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Bezpečnostné preventívne opatrenia

■ Tieto BEZPEČNOSTNÉ PREVENTÍVNE OPATRENIA si
dôkladne preštudujte, aby ste zabezpečili správnu inštaláciu.

■ V tomto návode sú preventívne opatrenia rozdelené na
VAROVANIA a UPOZORNENIA. Dodržujte všetky nižšie
uvedené preventívne opatrenia. Všetky sú veľmi dôležité pre
zabezpečenie bezpečnosti.

■ V celom tomto návode sa používajú nasledovné bezpečnostné
symboly.

■ Po ukončení inštalácie vyskúšajte jednotku a skontrolujte, či pri
inštalácii nedošlo k chybe. Užívateľovi dajte potrebné pokyny
týkajúce sa používania a čistenia jednotky podľa Návodu na
obsluhu.

Varovanie

■ Inštaláciu nechajte uskutočniť predajcovi alebo inému
odborníkovi.
Nesprávna inštalácia môže spôsobiť únik vody, zasiahnutie
elektrickým prúdom alebo požiar.

■ Klimatizačné zariadenie inštalujte podľa pokynov uvedených
v tomto návode.
Neúplná inštalácia môže spôsobiť únik vody, zasiahnutie
elektrickým prúdom alebo požiar.

■ Pri inštalácii používajte len dodané alebo špecifikované diely
určené na inštaláciu.
Použitie iných dielov môže mať za následok pád jednotky, únik
vody, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

■ Klimatizačné zariadenie nainštalujte na pevnú základňu
s dostatočnou nosnosťou.
Nevhodná základňa alebo neúplná inštalácia môže spôsobiť
úraz v prípade, že jednotka spadne zo základne.

■ Elektrická inštalácia sa musí uskutočniť podľa návodu na
inštaláciu, národných predpisov a noriem platných pre elektrické
zapojenie.
Nedostatočná kapacita alebo neúplné elektrické zapojenie
môžu spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

■ Použite samostatný elektrický obvod. Nikdy nepoužívajte
elektrický obvod spoločný s iným zariadením.

■ Za účelom elektrického zapojenia použite dostatočne dlhý kábel
pre prekonanie celej vzdialenosti bez možnosti pripojenia.
Nepoužívajte predlžovací kábel. K zdroju napájania nepripájajte
žiadne iné záťaže, použite vyhradený napájací obvod.
Porušenie tejto zásady môže spôsobiť nadmerný ohrev,
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

■ Pre elektrické napájanie alebo prepojenie medzi vnútornou a
vonkajšou jednotkou používajte špecifikované typy vodičov.
Prepojovacie vodiče pevne zapojte tak, aby ich konektory neboli
namáhané žiadnou vonkajšou silou. Neúplné zapojenia alebo
nedokonalé pripojenia môžu spôsobiť prehrievanie konektorov
alebo vznik požiaru.

■ Prepojovacie alebo napájacie káble vytvarujte tak, aby nemali
vplyv na stabilitu konštrukcie a nezabudnite nasadiť kryt.
Káble a prepojenia zakryte krytmi. Neúplná inštalácia krytu
môže viesť k nenormálnemu ohrevu, zasiahnutiu elektrickým
prúdom alebo požiaru svoriek.

■ Keď počas inštalácie uniklo chladivo, priestory
vyvetrajte.
Pri styku s otvoreným ohňom chladivo vytvára jedovaté
plyny.

■ Po ukončení inštalácie skontrolujte, či neuniká chladivo.
Pri styku s otvoreným ohňom chladivo vytvára jedovaté
plyny.

■ Pri inštalácii alebo presťahovaní systému sa presvedčite, či sa
do chladiaceho okruhu nedostali iné látky než je špecifikované
chladivo R410A (napríklad vzduch).
Akákoľvek prítomnosť vzduchu alebo inej látky v chladiacom
okruhu spôsobuje nenormálny nárast tlaku alebo prasknutie, čo
môže spôsobiť úraz.

■ Počas odčerpávania zastavte kompresor pred odpojením
potrubia s chladivom.
Keď kompresor stále beží a uzatvárací ventil je počas
odčerpávania otvorený, bude po odpojení potrubia s chladivom
nasávaný vzduch, čo môže spôsobiť vznik mimoriadneho tlaku
v potrubí s chladivom, čo vedie k roztrhnutiu potrubia a vzniku
úrazu.

■ Počas inštalácie bezpečne pripojte potrubie s chladivom ešte
pred spustením kompresora.
Keď kompresor nie je pripojený a uzatvárací ventil je počas
odčerpávania otvorený, bude po spustení kompresora nasávaný
vzduch, čo môže spôsobiť vznik mimoriadneho tlaku v potrubí
s chladivom, čo vedie k roztrhnutiu potrubia a vzniku úrazu.

