUTDOOR UNIT

Installation Places
- If an awning is built over the unit to prevent direct sunlight or rain exposure, make sure that
heat radiation from the condenser is not restricted.
- Ensure that the spaces indicated by arrows around front, back and side of the unit.
- Do not place animals and plants in the path of the warm air.
- Take the air conditioner weight into account and select a place where noise and vibration are
minimum.
- Select a place so that the warm air and noise from the air conditioner do not disturb neighbors.

Unit : mm

Su
nro
of
More than
300 mm

Fe
ob nce o
sta r
cle
s

More than
300mm
300
mm

More than 600 mm
More than 700 mm

ENGLISH

INSTALLATION OF OUTDOOR UNIT
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INSTALLATION OF OUTDOOR UNIT
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Piping length and the elevation
Free Joint Single Outdoor
MODEL
ATUW18GPLS1
ABUW18GM1S1
ATUW24GPLS1
ABUW24GM1S1
APUW24GS1S1
ATUW30GPLS1
ABUW30GM1S1
ATUW36GMLS1
ABUW36GM2S1
APUW36GT3S1
ATUW48GMLS1
ABUW48GM3S1
APUW48GT3S1
ATUW54GMLS1
ABUW54GM3S1
ATUW48LMLS1
ATUW54LMLS1
ABUW48LM3S1
ABUW54LM3S1
APUW48LT3S1
APUW48LT3M0
ABUW50LM3S1
ABUW60LM3S1

Pipe Size
Length A (m)
Standard Max.
Gas
Liquid
Ø12.7(1/2) Ø6.35(1/4)
7.5
25
Ø12.7(1/2) Ø6.35(1/4)
7.5
25
Ø 15.88(5/8) Ø 9.52(3/8)
7.5
30
Ø 15.88(5/8) Ø 9.52(3/8)
7.5
30
Ø 15.88(5/8) Ø 9.52(3/8)
7.5
30
Ø 15.88(5/8) Ø 9.52(3/8)
7.5
30
Ø 15.88(5/8) Ø 9.52(3/8)
7.5
30
Ø 15.88(5/8) Ø 9.52(3/8)
7.5
40
Ø 15.88(5/8) Ø 9.52(3/8)
7.5
40
Ø 15.88(5/8) Ø 9.52(3/8)
7.5
40
Ø 19.05(3/4) Ø 9.52(3/8)
7.5
50
Ø 19.05(3/4) Ø 9.52(3/8)
7.5
50
Ø 19.05(3/4) Ø 9.52(3/8)
7.5
50
Ø 19.05(3/4) Ø 9.52(3/8)
7.5
50
Ø 19.05(3/4) Ø 9.52(3/8)
7.5
50
Ø 19.05(3/4) Ø 9.52(3/8)
7.5
50
Ø 19.05(3/4) Ø 9.52(3/8)
7.5
50
Ø 19.05(3/4) Ø 9.52(3/8)
7.5
50
Ø 19.05(3/4) Ø 9.52(3/8)
7.5
50
Ø 19.05(3/4) Ø 9.52(3/8)
7.5
50
Ø 19.05(3/4) Ø 9.52(3/8)
7.5
50
Ø 19.05(3/4) Ø 9.52(3/8)
7.5
50
Ø 19.05(3/4) Ø 9.52(3/8)
7.5
50

Elevation B (m)
Standard Max.
5
15
5
15
5
30
5
30
5
30
5
30
5
30
5
30
5
30
5
30
5
30
5
30
5
30
5
30
5
30
5
30
5
30
5
30
5
30
5
30
5
30
5
30
5
30

Additional
Refrigerant (g/m)
20
20
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

If installed tube is shorter than Standard length, additional charging is not necessary.
Additional Refrigerant = (Max. Length - Standard Length) x Additional refrigerant (g)

Indoor unit

Outdoor unit

A
B

A
Outdoor unit

Indoor unit

B
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WIRING CONNECTION
Electrical Wiring
Perform the electrical wiring work according
to the electrical wiring connection.
- All wiring must comply with local requirements.
- Select a power source that is capable of supplying the current required by the air conditioner.
- Use a recognized ELCB(Electric Leakage
Circuit Breaker) between the power source
and the unit. A disconnection device to adequately disconnect all supply lines must be
fitted.
- Model of circuit breaker recommended by
authorized personnel only
Model
ATUW18GPLS1
ABUW18GM1S1
ATUW24GPLS1
ABUW24GM1S1
APUW24GS1S1
ATUW30GPLS1
ABUW30GM1S1
ATUW36GMLS1
ABUW36GM2S1
APUW36GT3S1
ATUW48GMLS1
ABUW48GM3S1
APUW48GT3S1
ATUW54GMLS1
ABUW54GM3S1
ATUW48LMLS1
ATUW54LMLS1
ABUW48LM3S1
ABUW54LM3S1
APUW48LT3S1
APUW48LT3M0
ABUW50LM3S1
ABUW60LM3S1

9

ELCB
Main
power source

Phase(Ø)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3

Switch box

Outdoor
Indoor

ELCB
15
15
25
25
25
25
25
25
25
25
40
40
40
40
40
20
20
20
20
20
20
20
20
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Connecting Cables between Indoor Unit and Outdoor Unit
Outdoor
unit

Indoor
unit

3
2
1

3
2
1

! CAUTION
The power cable connected to the outdoor unit should be complied with IEC 60245 or HD 22.4 S4
(This equipment shall be provided with a cable set complying with the national regulation.
1 Phase(Ø)

NORMAL CROSS-SECTIONAL AREA

10±3 mm

±5

35

GN

/Y

mm

L
20
m

m

3 Phase(Ø)
10±3 mm

m

m
±5

35

GN

/Y

L
20
m

m

Model
ATUW18GPLS1
ABUW18GM1S1
ATUW24GPLS1
ABUW24GM1S1
APUW24GS1S1
ATUW30GPLS1
ABUW30GM1S1
ATUW36GMLS1
ABUW36GM2S1
APUW36GT3S1
ATUW48GMLS1
ABUW48GM3S1
APUW48GT3S1
ATUW54GMLS1
ABUW54GM3S1
ATUW48LMLS1
ATUW54LMLS1
ABUW48LM3S1
ABUW54LM3S1
APUW48LT3S1
APUW48LT3M0
ABUW50LM3S1
ABUW60LM3S1

Phase(Ø)

Area(mm²)

1

2.5

1

6

3

2.5
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WIRING CONNECTION

The connecting cable connected to the outdoor unit should be complied with IEC 60245 or
HD 22.4 S4 (This equipment shall be provided with a cable set complying with the national
regulation.)
NORMAL CROSS-SECTIONAL AREA

10±3 mm

±5

35

GN

/Y

mm

L
20
m

m

Model
ATUW18GPLS1
ABUW18GM1S1
ATUW24GPLS1
ABUW24GM1S1
APUW24GS1S1
ATUW30GPLS1
ABUW30GM1S1
ATUW36GMLS1
ABUW36GM2S1
APUW36GT3S1
ATUW48GMLS1
ABUW48GM3S1
APUW48GT3S1
ATUW54GMLS1
ABUW54GM3S1
ATUW48LMLS1
ATUW54LMLS1
ABUW48LM3S1
ABUW54LM3S1
APUW48LT3S1
APUW48LT3M0
ABUW50LM3S1
ABUW60LM3S1

Phase(Ø)

Area(mm²)

1

0.75

3

1

When the connection
line between the
indoor unit and outdooor unit is over 40
m, connect the
telecommunication
line and power line
separately.

