MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE
ČEŠTINA

Před montáží výrobku si prosím přečtete 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.
KANÁLOVÁ JEDNOTKA – NÍZKOTLAKÁ
Překlad originální příručky

www.lg.com

Kanálová jednotka

- Nízkotlaká. Montážní příručka pro vnitřní jednotku.
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o Příručka vlastníka
o Teploměr

Vlastnosti

Vlastnosti

Otvory pro výfuk vzduchu

Vzduchové filtry
Otvory pro nasávání vzduchu

Ovládací panel

Kabelový dálkový ovladač

Název

Odtoková
hadice

Železná
svorka

Těsnění

Svorka (utahovací)

Izolace pro
potrubí

Množství

1 ks

2 ks

8 ks

4 ks

1 SADA

(Jiné)

• Uživatelská příručka
• Montážní příručka

Tvar

pro plynové potrubí

pro kapalinové potrubí

Montážní příručka 3
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Instalační nástroj

Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní opatření
Chcete-li zabránit zranění uživatele nebo jiných osob nebo škodám na majetku, řiďte se následujícími pokyny.
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
Chcete-li vykonávat
Nepoužívejte vadné
Výrobek vždy uzemněte.
pojistky nebo pojistky s elektrikářské práce,
nedostatečným jmenovi- spojte se s prodejcem,
tým proudem. Toto zaří- kvalifikovaným elektrikázení používejte pouze na řem nebo s autorizovaným servisním centrem.
dedikovaném okruhu.
• Výrobek nerozebírejte ani • Mohlo by dojít k požáru
• Mohlo by dojít k požáru
nebo k úrazu elektrickým
neopravujte. Mohlo by dojít nebo k úrazu elektrickým
proudem.
proudem.
k požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
Pevně namontujte panel Vždy montujte na dediko- Používejte pojistku se správným jmenovitým proudem.
a kryt řídící skříňky.
vaný okruh s pojistkou.
• Mohlo by dojít k požáru
• Nesprávná kabeláž nebo mon- • Mohlo by dojít k požáru
nebo k úrazu elektrickým
táž může způsobit požár nebo nebo k úrazu elektrickým
proudem.
úraz elektrickým proudem.
proudem.
Neměňte ani neprodlužujte napájecí kabel.
• Mohlo by dojít k požáru
nebo k úrazu elektrickým
proudem.
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Zákazník by neměl mon- Při vybalování a montáži
výrobku buďte opatrní.
tovat ani odstraňovat
jednotku bez pomoci.
• Mohlo by dojít k požáru, • Ostré hrany mohou způsobit zranění. Buďte
úrazu elektrickým proobzvlášť opatrní na hrany
udem, výbuchu nebo ke
skříně a na žebra kondenzranění.
zátoru a odpařovače.

Bezpečnostní opatření

Chcete-li výrobek namon- Nemontujte výrobek na
tovat, vždy se spojte s pro- vadný povrch.
dejcem nebo s autorizovaným servisním centrem.
• Mohlo by dojít k požáru, • Mohlo by dojít ke zranění
uživatele, k nehodě nebo
úrazu elektrickým prok poškození výrobku.
udem, výbuchu nebo ke
zranění.
Nezapínejte napájení nebo jistič v případě, že jsou přední panel, skříňka,
vrchní kryt nebo kryt řídicí skříňky,
otevřeny nebo odstraněny.
• Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo smrti.

Ujistěte se, že se stav
povrchu, na který výrobek montujete, časem
nezhorší.
• Pokud dojde k propadu povrchu,
klimatizace by se mohla propadnout společně s tímto povrchem,
a způsobit tak škody na majetku,
selhání výrobku nebo zranění.

Zkoušku těsnosti a odvzdušňování provádějte pomocí vakuového čerpadla nebo inertního plynu (dusíku). Vzduch ani kyslík
nestlačujte a nepoužívejte hořlavé plyny.
Mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu.
• Hrozí riziko smrti, zranění, požáru nebo
výbuchu.