■Zabezpečte riadne uzemnenie. Jednotku neuzemňujte
k potrubiu, bleskozvodu ani uzemneniu telefónneho
vedenia.
Nedokonalé uzemnenie môže spôsobiť úraz elektrickým
prúdom alebo vznik požiaru.
Intenzívny nárazový prúd blesku alebo iného zdroja môže

spôsobiť poškodenie klimatizačného zariadenia.

■ Zabezpečte inštaláciu prúdového chrániča.
Zanedbanie tejto zásady môže spôsobiť úraz zasiahnutím
elektrického prúdu alebo vznik požiaru.
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Keď nedodržíte nejaké z VAROVANÍ, môže to mať vážne
následky – napríklad smrť alebo vážne zranenie osôb.

Keď nedodržíte nejaké z UPOZORNENÍ, môže to mať
v niektorých prípadoch vážne následky.

Zabezpečte dodržiavanie týchto pokynov.

Zabezpečte riadne uzemnenie.

Nikdy sa nepokúšajte.
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Upozornenie

■ Klimatizačné zariadenie neinštalujte na miesta, kde
hrozí nebezpečie úniku horľavých plynov.
Keď horľavý plyn unikol a koncentroval sa v blízkosti
jednotky, mohlo by dôjsť k požiaru.

■ Odtokové potrubie nainštalujte podľa tohto návodu.
Nevhodné potrubie môže spôsobiť záplavu.

■ Zodpovedajúcim spôsobom dotiahnite maticu (napríklad
momentovým kľúčom).
Keď maticu dotiahnete príliš pevne, môže matica po určitom
období prasknúť a spôsobiť únik chladiva.

Príslušenstvo

A - I: Vnútorná jednotka 

Voľba miesta inštalácie

Pred voľbou miesta inštalácie si obstarajte súhlas používateľa.

Vnútorná jednotka 

Vnútorná jednotka by mala byť umiestnená na mieste, ktoré spĺňa
nasledovné podmienky:

■ miesto spĺňa obmedzenia vzťahujúce sa na miesto inštalácie
uvedené na výkresoch inštalácie vnútornej jednotky,

■ miesto spĺňa požiadavky na voľný priestor pre nasávanie a
vyfukovanie vzduchu jednotky,

■ jednotka nebude vystavená priamemu slnečnému žiareniu,

■ jednotka bude umiestnená mimo zdroj tepla alebo mimo prúd
teplého vzduchu,

■ v blízkosti jednotky sa nenachádza žiadny zdroj pár zo strojného
oleja (olejové pary môžu skrátiť životnosť vnútornej jednotky),

■ studený alebo horúci vzduch cirkuluje po miestnosti,

■ jednotka nie je umiestnená v blízkosti elektrických žiariviek so
zapaľovačmi (typ s invertorom alebo typ s rýchlym štartom),
pretože tieto žiarivky môžu zmenšiť dosah diaľkového ovládania

■ jednotka je umiestnená vo vzdialenosti 1 m od televízneho
alebo rozhlasového prijímača (jednotka môže spôsobiť rušenie
obrazu alebo zvuku).

Bezdrôtový diaľkový ovládač

■ Rozsvieťte všetky žiarivky v miestnosti (pokiaľ sú v nej nejaké
nainštalované) a nájdite miesto, odkiaľ vnútorná jednotka
správne prijíma signály diaľkového ovládania (v rozsahu
7 metrov).

■ Vykonajte nastavenia prepínača DIP. Nastavte podľa typu
jednotky nakúpenú zákazníkom. Nastavenia z výroby sú na
boku tepelného čerpadla.

■ Len pre chladenie: Nastavte prepínače DIP na strane len
chladenie (nastavte polohu B na obrázku)

■ Pre tepelné čerpadlo: Skontrolujte, či sú prepínače DIP na boku
tepelného čerpadla. Ak sú nastavené na strane len chladenie,
prepnite ich na stranu tepelného čerpadla. (Nastavte do polohy
A na obrázku vyššie)

Výkresy k inštalácii vnútornej jednotky

Vnútorná jednotka môže byť namontovaná jedným z troch tu
zobrazených spôsobov.

Miesto na upevnenie inštalačného panelu.

A Montážna doska 1

B Titánium apatitový filter na čistenie vzduchu s fotokatalytickým 
dezodorizačným filtrom

2

C Vypúšťacia hadica 1

D Izolačný plech 1

E Bezdrôtový diaľkový ovládač 1

F Držiak diaľkového ovládača 1

G Suché batérie AAA 2

J Návod na obsluhu 1

K Návod na inštaláciu 1

Voľne Polovične 
skrytý Skrytý

Inštalácia 
na podlahu

Inštalácia 
na stenu

1 Montážna doska

2 Výlisok

3 Mriežka (dodáva zákazník)

H/P C/O

1
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3
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Tipy k inštalácii

Demontáž a inštalácia čelného panelu

Spôsob odstránenia

1 Posuňte, kým 2 dorazy
nezapadnú na svoje miesto.

2 Otvorte čelný panel smerom
dopredu a uvoľnite retiazku.

3 Odoberte čelný panel.

Spôsob inštalácie

1 Po potiahnutí retiazky okolo
čelnej mriežky a čelného
panela ich nasaďte.

2 Uzavrite čelný panel a posú-
vajte ho dovtedy, kým dorazy
vonku nezapadnú.

Ako nastaviť rozličné adresy

Keď sú v jednej miestnosti nainštalované dve vnútorné jednotky, dajú
sa dva bezdrôtové diaľkové ovládače nastaviť na rôzne adresy.

