NÁVOD NA INŠTALÁCIU

Celkový výmenník tepla
Ventilátor rekuperácie tepla -s vinutím DXMODELY
(Kanálový typ montovaný na strop)
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Dôkladne si, prosím, prečítajte tento návod na inštaláciu a jednotku správne nainštalujte tak, aby sa zachoval je plný výkon dlhú dobu.
Pred inštaláciou jednotky poskytnite, prosím, niektoré potrebné diely, napr. kruhové kryty, mriežky nasávania vzduchu alebo výstupu
vzduchu a pod.
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BEZPEČNOSTNÉ PREVENTÍVNE
OPATRENIA

Bezpodmienečne dodržiavajte "BEZPEČNOSTNÉ
PREVENTÍVNE OPATRENIA“. Tento výrobok prichádza na trh
s označením “spotrebiče, ktoré nie sú prístupné verejnosti".
V tomto návode sú preventívne opatrenia rozdelené na
VAROVANIA a UPOZORNENIA. Dodržujte všetky nižšie
uvedené preventívne opatrenia. Všetky sú veľmi dôležité pre
zabezpečenie bezpečnosti.
VAROVANIE ..........Označuje možnú nebezpečnú
situáciu, ktorej ak sa nezabráni,
môže mať za následok usmrtenie
alebo vážne zranenia.
UPOZORNENIE.....Označuje možnú nebezpečnú
situáciu, ktorej ak sa nezabráni,
môže mať za následok menej vážne
zranenie alebo poranenie. Môže sa
tiež použiť ako upozornenie na
nebezpečné praktiky.
• Po ukončení všetkých inštalačných prác jednotka vetrania
s rekuperáciou tepla preskúšajte a skontrolujte, či jednotka
vetrania s rekuperáciou tepla funguje správne. Užívateľovi
dajte potrebné pokyny týkajúce sa používania a čistenia
jednotky vetrania s rekuperáciou tepla podľa návodu na
obsluhu. Užívateľa požiadajte, aby si uschoval tento návod a
návod na obsluhu za účelom ich použitia v budúcnosti.
VAROVANIE
• O vykonanie inštalačných prác požiadajte vášho
miestneho predajcu alebo kvalifikovaných pracovníkov.
Nesprávne uskutočnená inštalácia môže spôsobiť únik
vody, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
• Inštalácia by sa mala vykonať podľa návodu na inštaláciu
a na jednotke sa nemajú vykonať žiadne zmeny.
Nesprávne uskutočnená inštalácia môže spôsobiť únik vody,
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru. Ak
jednotka vetrania s rekuperáciou tepla padne, môže to
mať za následok vznik úrazu.
• Nainštalujte jednotku vetrania s rekuperáciou tepla na
základ, ktorý odolá jej hmotnosti.
Nedostatočná pevnosť môže mať za následok pád jednotky
vetrania s rekuperáciou tepla a spôsobenie zranení. Okrem
toho môže spôsobiť vibráciu vnútorných jednotiek a spôsobiť
nepríjemnú hlučnosť.
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Celkový výmenník tepla
Ventilátor s rekuperáciou tepla -s vinutím DX-

Návod na
inštaláciu

• Nedovoľte výstupnému vzduchu, aby sa dostal do vstupného
ventilu vonkajšieho vzduchu. Môže to spôsobiť, že sa
vzduch miestnosti znečistí a poškodí zdravie.
• Vstupný ventil vonkajšieho vzduchu umiestnite tak, aby
nenasával výstupný vzduch, ktorý obsahuje vzduch zo
spaľovania a pod.
Nesprávna inštalácia môže spôsobiť stratu kyslíka
v miestnosti, ktorá spôsobí vážne nehody.
• Zabezpečte, aby elektrické zapojenie jednotky vykonal
kvalifikovaný personál podľa miestnych platných zákonov
(poznámka 1) a tohto návodu na inštaláciu použitím
samostatného obvodu.
Vždy použite vedenie vhodnej dĺžky. Nepripájajte ďalšie
vedenie. Nedostatočný výkon obvodu elektrického napájania
alebo nevyhovujúce elektrické zariadenia môžu viesť
k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
(poznámka 1) použiteľná legislatíva znamená "Všetky
medzinárodné, národné a miestne smernice,
zákony, predpisy a/alebo kódy, ktoré sú
platné a použiteľné pre určitý výrobok alebo
doménu“.
• Pri inštalácii používajte len špecifikované diely a
príslušenstvo. Použitie iných ako špecifikovaných dielov
môže mať za následok pád jednotky vetrania s rekuperáciou
tepla, únik vody, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik
požiaru a pod.
• Špecifikované inštalačné práce realizujte so zreteľom na
silný vietor, možné víchrice alebo zemetrasenia. Nesprávne
vykonané inštalačné práce môžu mať za následok úrazy
v dôsledku pádu jednotky vetrania s rekuperáciou tepla.
• Zabezpečte, aby celé zapojenie bolo bezpečné. Použite
špecifikované vodiče a zabezpečte, aby na svorkovnici
alebo vedení nepôsobili žiadne vonkajšie sily.
Neúplné zapojenie alebo nedokonalé upevnenie môžu
spôsobiť prehriatie alebo vznik požiaru.
• Pri zapojení vedenia diaľkového ovládača, prenosového
vedenia a zapojenia elektrického napájania vytvorte správne
zapojenie tak, aby sa veko riadiacej skrine mohlo bezpečne
upevniť. Ak nebude kryt rozvádzacej skrine správne
nainštalovaný, môže dôjsť k prehrievaniu svoriek, úrazom
elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
• Poraďte sa s vašim miestnym predajcom, čo máte robiť
v prípade úniku chladiva.
Ak sa má jednotka ventilátora s rekuperáciou tepla nainštalovať v malej miestnosti, je nutné uskutočniť také opatrenia,
aby ani v prípade úniku chladiva neprekročilo jeho množstvo
povolenú hranicu koncentrácie. Inak by to mohlo viesť
k vzniku nehody v dôsledku nedostatku kyslíka.
• Ak plyn chladiva počas inštalačných prác uniká, priestory
ihneď vyvetrajte. Ak sa dostane plyn chladiva do styku
s ohňom, môžu vznikať jedovaté plyny.
• Po skončení inštalačných prác celé zariadenie, či niekde
neuniká plynné chladivo. Pokiaľ by plynové chladivo unikalo
do miestnosti a dostalo sa do styku so zdrojom požiaru, napr.
teplovzdušný ohrievač, sporák alebo varič, môže dôjsť
k tvorbe jedovatých plynov.
• Predtým než sa dotknete elektrických komponentov,
vytiahnite zástrčku elektrického napájania zo zásuvky
elektrickej siete. V prípade dotyku dielov pod napätím môže
dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom.
• Nikdy sa priamo nedotýkajte žiadneho náhodne uniknutého
chladiva. Mohlo by to spôsobiť silné omrzliny.
• Uzemnite jednotku vetrania s rekuperáciou tepla.
Nepripájajte uzemňovací vodič k plynovému alebo
vodovodnému potrubiu, bleskozvodom alebo uzemňovacím
vodičom telefónneho vedenia. Nedokonalé uzemnenie môže
spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Intenzívny nárazový prúd blesku alebo iného zdroja môže
spôsobiť poškodenie klimatizačného zariadenia.
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• Zabezpečte inštaláciu ističa uzemnenia.
Zanedbanie tejto zásady môže spôsobiť úraz zasiahnutím
elektrického prúdu alebo vznik požiaru.
UPOZORNENIE
• Nainštalujte vypúšťacie potrubie v súlade s týmto návodom
na inštaláciu. Tým sa zaistí dobrý odvod a zaizolujte
potrubie, aby sa zabránilo kondenzácii. Nesprávne
nainštalované vypúšťacie potrubie môže spôsobiť únik vody.
Následkom toho môže zvlhnúť nábytok.
• Nainštalujte jednotku vetrania s rekuperáciou tepla, vedenie
elektrického napájania, vedenie diaľkového ovládača
a prepojovacie vodiče najmenej 1 meter od televízneho
alebo rozhlasového prijímača. Tým sa predíde možnosti
rušenia obrazu alebo vzniku šumenia. (V závislosti od dĺžky
rozhlasových vĺn môže byť vzdialenosť 1 metra pre
odstránenie šumenia nedostatočná.)
• Nainštalujte dva vonkajšie kanály so sklonom smerom dole,
aby sa zabránilo vniknutiu dažďovej vody do jednotky.
Ak k tomu nedošlo úplne, voda sa môže dostať do budovy,
poškodí nábytok a spôsobí zásah elektrického prúdu alebo
vznik požiaru.
• Nezabudnite izolovať dva vonkajšie kanály a kanál prívodu
vzduchu, aby nedošlo ku kondenzácii. Ak k tomu nedošlo
úplne, voda sa môže dostať do budovy, poškodí nábytok
a pod.
• Ak kovový kanál prechádza cez kovovú dosku, drôtenú
dosku alebo kovovú dosku drevenej konštrukcie, elektricky
oddeľte kanál a stenu. Nesprávne vykonané práce na kanále
môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
• Neinštalujte jednotku vetrania s rekuperáciou tepla na
miestach, ako sú nasledovné:
1. Miesta vystavené vysokým teplotám alebo priamemu
plameňu.
Môže to mať za následok vznik požiaru alebo prehriatie.
2. Na miestach, kde vznikajú korozívne plyny, napríklad
plyny kyseliny sírovej.
To môže spôsobiť vznik požiaru.
3. Miesta, ako sú strojársky a chemický závod, kde sa
vytvára plyn, ktorý obsahuje škodlivý plyn alebo korozívne
zložky materiálov, napr. kyselina, alkálie, organické
rozpúšťadlá a nátery. Miesta, kde môže dôjsť k úniku
horľavého plynu. Medené potrubia a spájkované spoje
môžu korodovať a tak spôsobiť únik chladiva alebo otravu
a vznik požiaru v dôsledku unikajúceho plynu.
4. Miesta pod bodom mrazu. Použitie jednotky pri teplotách
pod 0°C môže spôsobiť zamrznutie vypúšťacej nádoby
prívodného a výstupného potrubia, zvlhčovacieho prvku,
elektromagnetických ventilov a iných dielov, čo môže
spôsobiť problémy.
5. Na miestach, kde je nainštalované zariadenie, ktoré
vyžaruje elektromagnetické vlny.
Elektromagnetické vlny by mohli rušiť riadiaci systém
a spôsobiť poruchu funkcie zariadenia.
6. Na miestach s únikom horľavých plynov, alebo v miestach
s uhlíkovými vláknami alebo horľavým prachom
rozptýleným vo vzduchu, ale na miestach, kde sa
manipuluje s prchavými horľavinami (napr. riedidlo alebo
benzín).
V prípade úniku plynu a keď plyn zostane prítomný okolo
jednotky vetrania s rekuperáciou tepla, môže dôjsť
k vzniku požiaru.
• Uistite sa, že je teplota a vlhkosť v blízkosti jednotky
a mriežky nasávania vzduchu alebo výstupu vzduchu
v hraniciach diktovaných podmienkami používania.
1. Chladiace vozidlo alebo iné miesta s nízkymi teplotami.
2. Miesta, napr. kúpeľne alebo ohrievané bazény vystavené
vlhkosti.
To by mohlo spôsobiť požiar, elektrický zvod alebo
zasiahnutie elektrickým prúdom.
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• Uistite sa, že bolo vykonané opatrenie na ochranu proti
snehu. Ak nie je ochrana, sneh sa môže dostať cez vonkajšie
kanály, spôsobiť poškodenie nábytku, zasiahnutie
elektrickým prúdom a vznik požiaru.
• V oblastiach, kde sa hmyz ľahko pritiahne k svetlu. napr. kde
je okno alebo svetlo v blízkosti otvoru vetrania, mimoriadne
malý hmyz môže niekedy preniknúť do miestnosti
prechodom cez vetrací otvor. Keďže úplne zabrániť vniknutiu
mimoriadne malého hmyzu je ťažké, je dôležité zvážiť vážne
riešenie, napr. skriňa filtra (napájanie na mieste inštalácie)
počas procesu tvorby ochrany voči vniknutiu hmyzu.
• Jednotka vetrania s rekuperáciou tepla nie je určená na
používanie v prípadnom výbušnom prostredí.
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PRED INŠTALÁCIOU