Během provozu nepřipo- Nedotýkejte se výrobku Neumisťujte do blízkosti
jujte ani neodpojujte
(nepracujte s ním)
napájecího kabelu topná
zástrčku zdroje energie. mokrýma rukama.
tělesa ani jiná zařízení.
• Mohlo by dojít k požáru nebo • Mohlo by dojít k požáru nebo • Mohlo by dojít k požáru nebo
k úrazu elektrickým proudem. k úrazu elektrickým proudem. k úrazu elektrickým proudem.
Nedovolte, aby se do
elektrických součástí
dostala voda.
• Mohlo by dojít k požáru,
selhání výrobku nebo k
úrazu elektrickým proudem.

Nepoužívejte výrobek po
V blízkosti výrobku
neskladujte ani nepouží- dlouhou dobu v těsných
uzavřených prostorách.
vejte hořlavé plyny ani
jiné hořlaviny.
• Hrozí nedostatek kyslíku.
• Mohlo by dojít k požáru
nebo k selhání výrobku.
Montážní příručka 5
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n Provoz
Nenechávejte klimatizaci Zajistěte, aby napájecí
Na napájecí kabel
kabel nebylo možné
zapnutou příliš dlouho
neumisťujte žádné předběhem provozu vytáhve vlhkém prostředí,
měty.
nebo pokud je otevřené nout nebo poškodit.
okno či dveře.
• Vlhkost by se mohla srazit • Mohlo by dojít k požáru nebo • Mohlo by dojít k požáru nebo
na nábytku a poškodit ho. k úrazu elektrickým proudem. k úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnostní opatření

Pokud z výrobku vychá- Při bouřce nebo vichřici
Pokud dojde k úniku
hořlavého plynu, zastav- zí podivné zvuky, zápach výrobek vypněte a zavřenebo dým, vypněte
te únik plynu a otevřete
te okno. Pokud je to
okno. Teprve po vyvětrá- pojistku nebo odpojte
možné, odstraňte výronapájecí kabel.
ní můžete výrobek
bek z okna ještě před přízapnout.
chodem vichřice.
• Nepoužívejte telefon ani • Mohlo by dojít k úrazu
• Mohlo by dojít k poškozeelektrickým proudem
nic nezapínejte a nevypíní majetku, selhání výrobnebo k požáru.
nejte. Mohlo by dojít k
ku nebo k úrazu elektricvýbuchu nebo k požáru.
kým proudem.
Během provozu neoteví- Pokud je výrobek mokrý Zajistěte, aby se do
výrobku nedostala voda.
(naplněný vodou nebo
rejte přívodní mřížku.
(Pokud je jednotka vyba- ponořený ve vodě), spojvena elektrostatickým fil- te se s autorizovaným
trem, nedotýkejte se ho.) servisním centrem.
• Mohlo by dojít k požáru,
• Mohlo by dojít ke zranění, • Mohlo by dojít k požáru
úrazu elektrickým pronebo k úrazu elektrickým
úrazu elektrickým proudem nebo k poškození
proudem.
udem nebo k selhání
výrobku.
výrobku.
Pokud výrobek používá- Při čištění nebo prováte v blízkosti sporáku či dění údržby výrobku
vypněte hlavní přívod
podobných zařízení,
energie.
občas jej provětrejte.
• Mohlo by dojít k úrazu
• Mohlo by dojít k požáru
elektrickým proudem.
nebo k úrazu elektrickým
proudem.

Pokud výrobek není
dlouho používán, odpojte
zástrčku zdroje energie
nebo vypněte pojistku.
• Mohlo by dojít k poškození výrobku, k jeho selhání
nebo k jeho nechtěnému
zapnutí.

Zajistěte, aby nikdo nemohl na venkovní jednotku šlápnout nebo spadnout.
• Mohlo by dojít ke zranění nebo k poškození výrobku.
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Bezpečnostní opatření

POZOR
n Montáž
Namontováním vypoušPo provedení montáže
nebo opravy výrobku vždy těcí hadice zajistíte
správné odvádění vody.
zkontrolujte, zda z něj
neuniká plyn (chladivo).
• Špatné připojení hadice
• Nízká hladina chladiva
může způsobit únik vody.
může způsobit selhání
výrobku.