1. Odoberte čelnú mriežku.

2. Zdvihnite dosku upevnenia snímača a odoberte kryt čelnej
kovovej dosky.

3. Odoberte konektory 5P, 6P a 7P.

4. Odoberte skriňu elektrických dielov (1 skrutka).

5. Odoberte termistor.

6. Odoberte bočný kovový kryt (7 úchytiek).

7. Odpojte mostík adries (JA) na doske s tlačenými obvodmi. Viď
krok 6.

1 Čelná mriežka

2 Vzduchový filter

3 Čelný panel

4 50 mm alebo viac od stien

5 70 mm alebo viac

6 Otvor k vedeniu potrubia utesnite tmelom.

1 Titánium apatitový filter na čistenie vzduchu 
s fotokatalytickým dezodorizačným filtrom

1 Bezdrôtový diaľkový ovládač

2 Držiak diaľkového ovládača

3 Skrutky M3x20L (dodáva zákazník)

1

2

3

4

6

4

5

1

1

2

3

1 Doska upevnenia snímača (viď krok 2.)

2 Bočný kovový kryt

3 Čelný kovový kryt (viď krok 2.)

1

2

3

4

1 Konektor 6P (viď krok 3.)

2 Konektor 5P (viď krok 3.)

3 Konektor 7P (viď krok 3.)

4 Odskrutkujte 1 skrutku 
(vIď krok 4.)

1
1 Termistor

JA ADRESS

EXIST 1

CUT 2

JA

1

2

3

Návod na inštaláciu
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8. Odpojte mostík adries (J4) v diaľkovom ovládači.

Inštalácia vnútornej jednotky – inštalácia 
vonku

Chladiace potrubie

■ Vyvŕtajte otvor (priemer 65 mm) na mieste označenom

symbolom  na obrázku.

■ Miesto otvoru sa odlišuje v závislosti od toho, na ktorej strane
potrubia je vybratý.

■ Potrubia nájdete v "Pripojenie chladiaceho potrubia" na
strane 6.

■ Okolo potrubia nechajte priestor na ľahšie pripojenie potrubia
vnútornej jednotky.

Vyvŕtanie otvoru do steny a inštalácia potrubia 
uloženého v stene

■ V prípade stien, ktoré obsahujú kovové rámy alebo dosky
zaistite použitie potrubia uloženého do steny a u priechodných
otvorov zodpovedajúcich krytov, aby nedošlo k možnému
ohriatiu, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

■ Skontrolujte, či sú medzery okolo potrubia dobre utesnené
vhodným tesniacim materiálom, aby nedochádzalo
k presakovaniu vody.

1 V stene vyvŕtajte priechodzí otvor s priemerom 65 mm tak, aby
mal otvor šikmý sklon smerom ku vnútornej strane steny.

2 Do otvoru zasuňte potrubie.

3 Do potrubia v stene vložte kryt.

4 Po skončení inštalácie potrubia s chladivom, potrebných
vodičov pre zapojenie jednotiek a vypúšťacieho potrubia,
utesnite medzery tmelom.

1 Stena

2 Potrubie zľava dole

3 Potrubie z pravej strany dole

1 Potrubie zľava zozadu

2 Potrubie z pravej strany zozadu

3 Potrubie vľavo/vpravo

J4

J4 ADRESS

EXIST 1

CUT 2

45

75 75

60

1

32

75 75

45 45 45

45

1 2 2

3

UPOZORNENIE

Minimálna povolená dĺžka

■ Navrhovaná najkratšia dĺžka potrubia je 2,5 m, aby
nedošlo vzniku hluku z vonkajšej jednotky a vibrácií.
(Mechanický hluk a vibrácie môžu vzniknúť v závis-
losti od toho, ako je jednotka nainštalovaná a od
prostredia, v ktorom sa používa.)

■ Maximálnu dĺžku potrubia pre vonkajšiu jednotku
nájdete v návode na inštaláciu.

■ Viacnásobné prípojky pre viacnásobnú vonkajšiu
jednotku nájdete v návode na inštaláciu.

1 Stena

2 Chladiace potrubie

3 Podlaha

1 Vnútorná strana

2 Vonkajšia strana

3 Potrubie uložené v stene (dodáva zákazník)

4 Utesnenie

5 Kryt otvoru v stene (dodáva zákazník)

350

75

45

1

2

3

Ø65 mm

1 2

4

3

3

5
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Vypúšťacie potrubie

■ Pre vypúšťacie potrubie použite v obchode dostupné tuhé
polyvinylchloridové potrubie (vo všeobecnosti VP 20, vonkajší
priemer 26 mm, vnútorný priemer 20 mm).

