NÁVOD NA
MONTÁŽ
Návod na montáž
Jednotka Split

Slovensky

Modely
ABQ 71 CV1
ABQ 100 CV1
ABQ 125 CV1
ABQ 140 CV1
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declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ∆HΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt
gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par
<B> conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
<B> overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:
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11 Information * enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
12 Merk *
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
13 Huom *
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on
hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B>
vsouladu s osvědčením <C>.
15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno
odstrane <B> prema Certifikatu <C>.

Shigeki Morita
Director
Ostend, 2nd of November 2012
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CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeļu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu klima modellerinin aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

915846T1
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19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

19 ** Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
20 ** Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
21 ** Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
22 ** Daikin Europe N.V. yraįgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
23 ** Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
24 ** Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
25 ** Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

<C>

<B>

<A>

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.
както е изложено в <A> и оценено положително
от <B> съгласно Сертификата <C>.
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B>
vsúlade s osvedčením <C>.
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre
<B> tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

25 Not *

24 Poznámka *

23 Piezīmes *

22 Pastaba *

21 Забележка *

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga *
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią
<B> i Świadectwem <C>.
18 Notă *
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
19 Opomba *
vskladu s certifikatom <C>.
20 Märkus *
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *
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16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:
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- IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
- MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
- DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
- DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

07 ** Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
08 ** A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
09 ** Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
10 ** Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
11 ** Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
12 ** Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certificato <C>.
όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από
το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
08 Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
09 Примечание * как указано в <A> и в соответствии
сположительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
10 Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B>
ihenhold til Certifikat <C>.

07 Σημείωση *

06 Nota *

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

01 ** Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
02 ** Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
03 ** Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
04 ** Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
05 ** Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
06 ** Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 με τήρηση των διατάξεων των:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:
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CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:
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- DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
- ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
- OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
- FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 are in conformity with the following standard(s) or other normat ive document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle
nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα
με τις οδηγίες μας:

ABQ71BV1, ABQ100AV1, ABQ125AV1, ABQ140AV1,
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04
05
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07
08

Daikin Europe N.V.
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Vnútorná jednotka ABQ 71 CV1
Všetky rozmery sú v mm
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Vnútorná jednotka ABQ 100 / 125 / 140 CVI
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Poznámka platí iba pre Turecko: Životnosť našich výrobkov je desať (10) rokov
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NÁVOD NA MONTÁŽ
Tento návod obsahuje postupy montáže na zaistenie bezpečnej a bezproblémovej prevádzky klimatizačnej jednotky.
Vzhľadom na miestne požiadavky môžu byť potrebné špeciálne nastavenia.
Pred použitím klimatizačnej jednotky si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre použitie v budúcnosti.
Toto zariadenie je určené na používanie odborníkmi alebo školenými používateľmi v predajniach, ľahkom priemysle, na farmách alebo na komerčné
použitie bežnými používateľmi.
Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami, vrátane detí, so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nezískajú pokyny týkajúce sa používania zariadenia od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
Je potrebné dozrieť na to, aby sa so zariadením nehrali malé deti.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