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.

n Provoz
Nevystavujte pokožku
po dlouhou dobu přímému působení studeného
vzduchu. (Nesedejte si
do průvanu.)

• Mohlo by to poškodit
vaše zdraví.

Nepoužívejte výrobek ke Neblokujte přívod a
odvod vzduchu.
zvláštním účelům, jako
je např. uchovávání
potravy, uměleckých děl
atd. Jedná se o spotřebitelskou klimatizaci, ne o
profesionální chladicí
systém.
• Mohlo by dojít k poškoze- • Mohlo by dojít k selhání
ní nebo ztrátě majetku.
výrobku.
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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.

Bezpečnostní opatření

Při odstraňování vzduK čištění používejte
chového filtru se nedojemný hadřík.
Nepoužívejte hrubé čisti- týkejte kovových částí
výrobku. Jsou velmi
cí prostředky, rozpoušostré!
tědla atd.
• Mohlo by dojít k požáru, • Mohlo by dojít k úrazu.
úrazu elektrickým proudem nebo k poškození
plastových částí výrobku.

Na výrobek nestoupejte
ani na něj nic nepokládejte. (venkovní jednotky)
• Mohlo by dojít ke zranění
osob nebo k selhání
výrobku.

Pokud je výrobek zapnu- Nepijte vodu odvedenou
Filtr vždy vkládejte
tý, nevkládejte do otvorů z výrobku.
pokynú výrobce. Filtr
pro přívod či odvod
čistěte každé dva týdny
(pokud je to nutné, i čas- vzduchu ruce ani jiné
předměty.
těji).
• Je to nehygienické a
• Špinavý filtr snižuje efekti- • Nachází se zde ostré a
mohlo by vám to způsobit
pohyblivé části, které
vitu klimatizace a může
vážné zdravotní potíže.
mohou způsobit zranění.
způsobit selhání výrobku
nebo jeho poškození.
Vyměňte veškeré baterie Baterie nenabíjejte ani je
nerozebírejte. Baterie
v dálkovém ovládání za
nevhazujte do ohně.
nové baterie stejného
typu současne.
Nepoužívejte zároveň
staré a nové baterie
nebo různé typy baterií.
• Mohou shořet nebo
• Buďte opatrní a vyhýbejte • Mohlo by dojít k požáru
vybuchnout.
nebo k výbuchu.
se zranění.
Use a firm stool or ladder when cleaningPři
čištění a údržbě výrobku
používejte stabilní stoličku nebo žebřík.

Pokud se tekutina z baterií dostane na
vaši pokožku nebo oblečení, dobře je
omyjte studenou vodou. Pokud baterie vytekly, nepoužívejte dálkové ovládání.
• Chemické látky obsažené v bateriích
vám mohou způsobit popáleniny nebo
jiné zdravotní potíže.
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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.

Montáž

Montáž
Výběr nejlepšího umístění
Vnitřní jednotka
Instalaci jednotky proveďte na místě, které splňuje následující podmínky.

Pohled shora (Jednotka: mm)

Revizní otvor
(600 x 600)

Ovládací panel

• Instalační místo musí bez potíží unést nejméně čtyřnásobek hmotnosti vnitřní jednotky.
• Instalační místo musí umožnit snadné provedení kontroly
a/nebo opravy jednotky.
• Instalační místo musí být rovné.

600

Odvod vzduchu

• Instalační místo musí umožňovat snadné propojení vnitřní
a venkovní jednotky.
• Instalační místo musí zaručit, že jednotka nebude ovlivněna elektrickým šumem.

600

Pohled z boku (Jednotka: mm)

• Instalační místo musí mít dobrou cirkulaci vzduchu.
Odvod vzduchu

• V blízkosti jednotky se nesmí nacházet žádný zdroj tepla
nebo páry.

H=20 nebo více

Ujistěte se, že je jednotka vzhledem k závěsným šroubům
správně umístěna.
• Vytvoření stropního servisního otvoru pro čistění filtru
nebo údržbu produktu.