Pokiaľ sa neukončia inštalačné práce, je potrebné
skladovať príslušenstvo potrebné pre inštaláciu.
Neodhadzujte ho!
Po dodaní jednotky ju ochráňte použitím obalového materiálu
až do inštalácie tak, aby sa nepoškriabala.
[1] Rozhodnite sa o spôsobe prepravy.
[2] Jednotku ponechajte vo vnútri obalu, až kým ju nedopravíte
na miesto inštalácie. Pokiaľ je nevyhnutné jednotku vybaliť,
použite pri zdvíhaní pruh jemného materiálu alebo
ochranné doštičky spolu s lanom, aby nedošlo
k poškodeniu alebo poškriabaniu jednotky.
Pri otváraní skrine a jej presune držte jednotku pomocou
závesných konzol (4) a nezdvíhajte ju držaním za inú časť
(hlavne nie za chladiace potrubie, vypúšťacie potrubie,
potrubie prívodu vody a prírubu pripojenia kanálu).
• Pred inštaláciou jednotky skontrolujte použitie chladiva
typu R410A. (Použitie nesprávneho chladiva zabráni
normálnej prevádzke jednotky.)
• Pri inštalácii vonkajšej jednotky si preštudujte návod na
inštaláciu pripojený k vonkajšej jednotke.

2.1 PREDBEŽNÉ OPATRENIA
• Zákazníkovi vysvetlite, ako má správne jednotku obsluhovať
(hlavne vykonávať údržbu vzduchového filtra a obsluhu) tak,
že mu umožníte, aby vykonal obsluhu sám postupom podľa
návodu.
• Kde vzduch obsahuje vysoké úrovne soli ako sú miesta
v blízkosti oceánov a kde napätie veľmi kolíše ako sú napr.
závody. Tiež vo vozidlách alebo na lodiach.

2.2 PRÍSLUŠENSTVO
Skontrolujte, či je vo vašej jednotke zahrnuté nasledovné
príslušenstvo.
Príruba
Názov pripojenia
kanála
Množstvo

Tvar

4 ks

Závitorezná
skrutka M4
(pre pripojenie
kanála)

Vodovodné potrubie
so sitkom

24 ks

VKM-GBMV1: 1 ks
VKM-GBV1: 0 ks

typ 50M4×12
typ 80, 100 M4×16
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Polovičný spoj
(spoj
Názov
medeného
potrubia)
VKM-GBMV1:1 ks
Množstvo
VKM-GBV1: 0 ks

Nástrčná
matica (spoj
medeného
potrubia)

1 sada

Vnútorný priemer: Ø35
Vnútorný priemer: Ø26

Kryt
izolácie
vodovodného
potrubia

VKM-GBMV1:
1 ks
Množstvo
VKM-GBV1:
0 ks
Tvar

a. Položky, ktoré je nutné po ukončení práce skontrolovať

VKM-GBMV1:1 ks
VKM-GBV1: 0 ks

Tvar

Názov

Kryt izolácie
potrubia chladiva

Tesniaci
materiál

1 ks

Upevnenie
(Ostatné)
VKM-GBMV1: • Návod na
10 ks
inštaláciu
VKM-GBV1: • Návod na
8 ks
obsluhu

Vnútorný
priemer: Ø15

2.3 VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
• Jednotka môže byť vyrobená ako súčasť dvoch rozličných
systémov: ako súčasť kombinovaného systému prevádzky
použitá spolu s klimatizáciou SYSTÉMU VRV a ako
nezávislý systém použitím len vetrania s rekuperáciou tepla.
Pri použití jednotky ako nezávislého systému je potrebný
fungujúci diaľkový ovládač.
Tabuľka
Typ diaľkového ovládača

U NASLEDOVNÝCH POLOŽIEK JE NUTNÉ DÁVAŤ
ŠPECIÁLNY POZOR POČAS KONŠTRUKCIE A
KONTROLY PO UKONČENÍ INŠTALÁCIE.

BRC1D527

POZNÁMKA) 1
Ak používate iný diaľkový ovládač, než je ten uvedený
vyššie, prekonzultujte to, prosím, s vašim miestnym
predajcom.
POZNÁMKA) 2
Pri použití jednotky ako nezávislého systému odporúčame
diaľkový ovládač "BRC1D527". Lebo zobrazuje režim
vetrania a týmto tlačidlom je možné zvoliť režim vetrania
ventilátorom.
• Pri inštalácii jednotky majte pripravený kryt kruhového tvaru,
mriežku výstupu vzduchu a mriežku nasávania vzduchu a
iné diely potrebné pre inštaláciu.
Pri výbere voliteľného prídavného príslušenstva sa poraďte
s vašim miestnym predajcom.

Kontrolované položky

Ak sa nevykoná
správne, čo sa môže
ľahko stať

Sú vnútorná a
vonkajšia jednotka
pevne upevnené?

Jednotky môžu
spadnúť, vibrovať
alebo robiť hluk.

Je vonkajší kanál
nainštalovaný bez
sklonu smerom dole?
(Viď obr. 16)

Kondenzovaná voda
môže kvapkať.

Je skúška utesnenia
plynu ukončená?

Môže to mať za
následok nedostatočné chladenie.

Je jednotka
dostatočne izolovaná?

Kondenzovaná voda
môže kvapkať.

Je odtok plynulý?

Kondenzovaná voda
môže kvapkať.

Je napájacie napätie
rovnaké, ako je to
zobrazené na
výrobnom štítku?

Jednotka sa môže
poškodiť alebo môžu
vyhorieť komponenty.

Je elektrické zapojenie
a pripojenie potrubí
správne?

Jednotka sa môže
poškodiť alebo môžu
vyhorieť komponenty.

Je jednotka bezpečne
uzemnená?

Nebezpečné pri
nesprávnom
elektrickom uzemnení.

Súhlasí elektrické
zapojenie podľa
špecifikácií?

Jednotka sa môže
poškodiť alebo môžu
vyhorieť komponenty.

Blokuje niečo výstup
alebo vstup vzduchu
vnútornej alebo
vonkajšej jednotky?

Môže to mať za
následok nedostatočné chladenie.

Je zaznamenaná
dĺžka chladiaceho
potrubia a dodatočné
doplnenie chladiva?

Náplň chladiva
v systéme nie je jasná.

Je pripojená voda
dodávaná potrubím
prívodu vody?