m VAROVANIE

m UPOZORNENIE

Pri montáži nezabudnite na nasledujúce dôležité body.
• Nemontujte jednotku na miestach, kde môže dôjsť k úniku horľavého
plynu.
Ak dôjde k úniku a nahromadeniu plynu okolo jednotky, môže
vypuknúť požiar.
• Skontrolujte, či je odtokové potrubie správne pripojené.
Ak odtokové potrubie nie je správne pripojené, dôjde k úniku vody
a navlhčeniu nábytku.
• Neprepĺňajte jednotku.
Táto jednotka je dopredu naplnená vo výrobe.
Preplnenie spôsobí nadprúd alebo poškodí kompresor.
• Po vykonaní údržby alebo montáže skontrolujte, či je panel jednotky
zatvorený.
Prevádzka jednotky s nezaisteným panelom bude hlučná.
• Ostré hrany a povrchy výmenníka sú miesta, kde môže dôjsť k
zraneniu.
Vyhýbajte sa kontaktu s týmito miestami.
• Pred vypnutím zdroja napájania prepnite spínač zap./vyp. na
diaľkovom ovládači do vypnutej polohy, aby ste predišli rušivému
zapnutiu jednotky. Ak to neurobíte, ventilátory jednotky sa automaticky
začnú otáčať pri obnove napájania, čím bude servisný personál alebo
používateľ vystavený nebezpečenstvu.
• Neprevádzkujte žiadne vykurovacie zariadenie príliš blízko
klimatizačnej jednotky. Nadmerným teplom sa môže plastový panel
roztopiť alebo deformovať.
• Nemontujte jednotky do priestoru pri alebo v blízkosti dverí.
• Neprevádzkujte žiadne vykurovacie zariadenie príliš blízko
klimatizačnej jednotky ani ho nepoužívajte v miestnosti s minerálnym
olejom, výparmi alebo parou z oleja. Nadmerným teplom alebo
chemickou reakciou sa môže plastová časť roztopiť alebo deformovať.
• Pri použití jednotky v kuchyni zabráňte tomu, aby sa múka dostala
do nasávania jednotky.
• Táto jednotka nie je vhodná do závodu, kde sa nachádza olejová
hmla z rezania alebo železný prášok alebo kde sa vo veľkej miere
mení napätie.
• Nemontujte jednotky v oblastiach s horúcim prameňom alebo v
rafinérii, kde sa nachádzajú sírovodíkové plyny.
• Farby vodičov vonkajšej jednotky a označenie svoriek musí byť
rovnaké ako na vnútornej jednotke.
• DÔLEŽITÉ: NEMONTUJTE ANI NEPOUŽÍVAJTE KLIMATIZAČNÚ
JEDNOTKU V PRÁČOVNI.
• Nepoužívajte prepojené ani stočené vodiče pre privádzané napájanie.
• Plastovú časť nevystavujte kontaktu so žiadnymi čističmi výmenníka.
Plastová časť sa môže výsledkom chemickej reakcie deformovať.
• S otázkami o náhradných dieloch sa obráťte na autorizovaného
predajcu.
• Toto zariadenie nie je určené na používanie v potenciálne výbušnom
prostredí.

• Montáž a údržbu musia vykonávať kvalifikovaní pracovníci, ktorí sú
oboznámení s miestnymi nariadeniami a majú skúsenosti s týmto
typom zariadenia.
• Všetka externá kabeláž musí byť nainštalovaná v súlade s národným
nariadením o elektroinštalácii.
• Pred vykonaním elektroinštalačných prác podľa schémy zapojenia sa
musí menovité napätie jednotky zhodovať s tým, ktoré je uvedené na
štítku s názvom jednotky.
• Jednotka musí byť UZEMNENÁ, aby sa predišlo nebezpečenstvu v
dôsledku zlyhania izolácie.
• Elektrické vedenie sa nesmie dotýkať potrubia s chladivom alebo
akéhokoľvek pohybujúceho sa dielu ventilátorových motorov.
• Pred montážou alebo údržbou skontrolujte, či je jednotka vypnutá.
• Pred údržbou klimatizačnej jednotky ju odpojte od zdroja napájania.
• NEVYŤAHUJTE napájací kábel, ak je zariadenie ZAPNUTÉ. Môže dôjsť k
vážnemu zraneniu elektrickým prúdom, ako aj k požiaru.
• Vnútorné a vonkajšie jednotky, napájací kábel a elektrické vedenie
umiestňujte minimálne 1 m od televíznych prijímačov a rádií, aby
nedošlo k rušeniu obrazu alebo praskaniu. {V závislosti od typu a zdroja
elektrických vĺn je praskanie možné počuť aj pri väčšej vzdialenosti
ako 1 m}.