• Odpovídající rozměr „H“ je nutný, aby se získal sklon
pro odvod vody, jak je uvedeno na obrázku.

(Jednotka: mm)
A

B

5/7/9

800

800

12/15/18

800

1000

21/24

800

1200

A(Min)

ČEŠTINA

Výkon (kBtu/hod.)

B(Min)

Strop
Servisní prostor

A

B
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Rozměry stropu a umístění závěsného šroubu
Instalace jednotky
Proveďte instalaci jednotky nad podhledovou desku
správným způsobem.

E
G

D C

UMÍSTĚNÍ ZÁVĚSNÉHO ŠROUBU
• Mezi jednotku a potrubí vložte tlumicí materiál pohlcující
nežádoucí vibrace.
J
A
B

• Pro otvor vratného vzduchu použijte filtr z příslušenství.
(Jednotka: mm)
Rozměr
B

C

D

E

F

G

H

I

J
F

L1

733 772 628 700 36 190 20 660 155 700

L2

933 972 628 700 36 190 20 860 155 900

L3

1133 1172 628 700 36 190 20 1060 155 1100

I

A
Výkon (kBtu/hod.)

H

Odtokový otvor

※ Pro snadný odtok vody nainstalujte jednotku podél odtokového potrubí.

M10 Nut

X4

Podložka M10

X4

Podložka M10

X4

M10 Nut

X8

UMÍSTĚNÍ ŠROUBU
• Instalační místo musí být rovné a musí unést hmotnost
jednotky.
• Instalační místo musí umožnit zajištění jednotky proti
vibracím.
• Instalační místo musí umožňovat snadné provádění údržby.
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Montáž

Montáž vnitřní jednotky
• Zvolte a označte umístění upevňovacích šroubů.
• Vyvrtejte ve stropní desce otvor pro kotvu.

• Vložte kotvu a podložku na závěsné šrouby a
upevněte závěsné šrouby ke stropu.
• Závěsné šrouby pevně utáhněte ke kotvě.
• Upevněte montážní desky na závěsné šrouby
(vyrovnejte do přibližně vodorovné polohy) pomocí matek, podložek a pružinových podložek.
Staré budovy

Nové budovy

1 Kotva
2 Plochá podložka
3 Pružinová podložka
4 Matice

POZOR: Aby nedošlo k pádu jednotky, matici a šroub řádně utáhněte.

5 Závěsné šrouby

Zapojení
Vodiče připojte ke svorkám na řídicí desce jednotlivě, podle zapojení venkovní jednotky.
• Ujistěte se, že barva vodičů venkovní jednotky a čísla svorek jsou shodné jako v případě vnitřní jednotky.

Svorkovnice vnitřní jednotky
1(L)

2(N)

Venkovní jednotka
Terminal Block Indoor
3(A)

4(B)

Vnitřní jednotka Vnitřní jednotka
SODU SODU

IDU

Centrální ovladač

IDU INTERNET DRY1 DRY2

GND UZEMNĚNÍ

12V

VNITŘNÍ NAPÁJENÍ VSTUP
NAPÁJENÍ
AC 220 V

Comm.
DC 12 V

VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že šroubky svorek nejsou uvolněné.
Upevnění kabelů
1) Položte 2 napájecí kabely na řídicí panel.
2) Nejdříve připevněte kovové upevnění k vnitřnímu výčnělku řídicího panelu pomocí šroubů.
3) V případě chladicího modelu je nutné druhou stranu upevnění důkladně utáhnout pomocí
šroubu. V případě modelu s tepelným čerpadlem položte kabel s průřezem 0,75 mm2 (tenčí
kabel) na upevnění a utáhněte jej k druhému výčnělku řídicího panelu pomocí plastické spony.

POZOR: POZOR: Aby nedošlo k pádu jednotky, matici a šroub řádně utáhněte.
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Vnitřní jednotka

Montáž

IZOLACE, OSTATNÍ
TEPELNÁ IZOLACE

V celém rozsahu zaizolujte spoje a trubky.
Veškerá tepelná izolace musí splňovat požadavky místních předpisů a nařízení.