If the supply cable is damaged, it must be replaced by a special cable or assembly availible
from the manufacturer of its service agent.

ENGLISH

! CAUTION

11
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Precautions when laying power wiring
Use round pressure terminals for connections to the power terminal block.

Round pressure terminal

Power wire

When none are available, follow the instructions below.
- Do not connect wiring of different thicknesses to the power terminal block. (Slack in the power
wiring may cause abnormal heat.)
- When connecting wiring which is the same thickness, do as shown in the figure below.
Connect same thickness
wiring to both sides.

It is forbidden to connect
two to one side.

It is forbidden to
connect wiring of
different thicknesses.

- For wiring, use the designated power wire and connect firmly, then secure to prevent outside
pressure being exerted on the terminal block.
- Use an appropriate screwdriver for tightening the terinal screws. A screwdriver with a small
head will strip the head and make proper tighterning impossible.
- Over-tightening the terminal screws may break them.

1,MFL68500211,영어 2017. 6. 27. 오후 2:02 페이지 13

WIRING CONNECTION 13

Remove the side panel for wiring connection.
Use the cord clamp to fix the cable.
Earthing work
- Connect the cable of diameter more to the earthing terminal provided in the control box and do
earthing.

Power cord
Power cord

Tubing Cover

Tubing cover

Power
connecting cable

Power
connecting cable

APUW48LT3M0, ABUW50LM3S1, ABUW60LM3S1

3
R

S

T

N

Power connecting cable Power cord
ATUW48LMLS1, ATUW54LMLS1, ABUW48LM3S1,
ABUW54LM3S1, APUW48LT3S1
1(L) 2(N)
1(N) 2(L)

3

R

S

T

Power connecting cable Power cord
ATUW48GMLS1, ATUW54GMLS1, ABUW48GM3S1,
ABUW54GM3S1, APUW48GT3S1,

1(L) 2(N)

1(L) 2(N)

1(L) 2(N)

3

N

Power cord

Power connecting cable

Cord clamp

3

Power cord Power connecting cable
* Make sure the rubber
bushes are properly
used in knock-out
holes after connecting
main power.

* Make sure the rubber
bushes are properly
used in knock-out
holes after connecting
main power.

! CAUTION
• The circuit diagram is not subject to change without notice.
• Be sure to connect wires according to the wiring diagram.
• Connect the wires ﬁrmly, so that not to be pulled out easily.
• Connect the wires according to color codes by referring the wiring diagram.
• The Power cable connected to the unit should be selected according to the following
specifications.

ENGLISH

Connecting the cable to Outdoor Unit
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CONNECTING PIPES
Preparation of Piping
Main cause of gas leakage is defect in flaring work. Carry out correct flaring work in the following
procedure.
Cut the pipes and the cable
- Use the piping kit accessory or the pipes purchased locally.
- Measure the distance between the indoor
and the outdoor unit.
- Cut the pipes a little longer than measured
distance.
- Cut the cable 1.5 m longer than the pipe
length.

Copper
tube

Pipe

Burrs removal
- Completely remove all burrs from the cut
cross section of pipe/tube.
- Put the end of the copper tube/pipe in a
downward direction as you remove burrs in
order to avoid dropping burrs into the tubing.

Reamer

Point down

Putting nut on
- Remove flare nuts attached to indoor and
outdoor unit, then put them on pipe/tube
having completed burr removal.
(not possible to put them on after flaring
work)
Flaring work
- Carry out flaring work using flaring tool as
shown below.
Outside diameter
mm
inch
Ø 6.35
1/4
Ø 9.52
3/8
Ø 12.7
1/2
Ø 15.88
5/8
Ø 19.05
3/4

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

Firmly hold copper pipe in a bar in the
dimension shown in the table below.

Slanted Uneven Rough

90

Flare nut
Copper tube

Handle
Bar

"A"

Bar
Yoke
Cone

Copper pipe
Clamp handle

Red arrow mark

Smooth all round
Inside is shining without scratches.

Check
- Compare the flared work with figure below.
- If flare is noted to be defective, cut off the
flared section and do flaring work again.

= Improper flaring =

Even length
all round

Inclined Surface Cracked Uneven
damaged
thickness
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Connecting the pipes to the Outdoor unit
Align the center of the piping and sufficiently
tighten the flare nut by hand.
Finally, tighten the flare nut with torque
wrench until the wrench clicks.
- When tightening the flare nut with torque
wrench, ensure the direction forTorque
tightening
wrench
follows the arrow on the wrench.
Outside diameter
mm
inch
Ø 6.35
1/4
Ø 9.52
3/8
Ø 12.7
1/2
Ø 15.88
5/8
Ø 19.05
3/4

Torque
N·m
16±2
38±4
55±6
75±7
110±10

h When tighten the pipe, hold the haxagonal body.

Torque
wrench

Gas side piping
(Bigger diameter)
Liquid side piping
(Smaller diameter)

Contin
-uous

Torque wrech

h When tighten the pipe, hold the haxagonal body.

h When tighten the pipe, hold the haxagonal body.

Continuous

Torque
wrench
Torque
wrench

Torque
wrench

h When tighten the pipe, hold the haxagonal body.
Preventing foreign objects from entering
- Plug the pipe through-holes with putty or
insulation material(procured locally)to stop up
all gaps.

Drain hose
Connecting wire
Gas side piping
Liquid side piping
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Forming the Piping
Form the piping by wrapping the connecting
portion of the indoor unit with insulation material and secure it with two kinds of vinyl tape.
- If you want to connect an additional drain
hose, the end of the drain outlet should be
routed above the ground. Secure the drain
hose appropriately.
In cases where the outdoor unit is installed
below the indoor unit perform the following.
1 Tape the piping, drain hose and connecting
cable from down to up.
2 Secure the tapped piping along the exterior
wall using saddle or equivalent.

Seal a small
opening around
the pipings with
gum type sealant.
sealer.

In cases where the Outdoor unit is installed
above the Indoor unit perform the following.
1 Tape the piping and connecting cable from
down to up.
2 Secure the taped piping along the exterior
wall. Form a trap to prevent water entering
the room.
3 Fix the piping onto the wall by saddle or
equivalent.
Seal a small opening
around the pipings
with gum type sealant.
sealer.
Trap

Trap

Taping
Drain hose
Plastic
band
Pipings
Connecting
cable

Power supply
cord

• Trap is required to prevent water from entering
into electrical parts.
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LEAKAGE TEST AND EVACUATION
Air and moisture remaining in the refrigerant
system have undesirable effects as indicated
below.
- Pressure in the system rises.
- Operating current rises.
- Cooling(or heating) efficiency drops.
- Moisture in the refrigerant circuit may freeze
and block capillary tubing.
- Water may lead to corrosion of parts in the
refrigeration system.
Therefore, the indoor/outdoor unit and connecting tube must be checked for leak tight,
and vacuumed to remove incondensible gas
and moisture in the system.

Preparation
Check that each tube(both liquid and gas side
tubes) between the indoor and outdoor units
have been properly connected and all wiring
for the test run has been completed. Remove
the service valve caps from both the gas and
the liquid side on the outdoor unit. Check that
both the liquid and the gas side service valves
on the outdoor unit are kept closed at this
stage.

! CAUTION
To avoid nitrogen entering the refrigerant
system in a liquid state, the top of the
cylinder must be higher than its bottom
when you pressurize the system. Usually,
the cylinder is used in a vertical standing
position.