UPOZORNENIE

Požiadavky na likvidáciu
Klimatizačná jednotka je označená týmto symbolom. Znamená to, že elektrické a elektronické výrobky nesmú byť zmiešané s
netriedeným domácim odpadom.
Zariadenie sa nepokúšajte demontovať sami: demontáž klimatizačného zariadenia, zaobchádzanie s chladivom, olejom a ostatnými
súčasťami musí byť vykonané kvalifikovaným technikom a musí byť v súlade s príslušnými miestnymi a národnými zákonmi.
Klimatizačné jednotky musia byť odovzdané v špecializovanom zbernom stredisku na opätovné použitie alebo recykláciu. Tým,
že zabezpečíte, aby bol výrobok správne zlikvidovaný, pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a
ľudské zdravie. Viac informácií získate u technika alebo na miestnom úrade.
Batérie vyberte z diaľkového ovládača a zlikvidujte samostatne podľa príslušných miestnych a národných zákonov.
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Slovensky

MONTÁŽNA SCHÉMA
PLNE IZOLOVANÁ KORKOVOU PÁSKOU

VNÚTORNÁ JEDNOTKA

IZOLÁCIA RÚRKY PRIPOJENIA VNÚTORNEJ JEDNOTKY
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MONTÁŽ VNÚTORNEJ JEDNOTKY
Vnútornú jednotku nainštalujte tak, aby nedochádzalo
ku skratu vyfukovania chladného vzduchu. Dodržiavajte
montážnu vôľu. Neumiestňujte vnútornú jednotku na
miesto, kde bude vystavená priamemu slnečnému žiareniu.
Umiestnenie musí byť vhodné pre potrubie a odtok a
vzdialenosť medzi jednotkou a dverami musí byť veľká.

Stredová vzdialenosť osi (pozrite si schému nižšie)
A

Montáž kanálových jednotiek

L

• Použite vešiak dodávaný s jednotkou.
• Uistite sa, že stop je dostatočné pevný na unesenie
takejto záťaže.
Pozrite si
detail A

Izolačný materiál
(externá dodávka)

300mm
alebo
viac

Strana prívodu vzduchu

Hliníková páska
(externá dodávka)

10mm

Strana výstupu
vzduchu

Hliníková páska
(externá dodávka)

300 mm* alebo viac

Podhľad

2300 mm alebo viac

Externá dodávka

Podlaha
Podložka pre konzolu vešiaka
(upevnenú)

* Môže byť menej ako 300 mm, ak je podhľad odoberateľný.

ABQ
A mm (pal.)
L mm (pal.)
71 CV 1
959 (37,8)
339 (13,3)
100 CV 1
1264 (49,8)
401 (15,8)
125 CV 1
1326 (52,2)
266 (10,5)
140 CV 1
1526 (60,1)
266 (10,5)
Nechajte vôľu na údržbu jednoduchého a optimálneho
prietoku vzduchu, ako je zobrazené v schéme.

Spád

10 mm (0,39")

Odtokové potrubie kanálovej jednotky

Odvádzač
odtoku

Spodná časť
jednotky

100 100
alebo alebo
viac viac

Dotiahnite
Detail A

Nenechávajte vo vode
Bezpečne izolujte

Jednotka: mm

• Odtokovú rúrku musíte namontovať tak, ako je zobrazené v schéme (pozrite si schému vyššie), aby nedošlo k poškodeniu
netesnosťami a kondenzáciou.
• Čím kratšie potrubie, tým lepší výsledok dosiahnete. Potrubie namontujte v spáde, aby sa zlepšil prietok.
• Odtoková rúrka musí byť bezpečne izolovaná.
• Odvádzač odtoku je nutné namontovať na vypúšťaní odtoku, aby sa uvoľnil tlak, ktorý v jednotke existuje v porovnaní
s vonkajším tlakom, keď je jednotka v prevádzke. Odvádzač odtoku slúži na predchádzanie postriekania vodou alebo
zápachu.
• Ponechajte potrubie čo najviac rovné, aby bolo čistenie jednoduché a zabránilo sa hromadeniu nečistôt.
• Po dokončení montáže vykonajte skúšku odtoku vody. Odtok musí byť plynulý.
• Vo vlhkých prostrediach použite kondenzačnú vaničku, aby ste pokryli celú oblasť vnútornej jednotky.
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Práce s potrubím a technika rozširovania potrubia

• Namontujte prevlečné matice, namontované na spojoch
vnútornej aj vonkajšej jednotky, na medené rúrky.