VNITŘNÍ JEDNOTKA
Šroubení pro plynové potrubí

Tepelná izolace pro potrubí s chladivem
(nutno přikoupit) Tepelná izolace potrubí
(nutno přikoupit)

Potrubí s chladivem a tepelná
izolace (nutno přikoupit)
Spona hadice pro tepelnou izolaci
(nutno přikoupit)
Tepelná izolace pro potrubí s chladivem
(nutno přikoupit)

Přesah s tepelnou
izolací potrubí.
Spona hadice pro tepelnou izolaci (nutno přikoupit)
Ujistěte se, ž e zde není žádná mezera.

Šroubení pro kapalinové potrubí

Plst

Skříň

Izolace
Žádná mezera

ZKOUŠKA A KONTROLA

n Po provedení všech instalačních prací zkontrolujte výsledný stav a provoz.
• Rozvod vzduchu ........... Je cirkulace vzduchu v pořádku?
• Odtok ............................ Je odtok bezproblémový a bez kondenzace?
• Únik plynu ..................... Je potrubí správně připojeno?
• Zapojení ........................ Je elektrické zapojení provedeno správně?
• Závěrný šroub ............... Není závěrný šroub kompresoru uvolněný?
• Izolace
Je jednotka plně izolována?
• Uzemnění
Je jednotka bezpečně uzemněna?

Kontrola odtoku vody
1. Odstraňte vzduchový filtr

2. Zkontrolujte odtok.
• Na výparník nalijte dvě sklenice vody.
• Ujistěte se, že voda protéká hadicí vnitřní jednotky a nedochází k jejímu úniku.
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UPOZORNĚNÍ
1. Instalační naklonění vnitřní jednotky je velice důležité pro odtok vody v případě klimatizace potrubního typu.
2. Minimální tloušťka izolace spojovacího potrubí musí být 19 mm.

Pohled zepředu
• Po dokončení instalace musí jednotka být vzhledem k odtokovému potrubí ve vodorovné nebo nakloněné poloze.

Strop

Odtokový otvor
Použití čerpadla kondenzátu

Odtokové potrubí
• Odtokové potrubí musí vést směrem dolů (1/50 až 1/100): ujistěte
se, že nevede nahoru a dolů, aby tak nedošlo ke zpětnému toku.
• Při připojování odtokového potrubí nevynakládejte na výstupní otvor
vnitřní jednotky nadměrnou sílu.
• Vnější rozměr odtokového připojení na vnitřní jednotce je 32 mm.

Objímka otrubí
Vnitřní jednotka

Nesmí
vést směrem
nahoru

• Nezapomeňte nainstalovat na odvodní potrubí tepelnou instalaci.

ČEŠTINA

Materiál potrubí: Potrubí je z polyvinylchloridu VP-25
a spojovací trubky
Otvor pro údržbu

Tepelně izolační materiál: Polyethylenová pěna s
tloušťkou větší než 8 mm.

Test odtoku
Klimatizace používá pro odvod kondenzátu čerpadlo kondenzátu.
Podle následujícího postupu otestujte provoz čerpadla kondenzátu:

Nalijte vodu

Ohebná odtoková hadice
Hlavní odtokové
potrubí

Čerpadlo kondenzátu

Odtoková
vana
Slepte spoj
Připojení odtokové hadice
Použijte sponu

• Připojte hlavní odtokové potrubí na vnější
straně a ponechte jej tam provizorně do
konce testu.
• Nalijte vodu do ohebné odtokové hadice a
zkontrolujte potrubí kvůli prosakování.
• Po dokončení elektrického vedení zkontrolujte čerpadlo kondenzátu při běžném
provozu a kvůli hluku.
• Po ukončení testu, připojte ohebnou
odtokovou hadici k výstupnímu otvoru na
vnitřní jednotce.