- Do a leakage test of all joints of the
tubing(both indoor and outdoor) and both gas
and liquid side service valves.
Bubbles indicate a leak. Be sure to wipe off
the soap with a clean cloth.
- After the system is found to be free of leaks,
relieve the nitrogen pressure by loosening
the charge hose connector at the nitrogen
cylinder. When the system pressure is
reduced to normal, disconnect the hose from
the cylinder.
Indoor unit

Outdoor unit

Leakage test
Connect the manifold valve(with pressure
gauges) and dry nitrogen gas cylinder to this
service port with charge hoses.

!

CAUTION

Be sure to use a manifold valve for leakage
test. If it is not available, use a stop valve for
this purpose. The "Hi" knob of the manifold
valve must always be kept close.
- Pressurize the system to no more than
3.8 Mpa with dry nitrogen gas and close
the cylinder valve when the gauge reading reached 3.8 MPa Next, test for leaks
with liquid soap.

Manifold valve
Lo

Hi

Pressure
gauge

Charge hose

Nitrogen gas
cylinder(in vertical
standing position)
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Evacuation
- Connect the charge hose end described in
the preceding steps to the vacuum pump to
evacuate the tubing and indoor unit.
Confirm the "Lo and Hi" knob of the manifold
valve is open. Then, run the vacuum pump.
The operation time for evacuation varies with
tubing length and capacity of the pump. The
following table shows the time required for
evacuation.

- Replace the valve caps at both gas and liquid
side service valves and fasten them tight.
This completes air purging with a vacuum pump.
The air conditioner is now ready to test run.
Indoor unit

Required time for evacuation when 30 gal/h
vacuum pump is used
If tubing length is
less than 10 m(33 ft)

If tubing length is
longer than 10 m(33
ft)

30 min. or more

60 min. or more

Outdoor unit

0.07 kPa or less
- When the desired vacuum is reached, close
the "Lo and Hi" knob of the manifold valve
and stop the vacuum pump.
Manifold valve

Finishing the Job
- With a service valve wrench, turn the valve
stem of liquid side valve counter-clockwise to
fully open the valve.
- Turn the valve stem of gas side valve counterclockwise to fully open the valve.
- Loosen the charge hose connected to the gas
side service port slightly to release the pressure,
then remove the hose.
- Replace the flare nut and its bonnet on the gas
side service port and fasten the flare nut securely with an adjustable wrench. This process is
very important to prevent leakage from the system.

Lo

Open

Pressure
gauge

Hi

Open

Vacuum pump
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TEST RUNNING
Precautions In Test Running
- The initial power supply must provide at least 90 % of the rated voltage.
Otherwise, the air conditioner should not be operated.

! CAUTION
For test run, carry out the cooling operation firstly even during heating season. If heating operation
is carried out firstly, it leads to the trouble of compressor. Then attention must be paid.
Carry out the test run more than 5 minutes without fail.
(Test run will be cancelled 18 minutes later automatically)
- The test run is started by pressing the room temperature checking button and down timer button for 3 seconds at the same time.
- To cancel the test run, press any button.
CHECK THE FOLLOWING ITEMS WHEN INSTALLATION IS COMPLETE
- After completing work, be sure to measure and record trial run properties, and store measured
data, etc.
- Measuring items are room temperature, outside temperature, suction temperature, blow out
temperature, wind velocity, wind volume, voltage, current, presence of abnormal vibration and
noise, operating pressure, piping temperature, compressive pressure.
- As to the structure and appearance, check following items.
□Is the circulation of air adequate?
□Is the draining smooth?
□Is the heat insulation complete
(refrigerant and drain piping)?
□Is there any leakage of refrigerant?

□Is the remote controller switch operated?
□Is there any faulty wiring?
□Are not terminal screws loosened?
M4......118 N·cm {12 kgf·cm}
M5......196 N·cm {20 kgf·cm}
M6......245 N·cm {25 kgf·cm}
M8......588 N·cm {60 kgf·cm}

Connection of power supply
• Connect the power supply cable to the independent power supply.
- Circuit breaker is required.
• Operate the unit for fifteen minutes or more.

Evaluation of the performance
- Measure the temperature of the intake and
discharge air.
- Ensure the difference between the intake
temperature and the discharge one is more
than 8 °C (Cooling) or reversely (Heating).

Thermometer
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20 TEST RUNNING

ENGLISH

! CAUTION
After the confirmation of the above conditions, prepare the wiring as follows:
1 Never fail to have an individual power specialized for the air conditioner. As for the
method of wiring, be guided by the circuit diagram pasted on the inside of control box
cover.
2 Provide a circuit breaker switch between power source and the unit.
3 The screw which fasten the wiring in the casing of electrical fittings are liable to come
loose from vibrations to which the unit is subjected during the course of transportation.
Check them and make sure that they are all tightly fastened. (If they are loose, it could
give rise to burn-out of the wires.)
4 Specification of power source
5 Confirm that electrical capacity is sufficient.
6 Be sure that the starting voltage is maintained at more than 90 percent of the rated voltage marked on the name plate.
7 Confirm that the cable thickness is as specified in the power sources specification.
(Particularly note the relation between cable length and thickness.)
8 Never fail to equip a leakage breaker where it is wet or moist.
9 The following troubles would be caused by voltage drop-down.
- Vibration of a magnetic switch, damage on the contact point there of fuse breaking, disturbance to the normal function of a overload protection device.
- Proper starting power is not given to the compressor.
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INSTALLATION GUIDE AT THE SEASIDE 21

! CAUTION
• Air conditioners should not be installed
in areas where corrosive gases, such as
acid or alkaline gas, are produced.
• Do not install the product where it could
be exposed to sea wind (salty wind)
directly. It can result corrosion on the
product. Corrosion, particularly on the
condenser and evaporator fins, could
cause product malfunction or inefficient
performance.
• If outdoor unit is installed close to the
seaside, it should avoid direct exposure
to the sea wind. Otherwise it needs
additional anticorrosion treatment on the
heat exchanger.

Selecting the location(Outdoor Unit)
If the outdoor unit is to be installed close to
the seaside, direct exposure to the sea wind
should be avoided. Install the outdoor unit on
the opposite side of the sea wind direction.

Sea wind

Sea wind

In case, to install the outdoor unit on the
seaside, set up a windbreak not to be
exposed to the sea wind.

Windbreak

Sea wind

- It should be strong enough like concrete to
prevent the sea wind from the sea.
- The height and width should be more than
150 % of the outdoor unit.
- It should be keep more than 70 cm of space
between outdoor unit and the windbreak for
easy air flow.
Select a well-drained place.

• Periodic ( more than once/year ) cleaning of the dust or salt particles stuck on
the heat exchanger by using water.

ENGLISH

INSTALLATION GUIDE AT THE SEASIDE
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22 CONVENIENT FUNCTIONS

ENGLISH

CONVENIENT FUNCTIONS
Pressure compensation function
ATUW24GPLS1, ABUW24GM1S1, APUW24GS1S1, ATUW30GPLS1, ABUW30GM1S1
ATUW36GMLS1, ABUW36GM2S1, APUW36GT3S1, ATUW48LMLS1, ATUW48GMLS1,
ATUW54LMLS1, ATUW54GMLS1, ABUW48LM3S1, ABUW48GM3S1, ABUW54LM3S1,
ABUW54GM3S1, APUW48LT3S1, APUW48GT3S1，APUW48LT3M0, ABUW50LM3S1,
ABUW60LM3S1
If you use additional pipe to install the cooling operation, this function can compensate the target
of pressure by setting dip switch.
* Pressure compensation function is release at initial state as standard.
* This function is used only if the length of pipe > 25 m, and be sure not to exceed the maximum
length of pipe.
(It can be different depend on the model.)