■ Vypúšťacia hadica (vonkajší priemer 18 mm na spojovacom
konci, dĺžka 220 mm) sa dodáva spolu s vonkajšou jednotkou.
Pripravte vypúšťacie potrubie tak, ako je zobrazené na obrázku
nižšie.

■ Vypúšťacie potrubie má byť sklonené smerom dole tak, aby
voda mohla plynulo tiecť bez jej hromadenia. (Nesmie tam byť
prekážka.)

■ Vypúšťaciu hadicu zasuňte do tejto hĺbky tak, aby sa nedala
vytiahnuť z vypúšťacieho potrubia.

■ Aby nedošlo ku kondenzácii, zaizolujte vnútorné vypúšťacie
potrubie izolačným materiálom dĺžky 10 mm a viac.

■ Odoberte vzduchové filtre a nalejte trochu vody od vypúšťacej
vane zariadenia. Skontrolujte, či voda hladko odteká.

Inštalácia vnútornej jednotky

1 Príprava

■ Otvorte čelnú mriežku, odskrutkujte 4 skrutky a demontujte
čelný panel.

■ Pri odoberaní oddelených častí dodržujte postup uvedený
nižšie.

Pre výlisky:

■ Odstráňte stĺpiky. (Použitím
klieští odoberte zo spodnej
časti rámu oddelené časti.)

Pre bočné potrubie:

■ Odstráňte stĺpiky.

1. Odskrutkujte 7 skrutiek.

2. Odoberte hornú skriňu
(2 úchytky).

3. Odoberte ľavú a pravú skriňu
(2 úchytky na každej strane).

4. Použitím klieští odoberte zo spodnej časti rámu a skríň
oddelené časti.

5. Montáž pomocou nasledovných krokov v opačnom poradí (krok
3>2>1).

2 Inštalácia

■ Pri inštalácii na podlahu zaistite 6 skrutkami. (Nezabudnite
upevniť ku zadnej stene.)

1 Vypúšťacia hadica

2 Vinyl chloridová vypúšťacia hadica (VP-20)

3 Redukcia

4 Vinyl chloridová vypúšťacia hadica (VP-30)

5 Vypúšťaciu hadicu zasuňte do tejto hĺbky tak, aby sa nedala 
vytiahnuť z vypúšťacieho potrubia.

1 Nesmie tam byť prekážka.

2 Nesmie prísť do styku s vodou.

Na lepenie použite polyvinylchloridové lepidlo. Zanedbanie
tejto zásady môže spôsobiť únik vody.

100

≥50 mm

220

150

10
0

1

2

3
4

5

1

2

1 Čelná mriežka

2 Skriňa

3 Čelný panel

4 Odskrutkujte 4 skrutky.

5 Otvorte čelný panel

6 Odobratie čelnej mriežky

7 3 úchytky

A Pre výlisky

B Pre bočné potrubie

1 Skriňa

2 Odstránenie stĺpika

3 Spodný rám

➆
1 2

3

4

5

6

1

2

2
3 4

A B
1 1

2
2

3
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■ Pri inštalácii na stenu montážnu dosku upevnite použitím
5 skrutiek a vnútornú jednotku použitím 4 skrutiek.

■ Montážna doska by mala byť nainštalovaná na stenu
s dostatočnou nosnosťou, aby mohla niesť hmotnosť vnútornej
jednotky.

1. Montážnu dosku dočasne upevnite na stenu. Tým zaistíte, aby
bol panel celkom rovný a na stene si vyznačte otvory na
vyvŕtanie.

2. Montážnu dosku upevnite na stenu pomocou skrutiek.

Inštalácia na podlahu

Inštalácia na stenu

3. Ak sú prípojky chladiaceho potrubia a vypúšťacieho potrubia
kompletné, cez otvor vyplňte voľný priestor tmelom.
Voľný priestor (medzera) môže na chladiacom a vypúšťacom
potrubí spôsobiť kondenzáciu ako aj vniknutie hmyzu do
potrubí.

4. Keď sú všetky prípojky kompletné, čelný panel a čelnú mriežku
nasaďte na ich pôvodné miesto.

Rozšírenie konca potrubia

1 Koniec rúrky odrežte.

2 Odihlite povrch odrezanej plochy smerom dole tak, aby sa do
hadice nedostali nečistoty.

3 Na rúrku nasaďte maticu.

Presne nastavte do polohy uvedenej vyššie.

4 Potrubie spojte.

5 Skontrolujte správne nasadenie a spojenie.

Pripojenie chladiaceho potrubia

1 Pri doťahovaní matíc použite momentové kľúče, aby nedošlo
k poškodeniu matíc a úniku plynov.

2 Stredy oboch matíc správne nastavte a matice dotiahnite rukou
o 3 až 4 otáčky. Potom ich úplne dotiahnite pomocou momento-
vých kľúčov.