Výstupní otvor
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POZOR: Po zajištění výše zmíněných podmínek, připravte propojení následovně:
1) Vždy mějte pro klimatizaci specializovaný zdroj energie. Drátové spojení proveďte podle
obrázku uvnitř krytu ovládací skříně.
2) Mezi jednotku a zdroj energie nainstalujte jistič.
3) 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. (Jsou-li povolené, může dojít k vyhoření drátů.)
4) Specifikace zdroje energie
5) Ujistěte se, že je elektrická kapacita dostatečná.
6) Ujistěte se, že počáteční napětí je udržováni na více než 90 procentech předepsaného napětí na štítku.
7) Ujistěte se, že tloušťka kabelu odpovídá specifikacím zdroje energie.
(Především dbejte na poměr mezi délkou a tloušťkou kabelu.)
8) Vždy použijte odpojovač na místech, která jsou mokrá nebo navlhlá.
9) Následující potíže mohou být způsobeny poklesem napětí.
• Vibrace magnetického přepínače, poškození jeho kontaktního místa, přerušení
pojistky, rušení normálního provozu zařízení na ochranu proti přetížení.
• Kompresor nemá potřebné množství energie pro spuštění.

PŘEDÁNÍ
Naučte zákazníka provozní postupy a postupy údržby, používání uživatelské příručky (čištění
vzduchového filtru, ovládání teploty atd.)
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Nastavení dvoupolohového přepínače
1. Vnitřní jednotka
SW1
SW2

Funkce
Komunikace
Cyklus

Popis
N/A (výchozí)
N/A (výchozí)

Nastavení na VYPNUTO
-

Výběr typu „master“
nebo „slave“

Master

Nastavení na ZAPNUTO Výchozí
Vypnuto
Vypnuto

SW3

Skupinové
ovládání

SW4

Režim Suchý
kontakt

SW5

Montáž

SW6

Zapojení topného tělesa

Kabelové/Bezdrátové dálkové
Výběr režimu Suchý
ovládání
Automatický Vypnuto
kontakt
Výběr režimu ručního nebo automatického provozu
Nepřetržitý provoz
Vypnutí funkce nepřetržitého
Vypnuto
ventilátoru
provozu ventilátoru
N/A
Vypnuto

Zapojení ventilátoru

Výběr zapojení ventilátoru

Zrušení zapojení

Výběr lopatky
(konzole)

Výběr horní/spodní
lopatky

Horní + dolní lopatka

Výběr oblasti

Výběr tropické oblasti

Obecný model

Náhradní

-

SW7

SW8

Atd.

Slave

Vypnuto

Pracuje
Pouze horní Vypnuto
lopatka
Tropický
model
-

Vypnuto

POZOR

2. Venkovní jednotka
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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U modelů Multi V musí být dvoupolohový přepínač 1, 2, 6 a 8 nastaven na VYPNUTO.

Montáž

Nastavení skupinového ovládání
1. Skupinové ovládání 1
n 1 kabelové dálkové ovládání + Standardní vnitřní jednotky
nebo

Master

Slave

Zobrazení chybové zprávy

5s

Síťový systém LGAP

Slave

Slave

GND
Signál
12 V

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

Master

3s

n Dvoupolohový přepínač v desce plošných spojů (DPS)
¿ Nastavení typu „master“
Č. 3 vypnutý

¡ Nastavení typu „slave“
Č. 3 zapnutý

Přepínač DIP vnitřní jednotky
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 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.
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.
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h Od února 2009 je možné spojovat pokojové jednotky.
h Pokud nenastavíte jednotky jako „master“ nebo „slave“, může docházet k selhání funkčnosti jednotek.
h 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.

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

Master

Master

Slave

Slave

GND
Signál
12 V

ČEŠTINA

Nepřipojujte sériovou 12V linku
Zobrazení chybové
zprávy
5s

3s

Master

Slave

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

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

FAU
Master
Master

Síťový systém LGAP

Master

FAU
Slave

Slave

N

M

Zobrazení chybové zprávy

5s

Master

GND
Signál
12 V

Zobrazení chybové zprávy

Master

3s

h Pokud připojujete standardní pokojovou jednotku a jednotku sání čerstvého vzduchu, oddělte
jednotku sání standardními jednotkami. (N, M ≤ 16) (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

nebo

Slave

Master

Síťový systém LGAP

Slave

Slave

GND
Signál
12 V

Zobrazení chybové
zprávy
5s

3s

Master

Slave

Montážní příručka 19
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1. K jedné pokojové jednotce je možné připojit dvě kabelová dálková ovládání.
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.