Nezvlhčená.

Kontrola

Znova skontrolujte, prosím, všetky položky uvedené vyššie
v časti "BEZPEČNOSTNÉ PREVENTÍVNE OPATRENIA".
b. Položky kontrolované v čase dodávky
Kontrolované položky

Kontrola

Vysvetlili ste obsluhu zákazníkovi pri jeho
oboznámení sa s návodom na obsluhu?
Odovzdali ste návod na obsluhu a záruku vášmu
zákazníkovi?
c. Vysvetlivky k obsluhe
Položky s označením

VAROVANIE alebo

UPOZORNENIE v návode na obsluhu sú položky, ktoré
predstavujú možnosti spôsobenia úrazu a vzniku materiálnych škôd v spojení so všeobecným používaním výrobku.
Preto je potrebné, aby ste úplne vysvetlili popísaný obsah
a aby ste tiež požiadali svojich zákazníkov, že by si prečítali
návod na obsluhu.
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VOĽBA MIESTA INŠTALÁCIE

UPOZORNENIE
• Pri presune jednotky počas alebo po vybalení ju nezabudnite
zdvihnúť jej zavesením za zdvíhacie konzoly. Nepôsobte
tlakom na iné diely, hlavne potrubie chladiva, vypúšťacie
potrubie, potrubie prívodu vody a prírubu spájajúcu kanál.
• Ak si myslíte, že by vlhkosť vo vnútri stropu mohla prekročiť
30°C a relatívnu vlhkosť 80 %, zosilnite izoláciu potrubia
prepojenia medzi jednotkami.
Ako izoláciu použite sklenenú vlnu alebo polyetylénovú penu
tak, aby nebola hrubšia ako 10 mm a aplikujte ju dovnútra
otvoru v strope.
• Použite sklenenú vlnu, polyetylénovú penu alebo podobne
s hrúbkou najmenej 10 mm, ktoré sa hodia do otvoru
v strope ako tepelný izolačný materiál.
(1) Zvoľte také miesto inštalácie, ktoré spĺňa nasledovné
podmienky a o ktorom ste sa dohodli so zákazníkom.
• Nainštalujte na mieste, ktoré má dostatočnú pevnosť
a stabilitu. (Nosníky, strop a iné miesta majú byť
dostatočne pevné, aby uniesli hmotnosť jednotky.)
Nedostatočná pevnosť je nebezpečná. Môže tiež
spôsobiť vibrácie a neobvyklú prevádzkovú hlučnosť.
• Kde je možné prepojenie vnútornej a vonkajšej jednotky
potrubím v povolenom rozsahu. (Pozrite návod na
inštaláciu vonkajšej jednotky.)
• Kde prúdenie vzduchu nie je ničím blokované.
• Kde môže byť kondenzát správne vypustený.
• Nainštalujte na mieste, kde teplota vzduchu okolo
jednotky alebo vtiahnutého do zvlhčovača neklesne pod
0°C.
• Jednotku neinštalujte na strop alebo stenu.
(Ak je jednotka v kontakte so stropom alebo stenou,
môže spôsobiť vibrácie.)
• Kde je možné zaistiť dostatočný voľný priestor pre
údržbu a servis. (Viď obr. 1)

[PREDBEŽNÉ OPATRENIE]
• Nainštalujte vnútorné a vonkajšie jednotky, napájaciu
kábelovú prípojku a prepojovacie vodiče najmenej
1 meter od televízneho alebo rozhlasového prijímača.
Tým sa predíde možnosti rušenia obrazu alebo vzniku
šumenia. V závislosti od dĺžky rozhlasových vĺn môže byť
vzdialenosť 1 metra pre odstránenie šumenia
nedostatočná.
(2) Pre inštaláciu použite závesné skrutky. Skontrolujte,
či je alebo nie je strop dostatočne pevný pre unesenie
hmotnosti jednotky. Ak existuje riziko, pred inštaláciou
jednotky zosilnite strop.
(Vzdialenosť inštalačných otvorov je uvedená nižšie.
Pozrite si ich a skontrolujte miesta, ktoré vyžadujú
zosilnenie.)
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PRÍPRAVY PRED INŠTALÁCIOU

(1) Skontrolujte vzťah medzi polohou jednotky
a závesných skrutiek. (Viď obr. 2)
Na údržbu jednotky nechajte miesto a zahrňte kontrolné
otvory. (Vždy otvorte otvor na boku riadiacej skrine tak, aby
bolo možné ľahko kontrolovať vzduchové filtre, prvky
výmeny tepla, ventilátory a prvky zvlhčovača a vykonávať
na nich údržbu.)

1764
1688
1
4

2

5

3

A
B

3

1

7
6

1

1
2
3
4
5
6

≥600
2

≥2500

3

*H
≥20
Obrázok 1
1
2
3

Riadiaca skriňa
Priestor pre údržbu (mm)
Minimálna výška (mm)

7
8

8

Obrázok 2
Vzdialenosť závesných skrutiek (mm)
Výstupný vzduch smerom von (EA)
Čerstvý vzduch zvonka (OA)
Návrat vzduchu z miestnosti (RA)
Prívod vzduchu do miestnosti (SA)
360 (Ak sú kontrolné otvory 450)
140 (Ak sú kontrolné otvory 600)
Riadiaca skriňa
Kontrolné otvory
(mm)
Model

A

B

VKM50GBMV1, VKM50GBV1

832

878

VKM80GBMV1, VKM80GBV1
VKM100GBMV1, VKM100GBV1

1214

1262

• Zvoľte rozmer *H tak, aby bol sklon najmenej 1/100 ako
je uvedené v "6. PRÁCE NA VYPÚŠŤACOM POTRUBÍ
A PRÍVODE VODY".
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(2) Uistite sa, že nebol prekročený rozsah externého
statického tlaku jednotky.
(Viď výkresy charakteristík pevnosti a statickej výkonnosti
ventilátora, ako aj všeobecný katalóg, kde nájdete rozsah
nastavenia externého statického tlaku.)
(3) Otvorte inštalačný otvor. (Predbežne pripravené
stropy)
• Akonáhle je inštalačný otvor otvorený v strope, kde má
byť jednotka nainštalovaná, preveďte ním potrubie
chladiva, vypúšťacie potrubie, prenosové vedenie a
zapojenie diaľkového ovládača ku potrubiu jednotky
a otvorom zapojenia.
Viď "6. PRÁCE NA VYPÚŠŤACOM POTRUBÍ A
PRÍVODE VODY", "7. INŠTALÁCIA POTRUBIA
CHLADIVA" a "10. PRÍKLAD ZAPOJENIA A AKO
NASTAVIŤ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ".
• Po otvorení otvoru v strope sa v prípade potreby
presvedčte, či je strop vo vodováhe. Aby sa zabránilo
otrasom, môže byť potrebné zosilniť strop.
Podrobnosti prejednajte s architektom alebo tesárom.
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SPÔSOB INŠTALÁCIE

UPOZORNENIE
<<Pri vybaľovaní alebo presune jednotky držte spodnú
stranu jednotky alebo závesnú konzolu bez vyvinutia sily
na iné časti.>>
<<Pre diely používané pri inštalačných prácach používajte
poskytnuté príslušenstvo a špecifikované diely
skonštruované v našej spoločnosti.>>
(1) Jednotku nainštalujte dočasne.
• Závesnú konzolu upevnite na závesnú skrutku. Pevne ju
upevnite použitím matíc (M10, M12) a podložiek (M10
s vonkajším priemerom 30 až 34 mm, M12 s vonkajším
priemerom 36 až 38 mm) (dodáva zákazník) z hornej a
dolnej strany závesnej konzoly. (Viď obr. 4)
1

5
6

(4) Nainštalujte závesné skrutky.
(Použite závesné skrutky M10 až M12.)
Použite ukotvenie otvoru, zapustenú vložku, kotvu
v existujúcom strope alebo iné diely dodané zákazníkom za
účelom zosilnenia stropu pre unesenie hmotnosti jednotky.
(Viď obr. 3)
1
2
3
4
5

4

2

1
2
3
4
5
6
7

7

3

Obrázok 4
Závesná konzola
Prepravné kotvy
Skrutka
Štítok preventívne opatrenia pri usporiadaní kanála
Matica
Podložka
Dvojitá matica

Obrázok 3
1
2
3
4
5

Stropná doska
Kotviaca skrutka
Antivibračné závesné oko alebo upínač
Závesná skrutka
Vnútorná jednotka

Poznámka: Všetky vyššie uvedené diely dodáva zákazník.

(2) Ak sú nepotrebné, odstráňte štyri prepravné kotvy.
• Uvoľnite skrutky.
• Posuňte smerom hore a odstráňte prepravné kotvy.
• Skrutky bezpečne utiahnite ako predtým.
UPOZORNENIE
• Skrutky by mali byť odstránené z jednotky a mali by byť
dotiahnuté, aby sa zabránilo úniku vzduchu.
• Skontrolujte, či sa v jednotke pri inštalácii nenachádzajú
cudzie predmety, napr. plasty alebo papier.
• Jednotku nainštalujte po kontrole vnútra (SA/RA) a
vonkajšku (EA/OA) podľa obrázku na štítku predbežných
opatrení pri umiestňovaní kanála.
• Jednotku neprevracajte.
(3) Nastavte výšku jednotky.
(Bezpečne dotiahnite dvojité matice.)