For setting pressure compensation function
Set the dip switch as follow after shutting the power source down.
1 Open the side panel or top cover of outdoor unit.
2 Set the DIP_SW01D like below image.

1

2

3

4

5

ATUW24GPLS1, ABUW24GM1S1,
APUW24GS1S1, ATUW30GPLS1,
ABUW30GM1S1, ATUW36GMLS1,
ABUW36GM2S1, APUW36GT3S1

1

2

3

4

5

6

ATUW48LMLS1, ATUW54LMLS1,
ABUW48LM3S1, ABUW54LM3S1,
APUW48LT3S1, APUW48LT3M0,
ABUW50LM3S1, ABUW60LM3S1

ATUW48GMLS1, ATUW54GMLS1,
ABUW48GM3S1, ABUW54GM3S1,
APUW48GT3S1

3 7 segments indicate each status and data like below image.
Press tact switch

Setting/Display/
Communication
status

Press tact switch

Press tact switch
Hz

Press tact switch

Current

Press tact switch

Voltage

DC Link

Key letter
for each data
0.5 sec
off
Indicating data
for 0.5 sec

0.5 sec
off

0.5 sec
off

0.5 sec
off

0.5 sec
off

0.5 sec 0.5 sec
off
off

0.5 sec
off
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دليل التركيب في المناطق الساحلية ٢١

دليل التركيب في المناطق الساحلية
• ال يجب تركيب أجھزة تكييف الھواء في أي أماكن
توجد بھا غازات آكالة مثل الغازات الحمضية أو
القلوية.
• ال تركب المنتج حيث يمكن أن يتعرض لرياح البحر
)الرياح الملحية( بشكل مباشر .يمكن أن يتسبب
ذلك في تآكل المنتج .ويمكن أن يتسبب التآكل،
خاصة في زعانف المكثف والمبخر ،في تعطل المنتج
أو في انخفاض كفاءة األداء.

حاجز الرياح

الرياح البحرية

• في حال تركيب الوحدة الخارجية بالقرب من شاطئ
البحر ،يجب تجنب التعرض للرياح البحرية بشكل
مباشر .وإال فقد تكون ھناك حاجة إلى المعالجة
اإلضافية لمبدل الحرارة ضد التآكل.

اختيار الموقع )الوحدة الخارجية(
إذا كانت ھناك حاجة إلى تركيب الوحدة الخارجية بالقرب
من شاطئ البحر ،في ھذه الحالة يجب تجنب التعرض
للرياح البحرية بشكل مباشر.
ركب الوحدة الخارجية في الجانب المعاكس التجاه الرياح
البحرية.

الرياح البحرية

الرياح البحرية

 يجب بناءه من مادة قوية بالدرجة الكافية مثل الخرسانةلمنع تعرض المنتج للرياح القادمة من البحر.
 ويجب أن يكون ارتفاعه وعرضه أكبر بنسبة  % 150منالوحدة الخارجية.
 كما يجب ترك مسافة  70سم على األقل بين الوحدةالخارجية وحاجز الرياح لسھولة تدفق الھواء.
اختر مكانًا جيد الصرف.

• احرص على التنظيف الدوري )أكثر من مرة
واحدة/سنة( لألتربة أو الجزيئات الملحية العالقة
على مبدل الحرارة باستخدام الماء.

العربية

!

تنبيه

في حال تركيب الوحدة الخارجية على الجانب المواجه
لشاطئ البحر ،قم بعمل حاجز للرياح بحيث ال يتعرض
المنتج للرياح البحرية.
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 ٢٠اختبار التشغيل

!

تنبيه

بعد تھيئة الظروف السابقة ،قم بتجھيز األسالك كما يلي:
 ١احرص دائًما على توفير مصدر تيار فردي ُمخصص لجھاز التكييف.
وفيما يتعلق بطريقة توصيل األسالك ،استخدم الرسم البياني للدائرة الكھربائية المطبوع على السطح الداخلي
لعلبة التحكم.

العربية

 ٢قم بتوفير مفتاح قاطع دائرة كھربائية بين مصدر الطاقة والوحدة.
 ٣المسمار اللولبي المستخدم في تثبيت األسالك الموجودة في علبة اللوازم الكھربائية يمكن أن ينفك بسبب
االھتزازات التي تتعرض لھا الوحدة خالل عملية النقل.
افحصھا وتأكد من ربطھا بإحكام) .في حال انفكاكھا فيمكن أن تتسبب في احتراق األسالك(.
 ٤مواصفات مصدر الطاقة
 ٥تأكد من أن القدرة الكھربية كافية.
 ٦تأكد من الحفاظ على الفولتية البادئة على أكثر من  90في المائة من الفولتية المقدرة الموضحة على لوحة
االسم.
 ٧تأكد من أن سمك الكابل كما ھو ُمحدد في مواصفات مصدر الطاقة.
)الحظ على وجه الخصوص العالقة بين طول الكابل وسمكه(.
 ٨احرص دائًما على تركيب قاطع للتسرب في حالة الرطوبة أو االبتالل.
 ٩ستحدث المشكالت التالية في حال انخفاض الفولتية.
 اھتزاز المفتاح المغناطيسي وتلف نقطة التالمس وانقطاع المصھر واضطراب التشغيل العادي لجھاز الحماية منالحمل الزائد.
 -ال يتم إمداد الضاغط بطاقة بدء التشغيل المالئمة.
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اختبار التشغيل ١٩

اختبار التشغيل
احتياطات مھمة الختبار التشغيل
 يجب أن يوفر مصدر الطاقة األولي  % 90على األقل من الجھد الكھربي المقدر.وإال فال يجب تشغيل جھاز التكييف.

ال حتى خالل المواسم الحارة .وفي حال تشغيل التدفئة أو ً
الختبار التشغيل ،قم بتشغيل التبريد أو ً
ال فقد يؤدي ذلك إلى
حدوث مشكلة في الضاغط .وبعدئذ يجب االنتباه.
قم بإجراء اختبار التشغيل ألكثر من  5دقائق بدون توقف.
)سيتم إلغاء اختبار التشغيل تلقائًيا بعد  18دقيقة(
 يبدأ اختبارالتشغيل بالضغط على زر التحقق من درجة حرارة الغرفة وزر تقليل إعداد المؤقت لمدة  3ثوان في نفسالوقت.
 -إللغاء اختبار التشغيل ،اضغط على أي زر.

افحص العناصر التالية عند اكتمال التركيب
 بعد اكتمال العمل ،تأكد من قياس وتسجيل خواص التشغيل التجريبي ،وتخزين البيانات المقاسة...إلخ. عناصر القياس تشمل درجة حرارة الغرفة ودرجة الحرارة الخارجية ودرجة حرارة الشفط ودرجة حرارة النفخ وسرعةالدوران وحجم الدوران والجھد الكھربائي والتيار ومدى وجود اھتزازات وضوضاء غير طبيعية وضغط التشغيل ودرجة حرارة
األنابيب والضغط االنضغاطي.
 فيما يتعلق بالھيكل والشكل ،تحقق من العناصر التالية.• ھل يتم تدوير الھواء بالشكل المالئم؟
• ھل يتم التصريف بسالسة؟
• ھل اكتمل العزل الحراري )أنابيب التبريد والصرف(؟
• ھل يوجد أي تسرب لغاز التبريد؟

• ھل تم تشغيل مفتاح جھاز التحكم عن بعد؟
• ھل توجد أي توصيالت خاطئة لألسالك؟
• ھل المسامير اللولبية الطرفية مفكوكة؟
 M4......118نيوتن/سم } 12كيلوجرام قوة/سم{
 M5......196نيوتن /سم } 20كجم قوة /سم{
 M6......245نيوتن /سم } 25كجم قوة/سم{
 M8......588نيوتن /سم } 60كجم قوة /سم{

توصيل مصدر الطاقة
• قم بتوصيل سلك مصدر الطاقة بمصدر طاقة مستقل.
 قاطع الدائرة مطلوب.• شغل الوحدة لمدة  15دقيقة أو أكثر.