1 Skriňa

2 6 skrutiek (M4x25L) (dodáva zákazník)

1 Montážna doska
Montážna doska by mala byť nainštalovaná na stenu 
s dostatočnou nosnosťou, aby mohla niesť hmotnosť 
vnútornej jednotky.

2 5 skrutiek (M4x25L) (dodáva zákazník)

3 4 skrutky (M4x25L) (dodáva zákazník)

4 Výlisok

1

2

3 4

2

1

1 Presne odrežte v pravom uhle.

2 Odstráňte nečistoty.

1

Nástroj 
určený pre 

R410A Bežný nástroj

1 Spojka
Spojka 

(Ridgid typ)
Krídlová matica 

(Imperial typ)

A 0~0,5 mm 0,5 mm 1,0 mm

1 Vnútorný povrch hrdla musí byť úplne hladký a nepoškodený.

2 Koniec potrubia musí byť rovnomerne rozšírený a dokonale 
kruhového tvaru.

3 Skontrolujte správne uloženie matice.

VAROVANIE

■ Na tieto dielce nepoužívajte minerálny olej.

■ Zabráňte preniknutiu minerálnych olejov do systému,
lebo by sa tým znížila životnosť jednotiek.

■ Nikdy nepoužívajte potrubie, ktoré bolo použité pre
staršie inštalácie. Používajte len dielce dodávané
spolu s jednotkou.

■ Aby mohla byť zaistená predpokladaná životnosť,
nikdy do tejto jednotky R410A neinštalujte sušičku.

■ Sušiaci sa materiál by sa mohol rozpustiť a poškodiť
systém.

■ Nedokonalé spojenie môže zapríčiniť únik plynného
chladiva.

1 2

A

1 2

3

2

3

1

4

1 Momentový kľúč

2 Kľúč

3 Spojenie potrubí

4 Nástrčná matica
FVXS25~50FV1B
Jednofázové jednotky série R410A
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3 Aby nedošlo k úniku plynov, použite chladiaci strojný olej na
vnútorný a vonkajší povrch rozšírenia.

Tu potrite chladiacim strojným olejom.

Pozor pri manipulácii s potrubím

■ Chráňte otvorený koniec potrubia pred prachom a vlhkosťou.

■ Všetky ohyby potrubia by mali byť čo najmiernejšie. Pre
ohýbanie potrubia používajte odpovedajúce nástroje.
Polomer ohybu by mal byť najmenej 30 až 40 mm.

Výber medených potrubí a tepelného izolačného materiálu

Pri použití v obchode dostupného medeného potrubia a fitingov je
nutné dodržať nasledovné podmienky.

1. Tepelný izolačný materiál: Polyetylénová pena. Prenos tepla
0,041 až 0,052 W/mK (0,035 až 0,045 kcal/mh°C). Vyberte
tepelné izolačné materiály, ktoré odolajú teplote 110°C.

2. Zaistite izoláciu plynového a kvapalného potrubia a zaistite
rozmery izolácie podľa pokynov uvedených nižšie.

3. Pre plynové a kvapalinové potrubie s chladivom použite
samostatné tepelne izolované potrubie.

Kontrola úniku plynu

■ Po odčerpaní vzduchu skontrolujte únik plynu.

■ Pokyny pre odčerpanie vzduchu nájdete v návode na inštaláciu
vonkajšej jednotky.

Tu skontrolujte netesnosť.

Namočte mydlovou vodou a dôkladne skontrolujte, či plyn
neuniká.
Po ukončení kontroly mydlovú vodu utrite.

Pripojenie spojovacieho potrubia

Po ukončení kontroly úniku plynu, ktorá je popísaná vyššie, pripojte
potrubie.

■ Na mieste montáže odrežte izolovanú časť potrubia tak, aby
bola zarovno so spojovanou časťou.

■ Použitím pásky upevnite odrezanú časť chladiaceho potrubia
s tupým spojom na pomocnom potrubí tak, aby nedošlo k vzniku
medzery.

Krútiaci moment dotiahnutia matice

Plynová strana Strana kvapaliny

trieda 25/35 3/8 palca
32,7~39,9 N•m 1/4 palca

14,2~17,2 N•m
trieda 50 1/2 palca

49,5~60,3 N•m

1 Dážď.

2 Stena

3 Zaistite umiestnenie krytu.

4 Keď nie je k dispozícii kryt, zakryte hrdlo rúrky páskou. 
Zabránite tak vniknutiu nečistôt alebo vody do potrubia.

1 Plynové potrubie

2 Prepojenie medzi jednotkami

3 Kvapalinové potrubie

4 Izolácia plynového potrubia

5 Dokončovacia páska

6 Izolácia potrubia s kvapalinou

1

3
2

4

1
2

3

4
5

6

Trieda

Vonkajší 
priemer 

(mm)
Hrúbka 
(mm)

Plynová strana
25/35 9,5 0,8

50 12,7 0,8

Strana kvapaliny — 6,4 0,8

Trieda

Vonkajší 
priemer 

(mm)
Hrúbka 
(mm)

Tepelná izolácia plynového 
potrubia

25/35 12-15 ≥10

50 14-16 ≥10

Tepelná izolácia potrubia s 
kvapalinou — 8-10 ≥10

1

2

1

2

3

Návod na inštaláciu
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■ Odrezanú časť a tupý spoj obaľte priloženým izolačným
plechom tak, aby nevznikli žiadne medzery.