5
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(4) Skontrolujte, či je jednotka vo vodorovnej polohe.
UPOZORNENIE
Aby ste zistili, či je jednotka vo vodováhe a či je sklon
(smerom dole) voči vypúšťaciemu potrubiu v rozsahu
do 1°, použite vodováhu. (Viď obr. 5)
(Jednou vecou, ktorú je nutné zvlášť kontrolovať, či je
jednotka nainštalovaná tak, aby sklon nebol v smere
vypúšťacieho potrubia, lebo by to spôsobilo únik.)

1

≤1°

≤1°

6

PRÁCE NA VYPÚŠŤACOM POTRUBÍ A
PRÍVODE VODY

(1) Nainštalujte vypúšťacie potrubie.
• Správne uskutočnite inštaláciu vypúšťania.
• V prípade systému priameho pripojenia kanálu existuje
záporný tlak vo vnútri jednotky relatívne voči atmosférickému tlaku, ak jednotka beží, preto nezabudnite na
výstupe vypúšťania použiť odlučovač. (Viď obrázok 7-1)

1

1

2

2

≥50 mm ≥50 mm

2

3

4

Obrázok 5
1
2

Vodováha
Vypúšťací otvor
Príruba pripojenia kanála
Vodorovné potrubie

(5) Dotiahnite hornú maticu.
(6) Pri použití priložených skrutiek nasaďte na výstupné
a vstupné otvory (celkovo štyri) nasaďte príruby
spájajúce kanál príslušenstva.
Pri nasadzovaní sa uistite, že sú značky nastavenia polohy
na jednotke zarovno s trojuholníkom na každej prírube
pripojenia kanála. (Viď obr. 6)
4

1
2
3

1
2
3
4

3

Obrázok 6
Značka príruby pripojenia kanála
Nastavenie polohy jednotky (RA je otvor Ø3)
Príruba pripojenia kanála
Skrutky (príslušenstvo) (6 ks x 4, spolu 24 ks)

UPOZORNENIE
Vypúšťacie potrubie nepripájajte priamo na odtokové
potrubia, ktoré je cítiť za amoniakom. Amoniak vo
vypúšťacom potrubí môže vstupovať do vnútornej jednotky
cez vypúšťacie potrubia a skoroduje výmenník tepla
(priame expanzné vinutie).
• Udržujte vypúšťacie potrubie čo možno najkratšie a so
sklonom smerom dole s klesaním najmenej 1/100, aby
nedošlo k vytváraniu vzduchových bublín. (Viď
obrázok 7-2)
• Ak sa spájajú viacnásobné vypúšťacie potrubia,
nainštalujte ich podľa postupu, ktorý je zobrazený nižšie.
(Pre každú vnútornú jednotku nainštalujte vypúšťací
odlučovač.)
1

≥100 mm

1
2
3
4

Obrázok 7-1
Priložená vypúšťacia hadica
Spodok jednotky

1

Obrázok 7-2
Centrálne vypúšťacie potrubie

• Nainštalujte so sklonom smerom dole najmenej 1/100.
UPOZORNENIE
Nahromadenie vody vo vypúšťacom potrubí môže
spôsobiť upchatie vypúšťania.
• Priemer vypúšťacieho potrubia má byť väčší alebo rovný
priemeru spojovacieho potrubia.
(priemer potrubia: PT3/4B)
• Keď potrubie prechádza dovnútra, vždy izolujte celú
trasu po základňu vypúšťacej prípojky.
• V oblastiach, kde môže dôjsť k zamrznutiu, vždy
vykonajte kroky, aby nedošlo k zamrznutiu potrubí.
• Zabezpečte, aby voda neunikala z vypúšťacích potrubí.
• V potrubiach zabráňte zahnutiu a zakriveniu, aby sa
zabránilo ich upchatiu.

3P130768-6L Slovenčina

6

• Ak používate centrálne vypúšťacie potrubie, dodržujte
postup uvedený na obrázku 7-2.
• Zvoľte centrálne vypúšťacie potrubia správneho
priemeru podľa výkonu pripojenej jednotky.
• Uistite sa, že sa koniec vypúšťacích potrubí otvorí na
mieste, kde je možné bezpečne vykonať vypustenie.
(2) Po ukončení inštalácie potrubia skontrolujte,
či sa vypúšťanie uskutočňuje bez prekážok.
• Do vypúšťacej nádoby nalejte asi 1 000 cc vody na
kontrolu vypúšťania. K vypúšťacej nádobe je možný
prístup cez kontrolný otvor odstránením krytu údržby
alebo cez pripojenie výstupného kanálu s privádzaným
vzduchom do miestnosti (SA). (Viď obr. 8)

(4) Nainštalujte potrubie prívodu vody.
<Len série VKM-GBMV1>
UPOZORNENIE
Pri inštalácii potrubia prívodu vody umyte potrubia s vodou
z vodovodu tak, aby sa z nich odstránila každá nečistota
alebo nainštalujte vypúšťací ventil niekde pozdĺž potrubia a
vypustite cez potrubia, kým voda, ktoré cez ne preteká, nie
je čistá. Uistite sa, že sa do potrubí nedostanú rezacie oleje
alebo čistiace prostriedky.
• Potrubie prívodu vody so sitkom (príslušenstvo), iné
potrubia a ventily (dodáva zákazník) pripojte k vnútornej
jednotke tak, ako je zobrazené na obrázku nižšie.

1
2
5
1

3

1
2
3
4
5
6

4

6

Obrázok 8
Príruba pripojenia kanálu prívodu vzduchu do
miestnosti (SA) (príslušenstvo)
Údržbársky kryt
Vypúšťacie potrubie (dodáva zákazník)
Výstup vypúšťania
Prenosné čerpadlo (dodáva zákazník)
Vedro (dodáva zákazník)

Obrázok zobrazuje VKM-GBMV1.
(3) Zabezpečte, aby práce s tepelnou izoláciou boli
uskutočnené na nasledovných 2 miestach, aby nedošlo
k možnému úniku vody v dôsledku kondenzácie rosy.
• Vnútorné vypúšťacie potrubie
• Výstup vypúšťania

7

2

3

1
2
3
4
5

4

5

Vodovodné potrubie so sitkom (príslušenstvo)
Uzatvárací ventil prívodu vody (dodáva zákazník)
Potrubie prívodu vody (dodáva zákazník)
Veko (dodáva zákazník)
Vypúšťací ventil (dodáva zákazník)

[PREDBEŽNÉ OPATRENIE]
• Pri inštalácii potrubia prívodu vody neklaďte potrubie
pred kryt údržby, keďže to znemožňuje odstránenie prvku
zvlhčovača.
• Potrubie prívodu vody so sitkom (príslušenstvo),
uzatvárací ventil prívod vody a vypúšťací ventil (oba
dodáva zákazník) umiestnite niekde pozdĺž potrubia
prívodu vody, ku ktorému sa môžete dostať z kontrolného
otvoru.
• Potrubie prívodu vody nie je možné pripojiť priamo
k verejnému potrubiu. Ak potrebujete získať prívod
vody z verejného potrubia, použite cisternovú nádrž
(schváleného typu).
• Pri použití medeného potrubia pre prípojky prívodu vody
vymeňte zahrnuté polovičné spoje.
(Viď obr. 9)
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• Pri pripojení alebo demontovaní potrubí k polovičným
spojom použite dva kľúče.
• Zabezpečte, aby bolo potrubie prívodu vody bez tlaku.
[ PREDBEŽNÉ OPATRENIE ]
• Použite čistú vodu (mestská voda, voda z vodovodu
alebo podobná), ktorá spĺňa miestne normy.
• Znečistená voda môže spôsobiť upchatie ventilov,
hromadenie nečistôt v nádržiach na vodu a má za
následok slabý výkon zvlhčovača. (Na vykurovanie nikdy
nepoužívajte vodu z chladiacej veže alebo teplú vodu.)
• Zabezpečte, aby mala privádzaná voda teplotu medzi
2
5°C a 40°C a tlak 0,02 MPa až 0,49 MPa (0,2 kg/cm
2
až 5 kg/cm ). Tlakový redukčný ventil umiestnite medzi
zvlhčovač a sitko, ak tlak vody bude vyšší než tento
rozsah.
• Použite vodu z vodovodu alebo čistú vodu a vykonajte
kroky, aby nedošlo ku kondenzácii.
• Takisto, ak je privádzaná voda tvrdá, použite zmäkčovač
vody, aby sa predĺžila životnosť.
* Životnosť zvlhčovacieho prvku je asi 3 roky
(4 000 hodín), ak je privádzaná voda tvrdá: 150 mg/l.
(Životnosť zvlhčovacieho prvku je asi 1 rok
(1 500 hodín), ak je privádzaná voda tvrdá: 400 mg/l.)
Počet prevádzkových hodín za rok: 10 hodín / deň x
26 dní / mesiac x 5 mesiacov = 1 300 hodín
(5) Zaizolujte celé potrubie, ktoré prechádza dovnútra.
Po kontrole netesnosti pripojení potrubia prívodu vody
zaizolujte ich pomocou dodanej izolácie podľa obrázka 10.
(Obidva konce upevnite pomocou spôn.)
(Viď obr. 10)
1