تقييم األداء
 قم بقياس درجة حرارة الھواء الداخل والمنصرف. تأكد من أن الفرق بين درجة حرارة الھواء الداخل والھواء المنصرفأكثر من  8درجات مئوية )التبريد( أو العكس )التدفئة(.
الترمومتر

العربية

!

تنبيه
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 ١٨اختبار التسرب والتفريغ

التفريغ

العربية

 وصل طرف خرطوم الصرف الموضح في الخطواتالسابقة بمضخة التفريغ لتفريغ األنابيب والوحدة
الداخلية .تأكد من أن قرص ”” ”Lo and Hiمنخفض
وعالي” في صمام المشعب مفتوح .بعدئذ قم بتشغيل
مضخة التفريغ .يختلف وقت تشغيل التفريغ حسب طول
األنابيب وسعة المضخة .الجدول التالي يوضح الوقت
المطلوب للتفريغ.

 استبدل أغطية الصمام على صمامي الخدمة في جانبالغاز وجانب السائل واربطھا بإحكام.
يستكمل ذلك عملية تفريغ الھواء عن طريق مضخة
التفريغ.
جھاز تكييف الھواء جاھز اآلن إلجراء اختبار التشغيل.
الوحدة الداخلية

الوقت المطلوب للتفريغ عند استخدام مضخة تفريغ
بسعة  30غالون /ساعة.
إذا كان طول األنبوب أقل من إذا كان طول األنبوب أكبر من
 10م ) 33قدم(
 10م ) 33قدم(
 30دقيقة أو أكثر

الوحدة الخارجية

 30دقيقة أو أكثر

 0.07كيلو بسكال أو أقل
 عند الوصول إلى مستوى التفريغ المطلوب ،اغلققرص ”منخفض وعالي” في صمام المشعب وأوقف
تشغيل مضخة التفريغ.

إنھاء المھمة
 باستخدام مفتاح ربط لصمام الخدمة ،لف حاجز صمامجانب السائل يساًرا لفتح الصمام بشكل كامل.
 لف حاجز صمام جانب الغاز يساًرا لفتح الصمام بشكلكامل.
 فك خرطوم الشحن الموصل بمنفذ خدمة جانب الغازقلي ً
ال لتنفيس الضغط ،ثم قم بإزالة الخرطوم.

صمام المشعب

Hi

Lo

مقياس
الضغط
فتح

فتح

 استبدل صامولة التوصيل والغطاء الخاص بھا على منفذخدمة جانب الغاز واربط صامولة التوصيل بإحكام
باستخدام مفتاح ربط قابل للضبط .تعد ھذه العملية
مھمة للغاية لمنع التسرب من النظام.
مضخة تفريغ
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اختبار التسرب والتفريغ ١٧

اختبار التسرب والتفريغ
 زيادة مستوى الضغط في النظام. زيادة تيار التشغيل. انخفاض فعالية التبريد )أو التدفئة(. الرطوبة المتكونة في دائرة التبريد يمكن أن تتجمدوتسد األنابيب الشعرية.
 يمكن يسبب الماء صدأ األجزاء في نظام التبريد.وبناء عليه ،يجب فحص الوحدة الداخلية /الخارجية وأنبوب
التوصيل للتأكد من عدم وجود تسرب وتفريغھا من إلزالة
الغاز غير القابل للتكثيف والرطوبة من النظام.

التجھيز
تأكد من أن كل أنبوب )األنابيب على كال جانبي السائل
والغاز( بين الوحدتين الداخلية والخارجية تم توصيله
بشكل مالئم وإجراء كل توصيالت األسالك الختبار
التشغيل.

لتجنب دخول النيتروجين في نظام التبريد في حالة
سائلة ،يجب أن يكون الجزء العلوي من األسطوانة
أعلى من جزئھا السفلي عندما تقوم بتكييف ضغط
النظام.
تستخدم االسطوانة عادة في وضع رأسي.
 قم بإجراء اختبار التسرب لكل وصالت األنابيب )بالنسبةللوحدة الداخلية والخارجية( ولصمامات الخدمة في
جانبي الغاز والسائل.
تشير الفقاعات إلى وجود تسرب.
تأكد من مسح الصابون باستخدام قطعة قماش نظيفة.
 بعد التأكد من عدم وجود أي تسربات في النظام ،قمبتنفيس ضغط النيتروجين عن طريق فك موصل خرطوم
الشحن في أسطوانة النيتروجين.
وعندما ينخفض ضغط النظام إلى المستوى الطبيعي،
افصل الخرطوم من األسطوانة.

قم بإزالة أغطية صمام الخدمة من طرفي الغاز والسائل
على الوحدة الخارجية.

الوحدة الداخلية

تأكد من غلق صمامات الخدمة على طرفي السائل والغاز
في الوحدة الخارجية باستمرار في ھذه المرحلة.

اختبار التسرب

الوحدة الخارجية

وصل صمام المشعب )مع عدادات قياس الضغط(
وأسطوانة غاز النيتروجين الجاف بمنفذ الخدمة ھذا مع
خراطيم الشحن.

!

تنبيه

تأكد من استخدام صمام مشعب في اختبار التسرب.
وإذا لم يكن متوافًرا ،استخدم صمام إيقاف ألداء نفس
الغرض .يجب الحرص دائًما على غلق
قرص ”” ”Hiعالي” في صمام المشعب.
 قم بتكييف ضغط النظام بما ال يزيد عن  3.8ميجابسكال باستخدام غاز النيتروجين الجاف واغلق
صمام األسطوانة عندما تصل قراءة عداد القياس إلى
 3.8ميجا بسكال في المرة التالية ،وقم بإجراء اختبار
التسرب باستخدام الصابون السائل.

صمام المشعب
مقياس
الضغط

Hi

خرطوم الشحن

أسطوانة غاز النيتروجين
)في وضع رأسي(

Lo

العربية

الھواء والرطوبة المتبقية في نظام التبريد تسبب آثاًرا غير
مرغوب بھا كما ھو موضح أدناه.

!

تنبيه
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 ١٦توصيل األنابيب

تشكيل األنابيب
قم بتشكيل األنابيب عن طريق لف جزء التوصيل في
الوحدة الداخلية بمادة عازلة وتثبيتھا بنوعين من شريط
الفينيل.

العربية

 إذا كنت تريد توصيل خرطوم تصريف إضافي ،يجب توجيهطرف فتحة التصريف فوق األرض .ثبت خرطوم التصريف
بشكل مالئم.
في حال تركيب الوحدة الخارجية أسفل الوحدة الداخلية
فيجب أداء ما يلي:
 ١لف األنابيب وخرطوم التصريف وكابل التوصيل بشريط
عازل من أسفل ألعلى.

في حال تركيب الوحدة الخارجية فوق الوحدة الداخلية
فيجب أداء ما يلي:
 ١لف األنابيب وكابل التوصيل بشريط عازل من أسفل
ألعلى.
 ٢ثبت األنابيب المعزولة على طول الجدار الخارجي.
قم بعمل عازل لمنع الماء من الدخول إلى الغرفة.
 ٣ثبت األنابيب على الجدار باستخدام سناد أو ما
يكافئه.