• Nepoužívajte kontaminované ani poškodené medené
potrubie. Zo systému sa musí vysať vzduch, ak boli potrubie,
výparník alebo kondenzátor odkryté alebo otvorené na 15
alebo viac sekúnd. Neodoberajte plastové alebo gumené
zátky ani mosadzné matice z ventilov, prípojok, rúrok a
cievok, pokým nie sú pripravené na pripojenie.
• Ak sa vyžaduje spájkovanie, zaistite, aby počas spájkovania
prechádzal potrubím a spojmi dusík. Tým sa eliminuje
tvorenie sadzí na vnútorných stenách medeného potrubia.
• Režte rúrku rezacím nástrojom pomaly. Nadmerná sila a
hlboký rez môžu spôsobiť deformáciu rúrky a tým viac
ostrín. Pozrite si obrázok A
• Odstráňte ostriny z okrajov rezania s odstraňovačom, ako
je zobrazené na obrázku B. Predídete tak nerovnostiam na
čelných plochách hrdla, ktoré môžu spôsobiť únik plynu.
Držte rúrku hore a odstraňovač ostrín dole, aby ste predišli
vniknutiu kovových úlomkov do rúrky.

• Celková dĺžka rúrky prečnievajúcej z čelnej plochy dosky
na zužovanie je určená nástrojom na rozvalcovanie rúrok.
Pozrite si obrázok C
• Rúrku pevne upevnite na doske na zužovanie. Zarovnajte
stredy lisovnice a rozširovacieho tŕňa a úplne dotiahnite
rozširovací tŕň.

Spoje potrubia k jednotkám
• Zarovnajte stred potrubia a dostatočne dotiahnite
prevlečnú maticu rukou. Pozrite si obrázok D
• Potom dotiahnite prevlečnú maticu momentovým
kľúčom, pokým kľúč neklikne.
• Pri doťahovaní prevlečnej matice momentovým kľúčom
sa uistite, že smer doťahovania je v smere šípky na kľúči.
• Spoje potrubia s chladivom sa izolujú uzatvorenou
polyuretánovou izoláciou.
Ø rúrky, D
Palec mm

Obrázok A
Rezanie medenej rúrky

1/4" 6,35
3/8" 9,52
1/2" 12,70
5/8" 15,88
3/4" 19,05

1/4 t

Medená rúrka

A (mm)
Britská
(krídlová matica) Pevná (spojková)
1,3
0,7
1,6
1,0
1,9
1,3
2,2
1,7
2,5
2,0

Veľkosť rúrky mm (pal.)
6,35 (1/4")
9,52 (3/8")
12,70 (1/2")
15,88 (5/8")
19,05 (3/4")

Obrázok B

Krútiaci moment, Nm/(ft-lb)
18 (13,3)
42 (31,0)
55 (40,6)
65 (48,0)
78 (57,6)

Odstraňovanie ostrín
Obrázok D

Rozšírený spoj

Rúrka vnútornej jednotky

Rozšírená rúrka

Prevlečná matica

Obrázok C

Doska na zužovanie

D
A

Medená rúrka

Momentový kľúč
Kľúč
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Slovensky

POTRUBIE CHLADIVA

PRIPOJENIE ELEKTRICKÝCH VODIČOV
• Všetky vodiče musia byť pevne pripojené.
• Žiadny z vodičov sa nesmie dotýkať potrubia s chladivom, kompresora alebo akejkoľvek pohyblivej časti.
• Spojovací vodič medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou musí byť zasvorkovaný pomocou dodávaného káblového
upevnenia.
• Napájací kábel musí byť rovnaký ako H07RN-F, čo je minimálna požiadavka.
• Uistite sa, že na konektory svoriek a vodiče nie je vyvíjaný žiadny externý tlak.
• Všetky kryty musia byť správne upevnené, aby nevznikla žiadna medzera.
• Na pripojenie vodičov k svorkovnici napájania použite očkovú svorku. Vodiče pripojte podľa označenia na svorkovnici.
(Pozrite si schému pripojenia na jednotke).
Pripevnite izolačné puzdro

Očková svorka

•
•
•
•

Elektrický
vodič

Na doťahovanie skrutiek svorkovnice použite správny skrutkovač. Nevhodné skrutkovače môžu poškodiť hlavu skrutky.
Príliš silné dotiahnutie môže poškodiť skrutky svorkovnice.
K rovnakej svorkovnici nepripájajte vodiče s rôznou hrúbkou.
Vodiče udržujte usporiadané. Vodiče nesmú prekážať iným dielom a krytu skrine svorkovnice.
Na obidve strany pripojte
vodiče rovnakej hrúbky.