Pripojenie vypúšťacej hadice

Dodanú vypúšťaciu hadicu zasuňte do otvoru vypúšťacej nádoby.

Vypúšťaciu hadicu zasuňte tak, aby úplne dosadla na tesnenie
pripojovacieho otvoru.

Zapojenie

Multi vnútornú jednotku inštalujte ako je popísané v návode
na inštaláciu dodanom s multi (viacnásobnou) vonkajšou jednotkou.

1 Odstráňte izoláciu na koncoch vedenia (15 mm).

2 Farby vodičov musia sedieť s číslami svoriek na svorkovnici a
vodič celkom zasuňte do svorky.

3 Vodiče uzemnenia bezpečne pripojte k príslušným svorkám.

4 Vodiče pretiahnite a skontrolujte, či sú bezpečne uchytené.
Vodiče potom upevnite príslušnými úchytkami.

5 Kábel diaľkového ovládača pripojte ku S1. Viď "Pripojenie
k systému HA" na strane 8.

Pripojenie k systému HA

1. Odoberte elektrickú skriňu. (Viď "Ako nastaviť rozličné adresy"
na strane 3).

2. Použitím klieští odrežte kolíky.

3. Zapojte tak, ako je zobrazené na schéme a spojovaciu šnúru
pripojte ku konektoru S21.

4. Nasaďte bočný kovový kryt, snímač termistora a elektrickú
skriňu opäť vráťte do predchádzajúceho stavu.

5. Nasaďte konektory 5P, 6P a 7P.

6. Opäť nasaďte čelný kovový kryt a dosku na upevnenie snímača.

1 Chladiace potrubie

2 Zárez

3 Páska

4 Izolačný plech

5 Pomocné potrubie

VAROVANIE

■ Dôkladne zaizolujte spoj potrubí. Nedôsledná izolácia
môže spôsobiť únik vody.

■ Potrubie zatlačte dovnútra tak, aby netlačilo na čelný
panel.

1 Vypúšťacia nádoba

2 Tesnenie

3 Vypúšťacia hadica

1

4

5

1

2

3

1 Doska upevnenia snímača

2 Čelný kovový kryt

3 Vodiče upravte tak, aby čelný kovový kryt dôkladne zapadol 
na svoje miesto.

4 Uchytenie vodiča pevne zaistite, aby na drôty nepôsobili 
žiadne vonkajšie sily.

5 Použite špecifikovaný typ vedenia.

6 Úchytka vodiča

7 Elektrická skriňa

8 Svorkovnica

1 Vonkajšia jednotka

2 Vodiče pevne upevnite pomocou skrutiek na svorkovnici.

3 Vnútorná jednotka 

VAROVANIE

■ Nepoužívajte odbočkové vodiče, nepružné vodiče,
predlžovacie káble ani hromadné zapojenia. Mohlo by
dôjsť k prehrievaniu, úrazu elektrickým prúdom alebo
požiaru.

■ Vo vnútri výrobku nepoužívajte elektrické súčiastky
zakúpené v bežných obchodoch. (Napájanie pre
vypúšťacie čerpadlo atď. nevyvádzajte zo
svorkovnice.) Taký postup by mohol spôsobiť úraz
elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

1 2 3 8

7

6

5
4

3

1

2

1
2
3

1 2 3 L N

13 2

2

H05VV
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inštalácia vnútornej jednotky – inštalácia 
poloskryte

Tu sú uvedené len položky, ktoré patria ku tomuto spôsobu
inštalácie. Ďalšie pokyny nájdete v "Inštalácia vnútornej jednotky –
inštalácia vonku" na strane 4.

Otvor v stene

Vyvŕtajte otvor v stene vo veľkosti zobrazenej na obrázku.

Inštalácia prídavnej dosky pre montáž hlavnej jednotky

Zadná časť jednotky sa môže pripevniť pomocou skrutiek v bodoch
zobrazených na obrázku. Podľa hĺbky vnútornej steny nezabudnite
nainštalovať prídavnú dosku.

Upevňovací bod na zadnej strane

Chladiace potrubie

Viď "Chladiace potrubie" na strane 4.