احكم غلق الفتحة الصغيرة حول
األنابيب باستخدام مانع تسرب
من النوع الصمغي.
فخ

 ٢قم بتثبيت األنابيب المزودة بسدادات على طول
الجدار الخارجي باستخدام سناد أو ما يكافئه.

احكم غلق الفتحة
الصغيرة حول األنابيب
باستخدام مانع تسرب
من النوع الصمغي.
التثبيت بشريط
خرطوم التصريف
شريط
بالستيك

أنبوب
كابل التوصيل

سلك مصدر
الطاقة

يجب وضع عوازل لمنع وصول الماء إلى األجزاء
الكھربائية.

فخ
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توصيل األنابيب ١٥

توصيل األنابيب بالوحدة الخارجية

 عند إحكام ربط صامولة التوصيل باستخدام مفتاح ربطُمحدد لعزم الدوران ،تأكد من إتباع اتجاه الربط لألسھم
الموضحة على المفتاح.
القطر الخارجي
Torque
 wrenchبوصة
ملم
1/4
القطر 6.35
3/8
القطر 9.52
1/2
القطر 12.7
5/8
القطر 15.88
3/4
القطر 19.05

عزم الدوران
نيوتن متر
2±16
4±38
6±55
7±75
10±110

أنابيب جانب الغاز
)القطر األكبر(

العربية

قم بمحاذاة منتصف شبكة األنابيب واحكم ربط صامولة
التوصيل يدويًا.
وأخيًرا قم بإحكام ربط صامولة التوصيل باستخدام مفتاح
ربط ُمحدد لعزم الدوران حتى تسمع صوت نقرة من
المفتاح.

أنابيب جانب السائل
)القطر األصغر(

مفتاح ربط عزم
الدوران
 hعند إحكام ربط األنبوب ،قم بتثبيت الجسم السداسي.

مفتاح ربط محدد
لعزم الدوران

أنابيب جانب السائل
)القطر األصغر(
أنابيب جانب الغاز
)القطر األكبر(

مستمر

 hعند إحكام ربط األنبوب ،قم بتثبيت الجسم السداسي.

مفتاح ربط عزم الدوران

 hعند إحكام ربط األنبوب ،قم بتثبيت الجسم السداسي.

مستمر
Torque
ربط محدد
wrench

مفتاح
لعزم الدوران

Torque
wrench

Torque
wrench

 hعند إحكام ربط األنبوب ،قم بتثبيت الجسم السداسي.
منع األجسام الغريبة من الدخول
 ادخل األنبوب عبر الفتحات مع استخدام معجون أو مادةعازلة )تشترى من السوق المحلية( لغلق كل الفجوات،
كما ھو موضح في شكل .3

خرطوم التصريف
سلك التوصيل
أنابيب طرف الغاز
أنابيب طرف السوائل
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 ١٤توصيل األنابيب

توصيل األنابيب
تجھيز األنابيب
السبب الرئيسي لتسرب الغاز ھو وجود عيوب في أعمال اللحام .قم بإجراء أعمال اللحام الصحيحة باتباع اإلجراءات
التالية.

العربية

اقطع األنابيب والكابل
 استخدم مجموعة األنابيب الملحقة أو األنابيب التي يتمشرائھا من السوق المحلي.

90

 قس المسافة بين الوحدتين الداخلية والخارجية. اقطع األنابيب بطول يزيد قليال عن المسافة التي تمقياسھا.
 -اقطع الكبل بطول يزيد عن طول األنبوب بـ .1.5

إزالة الحواف الخشنة
 قم بإزالة كل الحواف الخشنة من القطاع المستعرضلقطع الماسورة/األنبوب.
 ضع طرف الماسورة/األنبوب النحاسي ألسفل أثناء إزالةالحواف الخشنة لتجنب سقوطھا في األنبوب.

تركيب الصامولة
 قم بإزالة صواميل التوصيل الملحقة بالوحدات الداخليةوالخارجية ،ثم قم بتركيبھا على األنبوب/الصمام الذي
تمت إزالة حوافه الخشنة تماما) .ال يمكن تركيبھا بعد
االنتھاء من أعمال اللحام(

أعمال اللحام
 تنفيذ أعمال اللحام باستخدام أداة اللحام كما ھو موضحأدناه.
القطر الخارجي
بوصة
ملم
1/4
القطر 6.35
3/8
القطر 9.52
1/2
القطر 12.7
5/8
القطر 15.88
3/4
القطر 19.05

A
ملم
من  1.1إلى 1.3
من  1.5إلى 1.7
من  1.6إلى 1.8
من  1.6إلى 1.8
من  1.9إلى 2.1

ثبت األنبوب النحاسي بإحكام في قضيب باألبعاد
الموضحة في الجدول أدناه.

افحص
 راجع أعمال اللحام وفًقا للشكل أدناه. إذا الحظت أي عيوب في اللحام ،اقطع الجزء الملحوموقم بإجراء أعمال اللحام مرة أخرى.

""A

APUW48LT3M0, ABUW50LM3S1, ABUW60LM3S1

3
R

S

T

N

ATUW48LMLS1, ATUW54LMLS1, ABUW48LM3S1,
ABUW54LM3S1, APUW48LT3S1

1(N) 2(L)

3

R

S

T

N

ATUW48GMLS1, ATUW54GMLS1, ABUW48GM3S1,
ABUW54GM3S1, APUW48GT3S1,

1(L) 2(N)

1(L) 2(N)

3
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 ١٢التوصيالت السلكية

احتياطات الزمة عند وضع أسالك الطاقة
استخدم أطراف ضغط مستديرة للتوصيالت بأطراف الطاقة الرئيسية.

العربية

السلك الكھربائي

طرف ضغط مستدير

وعندما ال يتوفر أي منھا ،اتبع التعليمات التالية.
 ال تقم بتوصيل أسالك ذات سماكة مختلفة بطرف الطاقة الرئيسي.)في حال وجود ارتخاء في األسالك الكھربائية فقد يؤدي ذلك إلى السخونة بشكل غير طبيعي(.
 عند توصيل أسالك بنفس السمك ،افعل كما ھو مبين في الشكل أدناه.وممنوع أيًضا توصيل أسالك
بسمك مختلف.

ممنوع توصيل سلكين بنفس
السمك بجانب واحد.

وصل األسالك ذات السماكة
المتساوية بكال الجانبين.

 لتوصيل األسالك ،استخدم كابل التيار الكھربائي المعين ووصله بإحكام ،ثم ثبته لمنع وجود ضغط خارجي على لوحةالوصالت الطرفية.
 استخدم مفك من نوع مناسب إلحكام ربط المسامير اللولبية للوصالت الطرفية .إذا استخدمت مفك مسامير لولبيةبرأس صغير فيمكن أن يتسبب ذلك في تعرية الرأس وجعل إحكام الربط بشكل مالئم غير ممكن.
 -يمكن أن يؤدي الربط الزائد للمسامير اللولبية للوصالت الطرفية إلى كسرھا.
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التوصيالت السلكية ١١

!

تنبيه

10±3 mm

mm

±5

35

الطراز
ATUW18GPLS1
ABUW18GM1S1
ATUW24GPLS1
ABUW24GM1S1
APUW24GS1S1
ATUW30GPLS1
ABUW30GM1S1
ATUW36GMLS1
ABUW36GM2S1
APUW36GT3S1
ATUW48GMLS1
ABUW48GM3S1
APUW48GT3S1
ATUW54GMLS1
ABUW54GM3S1
ATUW48LMLS1
ATUW54LMLS1
ABUW48LM3S1
ABUW54LM3S1
APUW48LT3S1
APUW48LT3M0
ABUW50LM3S1
ABUW60LM3S1

الطور )القطر(

المساحة )ملم(2

1

0.75

3

1

وعندما يزيد طول خط
التوصيل بين الوحدة
الداخلية والوحدة الخارجية
عن  40م ،وصل خط
االتصاالت وخط الطاقة
بشكل منفصل عن
بعضھما البعض.