Nepripájajte na jednu stranu
vodiče rovnakej hrúbky.

Nepripájajte vodiče s
rôznou hrúbkou.

ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI MANIPULÁCII S JEDNOTKOU S CHLADIVOM R410A
R410A je nové chladivo HFC, ktoré nemá škodlivý vplyv na
ozónovú vrstvu. Prevádzkový tlak tohto nového chladiva je
1,6-krát vyšší než u bežného chladiva (R22), preto je dôležitá
správna inštalácia/údržba.
• V klimatizačnej jednotke určenej na prevádzku s chladivom
R410A nepoužívajte nikdy iné chladivo než R410A.
• Pre kompresor chladiva R410A sa ako mazivo používa olej POE
alebo PVE, ktorý sa líši od minerálneho oleja používaného v
kompresore pre chladivo R22. Počas inštalácie alebo údržby
sa nesmie systém s chladivom R410A vystaviť príliš dlho
vlhkému vzduchu. Zvyšný olej POE alebo PVE v potrubí a
komponentoch môže absorbovať vlhkosť zo vzduchu.
• Aby sa predišlo nesprávnemu dopĺňaniu, priemer servisného
otvoru trubicového ventilu sa líši od toho v systéme s
chladivom R22.

• P oužívajte nástroje a materiály výhradne určené pre chladivo
R410A. Nástroje výhradne určené pre chladivo R410A sú:
rozvádzací ventil, hadica na plnenie, tlakomer, detektor úniku
plynu, nástroje na rozširovanie, momentový kľúč, vákuové
čerpadlo a fľaša na chladivo.
• Keďže v klimatizačnej jednotke s chladivom R410A je vyšší
tlak než v jednotkách s chladivom R22, je dôležité vybrať
medené rúrky správne. Nikdy nepoužívajte medené rúrky
tenšie ako 0,8 mm, aj keď sú na trhu dostupné.
• Ak dôjde k úniku plynu chladiva počas inštalácie/údržby,
musíte miesto poriadne vyvetrať. Ak príde plyn chladiva do
kontaktu s ohňom, stane sa z neho jedovatý plyn.
• Pri montáži alebo demontáži klimatizačnej jednotky zabráňte
tomu, aby vzduch alebo vlhkosť zostali v okruhu chladiva.

VYSATIE VZDUCHU A DOPĹŇANIE
Vysatie vzduchu je nevyhnutné na odstránenie vzduchu a vlhkosti zo systému.
Upozornenie
Vysatie vzduchu z potrubia a vnútornej jednotky
Vnútorná jednotka a potrubie s chladivom musia byť • Ak sa ručička merača neposúva k hodnote -760 mmHg,
skontrolujte úniky plynu (pomocou detektora chladiva)
odvzdušnené, pretože vlhký vzduch, ktorý zostáva v okruhu
na hrdlovom spoji vnútornej aj vonkajšej jednotky a pred
chladiva, môže zapríčiniť poruchu kompresora.
ďalším postupom opravte netesnosti.
• Odstráňte uzávery z ventilu a servisného otvoru.
• Z atvorte ventil merača plnenia a zastavte vákuové
• Pripojte stred merača plnenia k vákuovému čerpadlu.
čerpadlo.
• Pripojte merač plnenia k servisnému otvoru na 3-cestnom
ventile.
• Spustite vákuové čerpadlo. Vysávajte vzduch približne
30 minút. Doba vysávania vzduchu sa môže líšiť v závislosti
od výkonu vákuového čerpadla. Skontrolujte, či sa ručička
merača plnenia posunula k hodnote -760 mmHg.
1-6

• V prípade, že dôjde ku konfliktu v interpretácii tohto manuálu a jeho prekladu v akomkoľvek jazyku, anglická verzia návodu bude
smerodajná.
• Výrobca si vyhradzuje právo na revidovanie informácií o technických údajoch a dizajne, ktoré sú tu obsiahnuté bez predchádzajúceho
upozornenia.
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