UPOZORNENIE
Tento výrobok musí používať chladivo (R410A).
Dodržiavajte nasledovné položky.
• Použite rezačku a ohraňovačku potrubia vhodnú pre
daný typ chladiva (R410A).
• Pred pripojením naneste okolo miest s ohranením
esterový olej alebo éterový olej.
• Používajte len matice obsiahnuté v jednotke.
Použitie iných matíc môže spôsobiť únik chladiva.
• Aby nedošlo k vniknutiu prachu, vlhkosti alebo iných
cudzích predmetov do potrubia, buď jeho koniec
zatlačte alebo ho zakryte páskou.
• Zabráňte, aby sa do chladiaceho cyklu neprimiešal
iný materiál než je určené chladivo (napríklad vzduch
atď.). Ak v priebehu prevádzky jednotky unikne
chladivo, priestory dôkladne vyvetrajte.
• Vonkajšia jednotka je naplnená chladivom.
• Pri pripojovaní alebo odpojovaní potrubí ku alebo z jednotky
nezabudnite spoločne použiť bežný kľúč ako aj momentový
kľúč podľa nákresu. (Viď obr. 11)
• Viď tabuľku 1, kde nájdete rozmery priestorov nástrčných
matíc.
Tabuľka 1
Priemer Krútiaci moment
potrubia
doťahovania
Ø6,4

15,7 ± 1,5 N•m

Rozmery
ohranenia A
(mm)

Tvar ohranenia

8,9 ±0,2
0

1
2
3
4
5
6
7

Obrázok 9
Strana potrubia prívodu vody
Strana jednotky
Nástrčná matica (príslušenstvo)
Polovičný spoj (príslušenstvo)
Medené potrubie
Sito v tvare Y
Demontáž
Výmena priložený polovičný spoj

Ø12,7

54,9 ± 5,4 N•m

16,4 ±0,2

45 ±2

6
7

R0.6±0.2

A

5

0

2

1

0

4

0

3

INŠTALÁCIA POTRUBIA CHLADIVA

<Pre potrubie chladiva vonkajších jednotiek viď návod na
inštaláciu priložený k vonkajšej jednotke.>
<Kompletne vykonajte práce tepelnej izolácie na oboch
stranách plynového a kvapalinového potrubia. Inak
niekedy môže dôjsť k úniku vody.
Použite izoláciu, ktorá môže odolávať teplotám najmenej
120°C. Zosilnite izoláciu na potrubí chladiva podľa
prostredia inštalácie.
Ako návod použite nasledovné informácie.
• Okolitá teplota je 30°C a vlhkosť je 75 % až 80 %: 15 mm
min. v hrúbke.
• Okolitá teplota prekračuje 30°C a vlhkosť prekračuje
80 %: 20 mm min. v hrúbke.
Bez zosilnenia sa môže na povrchu vytvárať izolácia.>
<Pred začatím prác na potrubí chladiva, skontrolujte, či sa
používa typ chladiva R410A. (Ak typy chladiva nie sú
rovnaké, nie je možná správna prevádzka.)>

90 ±2

Výmena spojov pri použití medených prípojok

• Pri pripojovaní nástrčnej matice naneste na ohranenú časť
(dovnútra aj zvonku) esterový alebo éterový olej, potom ich
najprv trikrát alebo štyrikrát pretočte a potom zaskrutkujte.
(Viď obr. 12)

2

1
2

Obrázok 10
Svorka (príslušenstvo)
Izolácia (pre potrubie prívodu vody) (príslušenstvo)

• Obaľte potrubie prívodu vody izoláciou, aby sa zabránilo
tvorbe kondenzácie.
• V oblastiach, kde môže dôjsť k zamrznutiu, vždy vykonajte
kroky, aby nedošlo k zamrznutiu potrubí.
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Obrázok 11
Momentový kľúč
Kľúč
Nástrčná matica
Spojenie potrubí
Esterový alebo éterový olej

Obrázok 12

4

10

8
B

2 5
3
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• Viď tabuľku 1, kde nájdete hodnoty krútiacich momentov
dotiahnutia.
UPOZORNENIE
Príliš silné dotiahnutie môže poškodiť ohranenie a
spôsobiť únik chladiva.
• Ak nemáte k dispozícii momentový kľúč, maticu dotiahnite
nasledovným spôsobom. Ak je práca kompletná, presvedčte
sa, či nedochádza k úniku plynu. Keď sa nástrčná matica
doťahuje kľúčom, krútiaci moment sa odrazu zvýši. Z tejto
polohy doťahujte maticu pod uhlom zobrazeným v tabuľke 2.
Tabuľka 2
Priemer
potrubia

Uhol ďalšieho
doťahovania

Odporúčaná dĺžka
ramena nástroja

Ø6,4 (1/4")

75 ±15 stupňov

Približne 150 mm

Ø12,7 (1/2")

45 ±15 stupňov

Približne 250 mm

• Po ukončení práce nezabudnite skontrolovať, či plyn
neuniká.
• Po kontrole pripojenia potrubia na únik plynu nezabudnite
zaizolovať kvapalinové a plynové potrubie. (Viď obr. 13)
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Obrázok 13
Postup izolácie plynového potrubia
Hlavná jednotka
Izolačný materiál potrubia (hlavná jednotka)
Nasadenie na základňu
Svorka (príslušenstvo)
Izolácia spojení (príslušenstvo)
Spojenie pomocou nástrčnej matice
Šev umiestnite navrchu
Izolačný materiál potrubia (dodáva zákazník)
Stredná tesniaca podložka (príslušenstvo)
Obaľte hornú časť spojenia pomocou nástrčnej matice
Postup izolácie kvapalného potrubia
Hlavná jednotka
Izolačný materiál potrubia (hlavná jednotka)
Nasadenie na základňu
Svorka (príslušenstvo)
Izolácia spojení (príslušenstvo)
Spojenie pomocou nástrčnej matice
Šev umiestnite navrchu
Izolačný materiál potrubia (dodáva zákazník)
Plynové potrubie
Kvapalinové potrubie

Predbežné opatrenia pri inštalácii izolačného materiálu na
spojenie pomocou nástrčnej matice
(1) Uistite sa, že izolačný materiál potrubia príde do blízkeho
kontaktu so základňou tak, aby cez okraje izolačného
materiálu potrubia neprechádza vzduch.
(2) Sponu príliš nedoťahujte, aby sa zachovala vhodná hrúbka
izolácie.
(3) Obaľte tesniacim materiálom okolo hornej časti spojenia
nástrčnej matice.
(4) Švy otočte smerom hore (viď obrázok).
UPOZORNENIE
Zaizolujte všetky potrubia na mieste inštalácie až po
pripojenie potrubia vo vnútri jednotky. Voľne prístupné
potrubie môže spôsobiť kondenzáciu pár alebo popáleniny
pri dotyku.

9
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• Pripojte chladiace potrubie a vetvenie podľa priložených
inštalačných návodov, ktoré sú dodané spolu s vonkajšou
jednotkou.
Priemer
Priemer
plynového kvapalinového
potrubia
potrubia

Model
VKM50GBMV1, VKM50GBV1
VKM80GBMV1, VKM80GBV1
VKM100GBMV1, VKM100GBV1

Ø12,7

8

PRIPOJENIE KANÁLU

<Práce na kanály vykonávajte tak, že máte na mysli
nasledujúce veci.>
• Kanál nepripájajte tak, ako je zobrazené na obrázku 15.

Ø 6,4

• Pri letovaní potrubia chladiva začnite prácu po výmene
dusíka alebo vykonajte letovanie (poznámka 2), pričom
dusík prúdi cez potrubie chladiva (poznámka 1) a na konci
pripojte vnútornú jednotku použitím nástrčných spojení.
(Viď obr. 14)
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Obrázok 15
Mimoriadne ohnutie (kanál neohýbajte o viac ako 90°)
Viacnásobné ohyby
Zmenšite priemer pripájaného kanálu.
Nezmenšujte priemer kanálu v polovici.
Ohyb doprava hneď za výstupom
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Obrázok 14
1
2
3
4
5
6
7

Spájkovaný diel
Chladiace potrubie
Dusík
Upevnenie pomocou pásky
Ručný ventil
Tlakový redukčný ventil
Dusík