في حال تعرض السلك الكھربائي للتلف ،يجب استبداله بسلك كھربائي من نوع خاص أو بمجموعة متاحة من المصنع
أو وكيل الخدمة التابع له.

العربية

يجب أن يكون كابل التوصيل الموصل بالوحدة الخارجية متوافق مع  IEC 60245أو ) HD 22.4 S4يجب تزويد ھذا الجھاز
بمجموعة سلك كھربائي متوافقة مع اللوائح المحلية(.
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 ١٠التوصيالت السلكية

توصيل الكابالت بين الوحدة الدخلية والوحدة الخارجية

3
2
1

3
2
1

العربية

الوحدة الداخلية

الوحدة الخارجية

!

تنبيه

يجب أن يكون السلك الكھربائي الموصل بالوحدة الخارجية متوافق مع  IEC 60245أو ) HD 22.4 S4يجب تزويد ھذا
الجھاز بمجموعة سلك كھربائي متوافقة مع اللوائح المحلية(.
 1الطور )القطر(
10±3 mm

mm

±5

35

 3الطور )القطر(
10±3 mm

mm

±5

35

الطراز
ATUW18GPLS1
ABUW18GM1S1
ATUW24GPLS1
ABUW24GM1S1
APUW24GS1S1
ATUW30GPLS1
ABUW30GM1S1
ATUW36GMLS1
ABUW36GM2S1
APUW36GT3S1
ATUW48GMLS1
ABUW48GM3S1
APUW48GT3S1
ATUW54GMLS1
ABUW54GM3S1
ATUW48LMLS1
ATUW54LMLS1
ABUW48LM3S1
ABUW54LM3S1
APUW48LT3S1
APUW48LT3M0
ABUW50LM3S1
ABUW60LM3S1

الطور )القطر(

1

2

المساحة )ملم (

2.5

1

6

3

2.5
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التوصيالت السلكية

٩

التوصيالت السلكية
توصيل األسالك الكھربائية

الطراز
ATUW18GPLS1
ABUW18GM1S1
ATUW24GPLS1
ABUW24GM1S1
APUW24GS1S1
ATUW30GPLS1
ABUW30GM1S1
ATUW36GMLS1
ABUW36GM2S1
APUW36GT3S1
ATUW48GMLS1
ABUW48GM3S1
APUW48GT3S1
ATUW54GMLS1
ABUW54GM3S1
ATUW48LMLS1
ATUW54LMLS1
ABUW48LM3S1
ABUW54LM3S1
APUW48LT3S1
APUW48LT3M0
ABUW50LM3S1
ABUW60LM3S1

الطور )القطر(
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3

علبة المفاتيح

مصدر الكھرباء
الرئيسي

الوحدة الخارجية
الوحدة الداخلية

قاطع دائرة ضد التسرب األرضي )(ELCB
15
15
25
25
25
25
25
25
25
25
40
40
40
40
40
20
20
20
20
20
20
20
20

العربية

قوم بإجراء التوصيالت السلكية وفًقا لتوصيل األسالك
الكھربائية.
 كل توصيالت األسالك يجب أن تتوافق مع المتطلباتالمحلية.
 حدد مصدًرا للطاقة قادر على إمداد جھاز تكييف الھواءبالتيار الكھربائي المطلوب.
 استخدم قاطع دائرة ضد التسرب األرضي ) (ELCBمننوع معتمد بين مصدر التيارالكھربائي والوحدة .يجب
تثبيت جھاز فصل لفصل كافة خطوط الطاقة كما ينبغي.
 األشخاص المعتمدين فقط ھم من يمكنھم التوصيلبطراز قاطع الدائرة.

قاطع دائرة ضد
التسرب األرضي
)(ELCB
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تركيب الوحدة الخارجية

٧

تركيب الوحدة الخارجية
أماكن التركيب
 إذا تم وضع تنده أو واقي من الشمس على الوحدة لمنع تعرضھا ألشعة الشمس المباشرة ،تأكد من عدم حجبالحرارة الخارجة من المكثف.
 -تأكد من االلتزام بالمسافات المشار إليھا عن طريق األسھم حول الجوانب األمامية والخلفية والجانبية للوحدة.

 -اختر مكانًا للتركيب بحيث ال يتسبب الھواء الساخن والضوضاء المنبعثة من جھاز التكييف في إزعاج الجيران.

الوحدة :مم

الواقي الشمسي

أكثر من  300ملم

السور أو
العوائق

أكثر من  300ملم
أكثر من  600ملم
أكثر من  700ملم

العربية

 ال تضع الحيوانات والنباتات في مسار الھواء الساخن. -احرص على أخذ وزن جھاز التكييف بعين االعتبار واختر المكان الذي تكون فيه الضوضاء واالھتزازات عند أقل مستوى لھا.
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تعليمات السالمة المھمة

٥

! تنبيه
التركيب
• قم بتركيب خرطوم التصريف لضمان القيام بالتصريف بإحكام .وإال ،قد يتسبب ذلك في تسرب المياه.
• ققم بتركيب المنتج بحيث ال تتسبب الضوضاء أو الھواء الساخن الناتج من الوحدة الخارجية في حدوث أي تلف للجيران.
وإال ،قد يتسبب ذلك في حدوث نزاع مع الجيران.
• حافظ دائًما تسرب الغاز بعد تركيب وإصالح المنتج .وإال ،سيتسبب ذلك في حدوث عطل بالمنتج.

التشغيل
• تجنب التبريد المفرط و قم بالتھوية في بعض األحيان .وإال ،فقد تتضرر صحتك.
• استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف .ال تستخدم الشمع ،الثنر ،أو المنظفات القوية .فقد يتدھور شكل جھاز تكييف
الھواء ،أو يتغير لونه ،أو ظھور عيوب سطحية.
• ال تستخدم الجھاز ألغراض خاصة مثل االحتفاظ بخضروات الحيوانات ،آلة دقيقة أو قطع فنية .وإال ،فقد تتسبب في تلف
ممتلكاتك.
• ال تضع عوائق حول مدخل أو مخرج التدفق .وإال قد يتسبب في حدوث عطل بالجھاز أو حدوث إصابة.

العربية

• حافظ على استواء مستوى المنتج عند التركيب .وإال ،قد يتسبب ذلك في االھتزاز أو تسرب المياه.
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٤

تعليمات السالمة المھمة

التشغيل
• ال تشارك نفس منفذ التيار مع أجھزة أخرى .فقد يتسبب ذلك في صدمة كھربائية أو نشوب حريق نتيجة للحرارة
المفرطة.
• ال تستخدم كابل الطاقة تالف .وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.
• ال تقم بتغيير كابل الكھرباء أو زيادة طوله عشوائًيا .وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.