Montáž

5. 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

S lave

Master

PZC WRC 2
PZC WRC G3

Master

Slave

Master

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

U

07

G

T1

G

4
Sériové číslo
Kombinace funkcí
A: Základní funkce
L: Neo Plasma (upevněná na stěnu)
C: Plasma (stropní kazeta)
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)
SF - E: Červená V: Stříbrná G: Zlatá 1:Kiss (Zaměnitelné foto)
Q: Konzole
Z: Jednotka přívodu čerstvého vzduchu
Chassis Name
Elektrická třída
1:1Ø, 115V, 60Hz
6:1Ø, 220 - 240V, 50Hz
3:1Ø, 208/230V, 60Hz

2:1Ø, 220V, 60Hz
7:1Ø, 100V, 50/60Hz
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.

Nastavení E.S.P.

Nastavení E.S.P.
(Jednotka: CMM)

ARNU05GL1G4, ARNU07GL1G4, ARNU09GL1G4
Nastavení hodnoty
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

0 (0)
5.03
5.60
6.19
6.79
7.41
8.05
8.71
9.38
10.07
-

1 (10)
4.85
5.44
6.05
6.67
7.31
7.96
8.63
9.32
10.03
-

Statický tlak (mmAq (Pa))
2 (20)
3 (29)
4.57
5.17
5.80
4.80
6.43
5.44
7.09
6.09
7.76
6.76
8.45
7.45
9.16
8.16
9.88
8.88
9.62
10.38
-

4 (39)
4.97
5.64
6.33
7.04
7.76
8.50
9.26
10.03

ARNU12GL2G4, ARNU15GL2G4, ARNU18GL2G4
Nastavení hodnoty
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145

0 (0)
6.50
7.34
8.20
9.07
9.96
10.87
11.79
12.73
13.69
14.67
15.66
16.67
-

1 (10)
6.70
7.55
8.43
9.32
10.22
11.15
12.09
13.05
14.02
15.01
16.02
-

Statický tlak (mmAq (Pa))
2 (20)
3 (29)
6.69
7.56
6.47
8.45
7.36
9.36
8.27
10.28
9.19
11.22
10.14
12.18
11.09
13.16
12.07
14.15
13.06
15.16
14.07
16.18
15.10
16.14
-

(Jednotka: CMM)
4 (39)
6.96
7.89
8.83
9.78
10.76
11.75
12.76
13.79
14.83
15.89

ARNU21GL3G4, ARNU24GL3G4
0 (0)
1 (10)
4 (39)
85
10.19
90
12.18
10.71
95
13.81
12.34
100
15.16
13.69
105
16.30
14.83
110
17.31
15.85
10.97
115
18.27
16.80
11.93
120
19.26
17.79
12.91
125
20.34
18.87
13.99
130
21.60
20.13
15.25
135
21.64
16.76
140
18.61
145
20.86
Poznámka :
1. Výše uvedená tabulka ukazuje vztah mezi hodnotami průtoku vzduchu a ESP.
2. Pro postup nastavení ESP si prosím prostudujte manuál kabelového dálkového ovladače.
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5 (49)
6.35
7.30
8.25
9.23
10.22
11.23
12.26
13.30
14.36

(Jednotka: CMM)
Statický tlak (mmAq (Pa))
2 (20)
3 (29)
11.09
12.19
13.38
10.71
14.36
11.85
15.23
12.86
16.07
13.82
16.93
14.80
17.89
15.88
19.01
17.14
20.36
18.66
22.01
20.50
22.75

Nastavení hodnoty

5 (49)
5.08
5.79
6.51
7.25
8.01
8.78

5 (49)
10.49
11.57
12.83
14.35
16.19
18.44