Umiestnenie otvoru

Inštalácia vnútornej jednotky

1 Odoberte čelnú mriežku. (Viď "Inštalácia vnútornej jednotky" na
strane 5).

2 Odskrutkujte 7 skrutiek.

3 Odoberte hornú skriňu (2 úchytky) a bočné skrine (2 úchytky na
každej strane)

1 Konektor HA (S21)

2 Bočný kovový kryt

3 Šnúra HA

4 Kolík

5 Čelný kovový kryt

6 Doska upevnenia snímača

1 Veľkosť otvoru

2 Otvor

3 Podlaha

1 Otvor pre skrutku

2 Otvor

3 Prídavná doska (dodáva zákazník)

S21

1

2
3

4

5

6

670~690

58
5~

59
51

3 2

140

230

644

150

250

95

250

200

1 1

2

3

3

UPOZORNENIE

Pri inštalácii hlavnej jednotky sa musí použiť prídavná
doska, inak by medzi jednotkou a stenou vznikol voľný
priestor.

1 Potrubie vľavo dole

2 Potrubie z pravej strany dole

3 Stena

4 Pravé/ľavé potrubie

1 Horná skriňa

2 Bočná skriňa

50

35

45

90 75

50

1 2 3

4

1

2

Návod na inštaláciu
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4 Vnútornú jednotku nasaďte na stenu, upevnite ju ku podlahe
(2 skrutky) a na zadnej strane upevnite pomocou 4
upevňovacích skrutiek (M4x25L).

Inštalácia vnútornej jednotky – skrytá 
inštalácia

Tu sú uvedené len položky, ktoré patria ku tomuto spôsobu
inštalácie. Ďalšie pokyny nájdete v "Inštalácia vnútornej jednotky –
inštalácia vonku" na strane 4.

Jednotku nainštalujte podľa pokynov uvedených nižšie. Ak tak
neurobíte, môže to spôsobiť poruchu chladenia a kúrenia ako aj
kondenzáciu vo vnútri domu.

■ Medzi hlavnou jednotkou a stropom nechajte dostatok voľného
priestoru, aby nič nebránilo prúdeniu chladného alebo teplého
vzduchu.

■ Medzi výstupnú a vstupnú časť umiestnite rozdeľovaciu dosku.

■ Rozdeľovaciu dosku umiestnite na pravú stranu.

■ Prepnite koncový vypínač hore-fúkanie.

■ Na výstupe vzduchu použite pohyblivú mriežku, aby bolo možné
nastaviť smer prúdenia chladného alebo teplého vzduchu.

■ Veľkosť mriežky má byť pri otvorení 70% alebo viac.

Pohľad zhora

Bočný pohľad

Pohľad z prednej strany

Chladiace potrubie

Umiestnenie otvoru

UPOZORNENIE

■ Použite okraj vypúšťacej nádoby na vodorovné
vysunutie vnútornej jednotky.

■ Zapustenie vnútornej jednotky nainštalujte ku stene.

POZNÁMKA Chladiace potrubie, vyvŕtanie otvoru v stene a
inštaláciu potrubia v stene, vypúšťacie potrubie,
inštaláciu vnútornej jednotky, rozohnanie konca
potrubia, pripojenie chladiaceho potrubia, kontrolu
úniku plynu, pripojenie spojovacieho potrubia,
pripojenie vypúšťacej hadice, zapojenie a pripojenie
na systém HA nájdete v "Inštalácia vnútornej jednotky
– inštalácia vonku" na strane 4.

1 Rozdeľovacia doska na pravej strane

2 Rozdeľovacia doska

≥50 ≥50

1

2

1 Pohyblivá mriežka

2 Rozdeľovacia doska

3 Rozdeľovacia doska na pravej strane

4 Horná mriežka nesmie vyčnievať

5 70% alebo viac pri otvorení

Pohľad zhora Bočný pohľad

1 Potrubie vľavo dole

2 Potrubie z pravej strany dole

3 Pravé/ľavé potrubie

1
5
-2
0

4
1
0

1
2
0

20-30

≥70

1

1

4

5

2

2

3

75 75
45

6045

45

3

21
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Prepnutie prepínača DIP prúdenia vzduchu smerom hore

Prepnite prepínač DIP prúdenia vzduchu smerom hore (SW2-4) do
polohy ON (ZAP) a tým sa obmedzí prúdenie vzduchu smerom hore.

1 Odoberte čelnú mriežku.

(Viď "Inštalácia vnútornej jednotky" na strane 5).

2 Prepnite vypínač DIP (SW2-4) na doske PCB v skrini
elektrického zariadenia do polohy ON (ZAP).

Ako používať a nastaviť vypínač

Skúšobná prevádzka a skúšanie

1 Zmerajte napájacie napätie a skontrolujte, či zodpovedá
špecifikovanému rozsahu.

2 Skúšobná prevádzka je nutná v režime chladenia a vykurovania.

Model s tepelným čerpadlom

V režime chladenia vyberte najnižšiu teplotu, aká sa dá
naprogramovať. V režime vykurovania vyberte najvyššiu teplotu, aká
sa dá naprogramovať.