العربية

• انتبه حتى ال يتم سحب كابل الطاقة أثناء التشغيل .وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.
• افصل الطاقة في الحال إذا سمعت أصوات غريبة أو صدور روائح أو دخان من الوحدة .وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب
حريق أو حدوث صدمة كھربائية.
• أبق اللھب بعيًدا .وإال سيتسبب ذلك في حدوث حريق.
• افصل قابس الطاقة إذا لزم األمر ،حام ً
ال رأس القابس وال تلمسھا بأيدي مبللة .وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب حريق أو
حدوث صدمة كھربائية.
• ال تستخدم سلك التيار الكھربائي بالقرب من أدوات التسخين .وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة
كھربائية.
• ال تفتح مدخل الشفط الخاص بالوحدة الداخلية  /الخارجية أثناء التشغيل .وإال ،قد تحدث صدمة كھربية أو عطل.
• ال تسمح بدخول الماء إلى األجزاء الكھربية .وإال قد يتسبب في حدوث عطل باآللة أو التعرض لصدمة كھربائية.
• أمسك القابس بيديك عند نزعه .يمكن أن يسبب الصدمة الكھربية والتلف.
• ال تلمس األجزاء المعدنية للوحدة عند إزالة المرشح .فھي حادة وقد تسبب إصابة.
• ال تخطو على الوحدة الداخلية  /الخارجية وال تضع أي شيء عليھما .فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابة عن طريق
إسقاط الوحدة أو السقوط.
• ال تضع أي أجسام ثقيلة على السلك الكھربائي .وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.
• عند غمر المنتج بالماء ،اتصل دائًما بمركز الخدمة .وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية.
• احرص على عدم خطو األطفال على الوحدة الخارجية .وإال ،قد يتعرض األطفال إلى إصابة خطيرة بسبب السقوط.
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تعليمات السالمة المھمة

٣

تعليمات السالمة المھمة
يرجى قراءة دليل التعليمات قبل استخدام الجھاز.
التزم دائًما باالحتياطات التالية لتفادي التعرض لمواقف خطيرة ولضمان أقصى أداء للمنتج

! تحذير
! تنبيه
قد يتسبب تجاھل التوجيھات في التعرض إلصابة طفيفة أو تلف المنتج

! تحذير
• قد يؤدي التركيب أو اإلصالح بواسطة أشخاص غير مؤھلين في تعرضك أنت واآلخرين للخطر.
• يجب تنفيذ أعمال التركيب وفقا للمعايير الوطنية لتوصيل األسالك ومن قبل األفراد المصرح لھم فقط.
• الھدف من المعلومات المتضمنة في الدليل ھو استخدامھا من قبل فني خدمة مؤھل على علم باإلجراءات ومزود
باألدوات المناسبة وأدوات االختبار.
• اإلخفاق في قراءة وإتباع كافة التعليمات الواردة في ھذا الدليل يمكن أن تتسبب في تعطل المعدات ،وأضرار في
الممتلكات واإلصابة الشخصية و/أو الوفاة.

التركيب
• قم دائًما بتأريض الجھاز .وإال ،قد تحدث صدمة كھربية.
• ال تستخدم سلك توصيل الطاقة أو قابس أو مقبس غير محكم وتالف .وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث
صدمة كھربائية.
• لتركيب الجھاز ،اتصل دائًما بمركز الخدمة أو وكالة التركيب المتخصصة .وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب حريق أو وقوع
انفجار أو حدوث صدمة كھربائية.
• قم بتركيب غطاء الجزء الكھربي للوحدة الداخلية ووحدة الخدمة للوحدة الخارجية بإحكام .في حال عدم تركيب غطاء
الجزء الكھربي للوحدة الداخلية ووحدة الخدمة للوحدة الخارجية بإحكام ،قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث
صدمة كھربية بسبب الغبار ،الماء ،وما إلى ذلك.
• قم دائًما بتركيب قاطع تسرب الھواء ولوحة التحويل المخصصة .فقد يتسبب عدم التركيب في نشوب حريق أو التعرض
لصدمة كھربائية.
• ال تخزن أو تستخدم الغازات سريعة االشتعال أو المواد القابلة لالشتعال بالقرب من جھاز تكييف الھواء.
وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث عطل بالمنتج.
• تأكد أن إطار تركيب الوحدة الخارجية غير تالف بسبب االستخدام لفترة طويلة .من الممكن أن يتسبب ذلك في حدوث
إصابة أو حادث.
• ال تقم بفك المنتج أو إصالحه عشوائًيا .وإال ،سيتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية .استخدم
مضخة تفريغ أو غاز خامل )نيتروجين( عند إجراء اختبار التسرب أو طرد الھواء .ال تضغط الھواء أو األكسجين وال تستخدم
الغازات القابلة لالشتعال .فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث انفجار .ھناك خطر الوفاة ،أو اإلصابة أو نشوب
حريق أو حدوث انفجار.
• ال تقم بتركيب المنتج في مكان ُيخشى سقوطه .وإال ،فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة شخصية.
• كن حذًرا عند فك التغليف والتركيب .قد تتسبب الحواف الحادة في حدوث اإلصابات.
• ال تشغل القاطع الكھربائي أو الطاقة الكھربائية تحت ظروف تكون فيھا لوحة الواجھة األمامية أو المقصورة أو الغطاء
العلوي أو غطاء الصندوق الكھربائي مزالة أو مفتوحة .وإال فإن ذلك قد يؤدي إلى احتمال حدوث حريق أو صدمة كھربائية
أو قد يحدث انفجارا و قد يسبب الموت.

العربية

قد يتسبب تجاھل التوجيھات في التعرض إلصابة خطيرة أو حدوث وفاة
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٢

نصائح لتوفير الطاقة

نصائح لتوفير الطاقة
إليك بعض النصائح التي ستساعدك على توفير استھالك الطاقة عند استخدام جھاز تكيف الھواء.
ُيمكن استخدام جھاز تكيف الھواء بشكل أكثر فاعلية بالرجوع إلى التعليمات الواردة أدناه:

• ال تبرد المناطق الداخلية بشكل زائد عن الحد .فقد يضر ذلك بصحتك ويستھلك قدر أكبر من الكھرباء.

العربية

• أسدل الستائر لحجب أشعة الشمس أثناء تشغيل جھاز تكيف الھواء.
• حافظ على إغالق النوافذ واألبواب بإحكام عند تشغيل جھاز تكيف الھواء.
• قم بتعديل اتجاه تدفق الھواء رأسًيا أو أفقيًا لتدوير الھواء الداخلي.
• ارفع سرعة المروحة لتبريد أو تدفئة الھواء داخل المكان بسرعة.
• افتح النوافذ بانتظام للتھوية ألن نقاء الھواء في األماكن المغلقة قد يَقل إذا استخدم جھاز تكيف الھواء لعدة ساعات.
• نظف فلتر الھواء مرة كل أسبوعين .قد يسد الغبار والشوائب التي تتجمع بفلتر الھواء وتعيق تدفق الھواء أو ُتضعف
وظائف التبريد/إزالة الرطوبة.

معلومات للتسجيل
قم بتدوين المعلومات المھمة من الفاتورة في ھذه الصفحة في حالة أن تثبت البيانات لغرضي للشراء أو للضمان
أكتب رقم المنتج والرقم التسلسلي للموديل ھنا :
رقم الموديل :
الرقم التسلسلي :
سوف تجدھم على اللصاقة الموضوعة على جانب الوحدة
اسم البائع :
تاريخ الشراء :

العربية
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دليل التركيب

جھاز تكييف الھواء

يرجى قراءة دليل التركيب ھذا بشكل كامل قبل تركيب المنتج.
يجب تنفيذ أعمال التركيب وفقا للمعايير الوطنية لتوصيل األسالك ومن قبل األفراد
المصرح لھم فقط.
يرجى االحتفاظ بدليل التركيب ھذا للرجوع إليه مستقب ً
ال بعد قراءته بدقة.

www.lg.com