UPOZORNENIE
• Pri spájkovaní potrubia s prívodom dusíka dovnútra
potrubia nezabudnite nastaviť tlak dusíka na maximálne
2
0,02 MPa (0,2 kg/cm ) alebo použitím tlakového
redukčného ventilu. (Tento tlak je taký, že vánok vám fúka
až na líca.)
• Pri spájkovaní spojov potrubia chladiva nepoužívajte
tavidlo. Použite pájku z fosforovej medi (BCup-2: JIS
Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), ktorá nevyžaduje
tavidlo. (Použitie tavidla obsahujúceho chlór by mohlo
spôsobiť koróziu potrubia. Použitie zváracieho tavidla
obsahujúceho fluór by mohlo spôsobiť poškodenie
chladiaceho maziva a nepriaznivo ovplyvniť systém
chladiaceho potrubia.)
• Pri spájkovaní spojov potrubia nepoužívajte antioxidanty
alebo podobné prostriedky.
Zvyšky môžu upchať potrubia a spôsobiť poruchu
jednotlivých častí.
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• Minimálny polomer ohybu pružných kanálov je nasledovný.
Kanál 200 mm: Priemer 300 mm
Kanál 250 mm: Priemer 375 mm
• Časť za prírubou spájajúcou kanál a kanálom obaľte
hliníkovou páskou, aby neunikal vzduch. (Viď obr. 16)
• Aby sa zabránilo skratu, umiestnite otvor vstupu vnútorného
vzduchu čo možno najďalej od otvoru výstupného
nasávania.
• Použite kanál vhodný pre použitý model jednotky (Viď výkres
pre inštaláciu.)
• Nainštalujte dva vonkajšie kanály so sklonom smerom dole
(sklon 1/30 alebo viac), aby sa zabránilo vniknutiu dažďovej
vody do jednotky. Tiež nezabudnite izolovať tri kanály
(Vonkajšie kanály a kanál prívodu vzduchu), aby nedošlo ku
kondenzácii.
(Materiál: Sklenná vata hrúbky 25 mm) (Viď obrázok 16)
• Ak je teplota a vlhkosť vo vnútri pod stropom vždy vyššia, do
vnútra stropu nainštalujte vetracie zariadenie.
• Ak kovový kanál prechádza cez kovovú dosku, drôtenú
dosku alebo kovovú dosku drevenej konštrukcie, elektricky
oddeľte kanál a stenu.
• Použitie pružných alebo tichých kanálov môže byť účinné
v redukcii hluku výstupu vzduchu do miestnosti (SA).
Vyberte materiály tak, že pritom zohľadňujete silu ventilátora
a prevádzkovú hlučnosť jednotky. Poraďte sa s vašim
miestnym predajcom, aby vám pomohol vo výbere.
• Nastavte vzdialenosť medzi výstupom vzduchu (EA) a
vonkajším vstupom vzduchu (OA) na 3 násobok priemeru
kanála.
• Ako vonkajší kryt nepoužívajte ohnuté alebo kruhové veko,
ak by na ne mohlo priamo pršať.
• Pri použití hlbokého krytu sa uistite, že je kanál od hlbokého
krytu (vonkajšia stena) k jednotke dlhý najmenej 1 m.
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Obrázok 16
Vonkajší kanál
Hliníková páska (dodáva zákazník)
Sklon (nad 1/30)
Uistite sa, že v kanáli nie je slučka.
Izolačný materiál (dodáva zákazník)
Príruba pripojenia kanála

• Ak môže dôjsť k ťahu chladného vzduchu z mriežky výstupu
vzduchu, mala by sa zvážiť zmena umiestnenia mriežky
výstupu vzduchu.
Ventilátor sa otáča počas režimu prevádzky rozmrazovania a
studený vzduch často vyfukuje.
• Pri pripojovaní vnútornej jednotky priamo ku kanálu vždy
používajte ten istý systém na vnútornej jednotke ako na
vonkajšej jednotke, vykonajte operáciu spojených skupín a z
diaľkového ovládača vykonajte nastavenia priameho
pripojenia kanála (Režim č. "17 (27)" – PRVÝ KÓD Č. "5" –
DRUHÝ KÓD Č. "06") Tiež nepripájajte výstupnú stranu
vonkajšej jednotky. V závislosti od sily ventilátora a
statického tlaku sa jednotka môže zastaviť.
• V prípade budov v predmestí, kde sú okná a cestné
osvetlenie blízko otvoru prívodu vzduchu a kde môže hmyz
lietať okolo svetla, môže hmyz vniknúť dovnútra cez otvor
prívodu vzduchu a vzduchový filter. V takých prípadoch sa
odporúča použiť vysokovýkonný filter (predávaný
samostatne). Napriek tomu, môže byť stále ťažké zabrániť
vniknutiu veľmi malého hmyzu. V takom prípade zvážte
okamžité protiopatrenia, napr. skriňa filtra (umiestnená na
mieste).
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ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE

• Pred uskutočňovaním prác vypnite elektrické napájanie.
• Všetky diely, materiály a elektrické práce dodané
zákazníkom musia spĺňať miestne predpisy.
• Používajte výlučne medené vodiče.
• Celé elektrické zapojenie musí uskutočniť elektrikár
s platným osvedčením.
• Pri ukladaní elektrického vedenia si tiež pozrite "Štítok so
schémou elektrického zapojenia“ upevnený na veku
riadiacej skrine.
• Vonkajšiu jednotku a diaľkový ovládač zapojte tak, ako je
zobrazené na štítku schémy elektrického zapojenia. Viď
návod na inštaláciu diaľkového ovládača, kde nájdete
podrobnosti ako inštalovať a uložiť vedenie diaľkového
ovládača.
• Tento systém sa skladá z viacerých vnútorných jednotiek.
Označte každú vnútornú jednotku ako jednotku A, jednotku
B... a zaistite, aby zapojenie svorkovnice k vonkajšej
jednotke a jednotke BS bolo správne. Ak elektrické
zapojenie a potrubie medzi vonkajšou jednotkou
a vnútornou jednotkou nie je správne, v systéme môže dôjsť
k poruche.
• Nainštalujte vypínač prerušenia elektrického napájania
alebo prerušenia obvodu elektrického napájania pri poruche
uzemnenia.
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• Uistite sa, že odpor uzemnenia nie je väčší ako 100 W. Táto
hodnota môže byť tak vysoká ako 500 W pri použití vypínača
prerušenia obvodu pri poruche uzemnenia, keď je možné
pripojiť ochranný uzemňovací odpor.
• Uzemňovací vodič nepripájajte k plynovým potrubiam, vodovodným potrubiam, bleskozvodom alebo k uzemneniam
telefónnych vedení.
• Plynové potrubia: ak uniká plyn, môže spôsobiť výbuchy
alebo vznik požiaru.
• Vodovodné potrubia: ak sa používa plastové potrubie,
nemá uzemňovacie účinky.
• Uzemnenie telefónneho vedenia a bleskozvody:
uzemňovací potenciál pri zasiahnutí bleskom je
mimoriadne vysoký.
• Kým nie sú ukončené všetky inštalačné práce, nezapínajte
elektrické napájanie (vypínač alebo vypínač prerušenia
vedenia alebo istič obvodu poruchy uzemnenia).

ŠPECIFIKÁCIE POISTIEK A VEDENÍ DODANÝCH
ZÁKAZNÍKOM
Zapojenie elektrického
napájania, uzemnenia
Model

Poistky
dodané
zákaz- Vedenie Veľkosť Vedenie
níkom

VKM50GBMV1,
VKM50GBV1
VKM80GBMV1,
VKM80GBV1
VKM100GBMV1,
VKM100GBV1

Zapojenie
diaľkového
ovládača
Prenosové
zapojenie

15 A

H05VVU3G

Veľkosť

Dodržujte Vedenie 0,75-1,25
miestne s izoláciou
2
mm
normy (2 drôtový)

POZNÁMKA
• Ak je vedenie na mieste, kde sa ho môžu ľudia ľahko
dotknúť, nainštalujte istič obvodu poruchy uzemnenia,
aby nedošlo k zasiahnutiu elektrickým prúdom.
• Pri používaní ističa obvodu poruchy uzemnenia sa
presvedčte, že ste zvolili taký, ktorý ochráni tiež proti
vysokému prúdu a skratu.
Ak používate prúdový chránič, ktorý je navrhnutý pre
ochranu proti poruchám uzemnenia, nezabudnite ho
kombinovať s ističom vedenia alebo záťažovým
vypínačom, ktorý má poistku.
• Dĺžka prenosového vedenia a vedenia diaľkového
ovládača je nasledovná.
Dĺžka prenosového vedenia medzi vonkajšími a
vnútornými jednotkami
… max 1 000 m (celková dĺžka vedenia 2 000 m)
Dĺžka vedenia diaľkového ovládača medzi vnútornou
jednotkou a diaľkovým ovládačom … max 500 m
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ELEKTRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Elektrické
napájanie

Jednotky
Model

V

Rozsah
napätia

220240 V

Max.
264 V
Min.
198 V

Hz

VKM50GBMV1,
VKM50GBV1
VKM80GBMV1,
VKM80GBV1

50

VKM100GBMV1,
VKM100GBV1

Motor ventilátora

MCA

MFA

kW

FLA

3,25

15

0,21×2

1,3×2

3,25

15

0,21×2

1,3×2

3,25

15

0,21×2

1,3×2

MCA: Minimálny prúd obvodu (Min. Circuit Amps) (A)
MFA: Maximálny prúd poistky (Max. Fuse Amps) (A)
kW: Menovitý výkon motora ventilátora (kW)
FLA: Prúd pri plnom zaťažení (Full Loaded Amps) (A)

10 PRÍKLAD ZAPOJENIA A AKO
NASTAVIŤ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
10.1 OTVORENIE A UZAVRETIE RIADIACEJ SKRINE
A PRIPOJENIE VEDENIA
UPOZORNENIE
Pred otvorením riadiacej skrine nezabudnite vypnúť
elektrické napájanie.
• Demontujte veko riadiacej skrine a zapojte podľa obrázku
uvedeného nižšie (viď obrázok 17 a obrázok 18, kde nájdete
viac podrobností).