■ Podľa teploty v miestnosti sa môže skúšanie v režime chladenia
alebo v režime vykurovania vypnúť. Pre skúšobnú prevádzku
použite diaľkový ovládač podľa nižšie uvedeného popisu.

■ Po skončení skúšobnej prevádzky nastavte teplotu na normálnu
hodnotu (26°C až 28°C v režime chladenia, 20°C až 24°C
v režime vykurovania).

■ Z dôvodu ochrany zariadenia systém deaktivuje opätovné
spúšťanie prevádzky na dobu 3 minút po vypnutí.

Len pre chladenie

Vyberte najnižšiu teplotu, aká sa dá naprogramovať.

■ Podľa teploty v miestnosti sa môže skúšanie v režime chladenia
vypnúť.
Pre skúšobnú prevádzku použite diaľkový ovládač podľa nižšie
uvedeného popisu.

■ Po skončení skúšobnej prevádzky nastavte teplotu na normálnu
hodnotu (26°C až 28°C).

■ Z dôvodu ochrany zariadenia systém deaktivuje opätovné
spúšťanie prevádzky na dobu 3minút po vypnutí.

3 Skúšobnú prevádzku uskutočnite v súlade s návodom na
obsluhu a tak si overte, že všetky funkcie a súčiastky (napríklad
pohyb žalúzií) pracujú správne.

■ V pohotovostnom režime klimatizačná jednotka vyžaduje len
veľmi malý príkon. Pokiaľ sa systém nebude počas určitej
doby po inštalácii používať, vypnite istič zariadenia a
eliminujte tak zbytočnú spotrebu prúdu.

■ Keď použijete k odpojeniu napájania klimatizačnej jednotky
istič, po opätovnom zapnutí ističa prejde systém do
pôvodného režimu prevádzky.

Skúšobná prevádzka s diaľkovým ovládačom

1. Stlačte tlačidlo ON/OFF a systém zapnite.

2. Stlačte tlačidlo TEMP (2 umiestnenia) a MODE súčasne.

3. Dvakrát stlačte tlačidlo MODE (Režim). (" " sa zobrazí na
displeji a informuje o tom, že bol zvolený režim skúšobnej
prevádzky.)

4. Funkcia skúšobnej prevádzky sa ukončí asi po 30 minútach a
zariadenie sa prepne do bežného režimu. K ukončeniu
skúšobnej prevádzky stlačte tlačidlo ON/OFF.

Skúšané položky

1 Vypínač DIP prúdenia vzduchu smerom hore

Číslo vypínača SW2-4

Funkcia nastavenia Limit prúdenia vzduchu smerom 
hore

ON <-> OFF ON <-> OFF

Použitie Prepnite do polohy ON (ZAP) pre 
príslušné jednotky

Nastavenie z výrobného závodu OFF

Nezabudnite zapnúť vypínač prúdenia vzduchu smerom
hore do polohy ON (ZAP). Ak tak neurobíte, môže to
spôsobiť neúplné chladenie alebo kúrenie a tvorbu
kondenzátu vo vnútri domu.

POZNÁMKA Chladiace potrubie, vyvŕtanie otvoru v stene a
inštaláciu potrubia v stene, vypúšťacie potrubie,
inštaláciu vnútornej jednotky, rozohnanie konca
potrubia, pripojenie chladiaceho potrubia, kontrolu
úniku plynu, pripojenie spojovacieho potrubia,
pripojenie vypúšťacej hadice, zapojenie a pripojenie
na systém HA nájdete v "Inštalácia vnútornej jednotky
– inštalácia vonku" na strane 4.

1

Skúšané položky Symptóm

■ Vnútorné a vonkajšie jednotky sú 
nainštalované správne a na 
pevných základoch.

Nebezpečie pádu, vibrácií a hluku

■ Nedochádza k úniku chladiva. Nedokonalá funkcia chladenia/
ohrevu

■ Plynové a kvapalinové potrubie 
s chladivom a predlžovacia 
vypúšťacia hadica vnútornej 
jednotky sú tepelne izolované.

Únik vody

■ Vypúšťacie potrubie je správne 
nainštalované.

Únik vody

■ Systém je správne uzemnený. Zvod elektrickej energie

■ K prepojeniu jednotiek boli 
použité vodiče špecifikovaného 
typu.

Neschopnosť prevádzky alebo 
nebezpečie vzniku požiaru

■ Nasávanie alebo vyfukovanie 
vnútornej alebo vonkajšej 
jednotky sú v zodpovedajúcej 
vzdialenosti voľné. Uzatváracie 
ventily sú otvorené.

Nedokonalá funkcia chladenia/
ohrevu

■ Vnútorná jednotka správne 
prijíma povely z diaľkového 
ovládača.

Neschopnosť prevádzky
Návod na inštaláciu
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