UPOZORNENIE
• Viď "Štítok elektrickej schémy zapojenia" na zadnej strane
veka riadiacej skrine, kde nájdete informácie o elektrickom
zapojení.
• Nezabudnite použiť tesniaci materiál alebo tmel (dodaný
zákazníkom) pre upchatie otvoru prechodu vedenia, aby
nedochádzalo k vniknutiu vody ako aj hmyzu a iných malých
živočíchov z vonkajšieho prostredia. Inak môže dôjsť vo
vnútri riadiacej skrine ku skratu.
• Pri pripojovaní svoriek vedení zabezpečte, aby na prípojky
vedení nepôsobil tlak použitím priloženého materiálu svoriek
pre vytvorenie vhodných svoriek. Pri zapojení tiež zabezpečte, aby veko riadiacej skrine dôkladne zapadlo vhodným
uložením vedení a pevným nasadením veka riadiacej skrine.
Pri nasadzovaní veka riadiacej skrine zabezpečte, aby na
okrajoch neboli zachytené žiadne vedenia. Vedenie prevlečte
cez priechodové otvory vedení, aby nedošlo k ich
poškodeniu.
• Zabezpečte, aby šnúra diaľkového ovládača, vedenie medzi
jednotkami a ostatné elektrické vedenia neprechádzali cez to
isté miesto mimo jednotky, ich oddelením o najmenej 50 mm,
inak môže elektrický šum (vonkajší statický) spôsobiť chybnú
prevádzku alebo poškodenie.

10.2 ZAPOJENIE ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA A
UZEMNENIA
• Po pripojení vodičov k svorkovniciam preveďte vodič
elektrického napájania a vodič uzemnenia cez prechodový
otvor zapojenia do riadiacej skrine a zaistite priloženým
materiálom na upevnenie. (Viď obr. 17)
Detail svorkovnice (X1M)
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Riadiaca skriňa
Doska s tlačenými obvodmi
Prenosové zapojenie
Zapojenie elektrického napájania, uzemnenia
Uzemňovacia svorka
Prechodový otvor prenosového vedenia
Prechodový otvor vedenia elektrického napájania
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Obrázok 17
Skratovaný vodič
Demontujte pri inštalácii humidistat (dodáva zákazník)
Zapojenie humidistat
Plastové upínacie diely
Svorka (príslušenstvo)
Uzemňovacia svorka (skrutka M4, pružná podložka,
tanierová podložka)
Elektrické napájanie
Uzemnenie
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<Predbežné opatrenia pri uložení vodičov
elektrického napájania>

1

[ PREDBEŽNÉ OPATRENIE ]
[1] Musí byť nainštalovaný istič obvodu schopný odpojenia
elektrického napájania od celého systému.
[2] Pre elektrické napájanie jednotiek toho istého systému
sa môže použiť jediný vypínač.
Napriek tomu je potrebné dôkladne vybrať vypínače a ističe
preťaženia obvodov vetvenia.
[3] Nainštalujte zapojenie elektrického napájania každej
jednotky s vypínačom a poistkou tak, ako je zobrazené na
nákrese.
PRÍKLAD KOMPLETNÉHO SYSTÉMU
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Obrázok 18
Nasaďte izolačnú objímku
Stláčaná svorka s kruhovým závesom
Elektrické vedenie

[5] Krútiaci moment doťahovania skrutiek svoriek.
• K dotiahnutiu skrutiek svorkovnice použite vhodný
skrutkovač. Ak špička skrutkovača je príliš malá, hlava
skrutky sa môže poškodiť a skrutka nebude správne
dotiahnutá.
• Ak skrutky svoriek sú dotiahnuté príliš silno, skrutky
sa môžu poškodiť.
• Za účelom získania údajov o krútiacich momentoch
doťahovania skrutiek svoriek pozrite tabuľku uvedenú
nižšie.
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Krútiaci moment
doťahovania (N•m)
6

5

5
7

9

Elektrické napájanie
Vonkajšia jednotka VRV
Vypínač
Poistka
Ventilátor s rekuperáciou tepla (VKM)
Vnútorná jednotka VRV
Diaľkový ovládač
Elektrické napájanie
Tienený kábel (H05VV-03G)
Prenosové zapojenie
Tienený kábel

[4] Pre zapojenie vedení ku svorkovnici elektrického napájania
použite koncovky s guľatým okom.
Ak nie sú k dispozícii, pri zapájaní dodržujte nasledovné
body.
• Na tú istú svorku elektrického napájania nepripájajte
vedenia rozličných hodnôt.
(Voľné spoje môžu spôsobiť prehriatie.)
• Použite špecifikované elektrické vedenie. Vedenie
bezpečne pripojte ku svorke. Vedenie upevnite bez
použitia veľkej sily pôsobiacej na svorku. (Krútiaci
moment doťahovania: 131 N•cm ±10 %)
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0,88 ±0,09
1,31 ±0,13
1,69 ±0,25

<Predbežné opatrenia pri uzemnení>
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Svorkovnica pre diaľkový ovládač
alebo prenosového vedenia (X3M)
Svorkovnica elektrického napájania
(X1M)
Uzemňovacia svorka

Uzemňovací vodič vytiahnite a zapojte ho tak, aby prechádzal
výrezom podložky.
(V prípade nesprávneho zapojenia uzemňovacieho vodiča sa
nedá dosiahnuť potrebná účinnosť uzemnenia.)
1
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Stláčaná svorka s kruhovým závesom
Pružná podložka, plochá podložka
Uzemňovacia skrutka
Pružná podložka
Vyrezaná časť
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10.3 DIAĽKOVÉ ZAPOJENIE ELEKTRICKÉHO
NAPÁJANIA, PRENOSOVÉ VEDENIE,
POČÍTAČOVÉ RIADIACE VEDENIE
• Preveďte vodič diaľkového ovládania, prenosového
vedenia a počítačového riadiaceho vedenia do riadiacej skrine cez otvor a pripojte svorky ku svorkovnici
X3M. Po pripojení zaistite pomocou dodaného
materiálu na upevnenie.
(Viď obr. 18)

10.5 PRÍKLAD ZAPOJENIA
• Táto jednotka sa môže používať ako súčasť kombinovaného
systému prevádzky používaného spolu s vnútornými
jednotkami (klimatizácia systému VRV) alebo ako nezávislý
systém spracovania vonkajšieho vzduchu.
• Pri spojení s typom VRV-R a privedení RA tejto jednotky
priamo zo stropu pripojte k jednotke bez identickej s vnútornou jednotkou VRV-R (jednotka master) a použite operáciu
spojenej skupiny. (Podrobnosti nájdete v technických
údajoch.)

Detail svorkovnice (X3M)

1

2
3

1
2
3

Obrázok 19
Plastové upínacie diely
Svorka (príslušenstvo)
Zapojenie diaľkového ovládača
Prenosové zapojenie

[ PREDBEŽNÉ OPATRENIE ]
• Viď návod na inštaláciu diaľkového ovládača, kde nájdete
ako inštalovať a uložiť vedenie diaľkového ovládača.
• Za žiadnych okolností nepripájajte vedenie elektrického
napájania ku svorkovnici vedenia diaľkového ovládača alebo
prenosového vedenia.
Táto chyba by znamenala zničenie celého systému.
• Diaľkový ovládač a prenosové vedenie pripojte na príslušné
svorkovnice.

10.4 ZAPOJENIE REGULÁTORA VLHKOSTI
(DODÁVA ZÁKAZNÍK)
<LEN SÉRIE VKM-GBMV1>
• Do riadiacej skrine prevlečte spolu s vedením
elektrického napájania cez otvor vedenia elektrického
napájania.
• Demontujte skratované vodiče (1 a 2) zo svorkovnice
X1M a pripojte vedenie pre regulátor vlhkosti.
• Zaistite pomocou materiálu na upevnenie spolu
s vodičom elektrického napájania. (Viď obr. 17)
Špecifikácie
zapojenia

Vedenie s izoláciou (2 vodičové)

Veľkosť

0,75 - 1,25 mm

Dĺžka

Max. 100 m

Špecifikácie
externého kontaktu

Normálny uzavretý kontakt
(Tolerancia prúdu 10 mA – 0,5 A)

2

UPOZORNENIE
<Len série VKM-GBMV1>
• Ak používate humidistat, nainštalujte jeden na jednu
jednotku vetrania s rekuperáciou tepla.
Riadenie viac ako jednej jednotky vetrania s rekuperáciou
tepla pomocou jedného regulátora vlhkosti môže zabrániť
normálnej prevádzke vlhkosti a spôsobiť únik vody a pod.

3P130768-6L Slovenčina
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<Kombinovaný operačný systém s VRV systémom (spojený s jednotkami vetrania s rekuperáciou tepla a štandardnými
vnútornými jednotkami v jednom obvode chladiva)>
1 Vonkajšia jednotka
Control box
1
IN/D
OUT/D
2 Elektrické napájanie
F1 F2 F1 F2
(220-240 V, 50 Hz, ~)
3 Vypínač
4 Poistka
2
2
2
5 Prenosové zapojenie
6 Diaľkový ovládač
3
3
3
7
Zapojenie diaľkového ovládača
4
4
4
8 Uzemnenie
9 Štandardná vnútorná jednotka A
10 Štandardná vnútorná jednotka B
5
6
11 Ventilátor s rekuperáciou tepla A
(typ spracovania vonkajšieho vzduchu)
7
6
L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

9

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

11

10

8

8

8

<Nezávislý systém (spojený len s jednotkou vetrania s rekuperáciou tepla v jednom obvode chladiva)>
1 Vonkajšia jednotka
Control box
IN/D
OUT/D
2 Elektrické napájanie
F1 F2 F1 F2
1
(220-240 V, 50 Hz, ~)
3 Vypínač
4 Poistka
5 Prenosové zapojenie
2
2
2
6 Diaľkový ovládač
7
Uzemnenie
3
3
3
8
Štandardná
vnútorná jednotka A
4
4
4
9 Štandardná vnútorná jednotka B
10 Ventilátor s rekuperáciou tepla A
5
6
6
(typ spracovania vonkajšieho vzduchu
alebo štandardný typ)
Štandardný typ: ... Série VAM
6
L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

8

7

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

9

7

10
7

<Pri zahrnutí jednotky BS>
2 1

2
3

3

4

4

Control box
IN/D

OUT/D

F1 F2 F1 F2

5
6

Control box
OUT/D

IN/D

F1 F2 F1 F2

7

8

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

9

15

10

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

9

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Vonkajšia jednotka
Elektrické napájanie (220-240 V, 50 Hz, ~)
Vypínač
Poistka
Prenosové vedenie (bez polarity)
Jednotka BS
Diaľkový ovládač
Zapojenie diaľkového ovládača
Uzemnenie
Štandardná vnútorná jednotka A
Ventilátor s rekuperáciou tepla A
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[ PREDBEŽNÉ OPATRENIE ]
Pri použití skupinového ovládania nie je potrebné vytvárať
adresu vnútornej jednotky. (Je automaticky nastavená pri
pripojení elektrického napájania.) Napriek tomu, keďže
ventilátor s rekuperáciou tepla (typ spracovávajúci vonkajší
vzduch) používa dve adresy diaľkového ovládania pre jednu
jednotku, množstvo jednotiek, ktoré možno skupinovo ovládať,
je nasledovné.

(2) Prepnite prepínač MAIN/SUB (hlavný/podriadený)
na jednej z dvoch PC kariet diaľkových ovládačov
do polohy "S".
(Ponechajte prepínač druhého diaľkového ovládača
nastavený v polohe “M".

S

1 M

Počet vnútorných
jednotiek
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
klimatizácie

3

Počet jednotiek
vetrania s rekupe- 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
ráciou tepla
Poznámka:
Ak sa používa simultánny systém klimatizácie, k jednej
jednotke BS by sa mal pripojiť ventilátor s rekuperáciou tepla
(typ spracovania vonkajšieho vzduchu) a vonkajšie jednotky
so skupinovým ovládaním. Ak sa má k jednotke vetrania
s rekuperáciou tepla pripojiť len jedna jednotka BS, prepnite
režim prevádzky jednotky vetrania s rekuperáciou tepla na
klimatizáciu, vykurovanie alebo vetranie.

10.6 OVLÁDANIE 2 DIAĽKOVÝMI OVLÁDAČMI
(OVLÁDANIE 1 VNÚTORNEJ JEDNOTKY
2 DIAĽKOVÝMI OVLÁDAČMI)
• Pri použití 2 diaľkových ovládačov musí byť jeden nastavený
na “HLAVNÝ" a druhý na “PODRIADENÝ".

2 S

M

1
2
3

Nastavenie z výrobného závodu
Ak nastavenia z výroby zostali nezmenené,
musí sa vymeniť len diaľkový ovládač.
Karta s potlačeným obvodom diaľkového ovládača

<Spôsob zapojenia> (Viď "9. ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE".)
(1) Odoberte veko riadiacej skrine.
(2) Pridajte diaľkový ovládač 2 (podriadený – SUB) do
svorkovnice diaľkového ovládania (P1, P2) v riadiacej skrini.
(Nie je tam žiadna polarita.)
P1 P2 F1 F2 T1 T2
REMOTE
CONTRL

ZMENA HLAVNÝ/PODRIADENÝ
(1) Vložte skrutkovač s plochou hlavou do zárezu medzi
hornou a dolnou časťou diaľkového ovládača a pri
pôsobení v 2 polohách vypáčte hornú časť.
(Riadiaca karta diaľkového ovládača je pripojená k hornej
časti diaľkového ovládača.)

FORCED
OFF

1

2

1

1
2
3

2
3

1
2
3

TRANSMISSION
WIRING

Horná časť diaľkového ovládača
Spodná skriňa diaľkového ovládača
Tu vložte skrutkovač a jemne uvoľnite hornú časť
diaľkového ovládača.

3

Svorkovnica zapojenia diaľkového ovládača
Diaľkový ovládač 1 (HLAVNÝ)
Diaľkový ovládač 1 (PODRIADENÝ)

[ PREDBEŽNÉ OPATRENIE ]
• Pri použití skupinového ovládania je potrebné zapojenie
do kríža a súčasne 2 diaľkové ovládače.
• Vnútornú jednotku pripojte na koniec krížového vedenia
(P1, P2) diaľkového ovládača 2 (SUB).
3

2

1

4
5

1
2
3
4
5
6
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Vnútorná jednotka 1
Vnútorná jednotka 2
Max. počet vnútorných jednotiek
Krížové vedenie (P1, P2)
Diaľkový ovládač 1 (HLAVNÝ)
Diaľkový ovládač 2 (PODRIADENÝ)

16

10.7 EXTERNÉ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE (VYNÚTENÉ
VYPNUTIE (OFF) A PREVÁDZKA ON/OFF
(ZAP./VYP.))
• Špecifikácie vedenia a ako uskutočniť zapojenie
Pripojte vstup zvonku na svorky T1 a T2 svorkovnice pre
diaľkový ovládač.
1

F2

T1

Vstup A

T2

FORCED
OFF
1

* Zariadenie v režime free cooling v noci sa nedá vynútene
zastaviť s T1 alebo T2.
Špecifikácia
zapojenia

Vedenie s izoláciou (2 vodičové)

Veľkosť

0,75 - 1,25 mm

Dĺžka

Max. 100 m

Vonkajšia svorka

Kontakt, ktorý môže zabezpečiť
minimálne zaťaženie 15 V=, 1 mA.

11 NASTAVENIE NA MIESTE INŠTALÁCIE
A SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA
11.1 VYKONAJTE NASTAVENIE NA MIESTE
INŠTALÁCIE POMOCOU DIAĽKOVÉHO
OVLÁDAČA
(1) Zabezpečte, aby veká riadiacej skrine boli uzavreté tak
na vnútornej ako aj vonkajšej jednotke.
(2) V závislosti od typu inštalácie uskutočnite nastavenia
na mieste inštalácie z diaľkového ovládača po zapnutí
elektrického napájania. Dodržiavajte návod
"Nastavenia na mieste inštalácie“, ktorý je dodaný
spolu s diaľkovým ovládačom.
Nakoniec sa presvedčte, či zákazník má návod
"Nastavenia na mieste inštalácie“ spolu s návodom
na obsluhu uložený na bezpečnom mieste.

2

2

3
1

• Aktivácia
Nasledovná tabuľka vysvetľuje VYNÚTENÉ VYPNUTIE
(FORCED OFF) a PREVÁDZKA ZAP./VYP. (ON/OFF
OPERATIONS) ako odozvu na vstup A.
VYNÚTENÉ VYPNUTIE

PREVÁDZKA ON/OFF
(ZAP./VYP.)

Vstup ON zastaví prevádzku
(nemožné pomocou diaľkových
ovládačov.)

Vstup OFF → ON
jednotku zapne.

Vstup OFF umožní ovládanie
diaľkovým ovládačom.

Vstup ON → OFF
jednotku vypne.

• Ako zvoliť prevádzku FORCED OFF a ON/OFF
Zadajte výber vynúteného vypínania (OFF) a zapínania/
vypínania (ON/OFF) použitím lokálnych nastavení "Externý
vstup ON/OFF" na základe "11. NASTAVENIE NA MIESTE
INŠTALÁCIE A SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA".

10.8 CENTRALIZOVANÉ OVLÁDANIE
Ak sa na ovládanie používa centrálne zariadenie (napr.
centrálny ovládač a pod.), je potrebné nastaviť číslo skupiny na
diaľkovom ovládači. Pozrite si návod pre každé centrálne
zariadenie, kde nájdete podrobnosti.

SETTING

1
2
3
4

4

PRVÝ KÓD Č.
DRUHY KÓD Č.
ČÍSLO REŽIMU
REŽIM NASTAVENIA NA MIESTE INŠTALÁCIE

11.1.1
NASTAVENIE NA MIESTE INŠTALÁCIE
Použitie diaľkového ovládača klimatizácie systému VRV
na vykonanie nastavení jednotky vetrania s rekuperáciou
tepla
<Počiatočné nastavenie>
• "Č. REŽIMU" 17,18 a 19: Ovládanie skupiny jednotiek
vetrania s rekuperáciou tepla.
• "Č. REŽIMU" 27, 28 a 29: individuálne ovládanie
<Postup pri prevádzke>
Nasledujúca časť popisuje postup prevádzky a nastavenia.
(1) Stlačte a držte tlačidlo INSPECTION/TRIAL (KONTROLA/
SKÚŠKA) viac ako štyri sekundy, pričom je jednotka v
normálnom režime a zadajte lokálny režim nastavenia.
(2) Na výber požadovaného "Č. REŽIMU" použite tlačidlo
TEMPERATURE ADJUSTMENT (NASTAVENIE
TEPLOTY). (Zobrazenie kódu bliká.)
(3) Ak chcete vykonať nastavenia jednotlivých jednotiek pod
skupinovým ovládaním (ak je zvolený režim č. 27, 28 alebo
29), stlačte tlačidlo TIMER SETTING ON/OFF (ZAP./VYP.
NASTAVENIA ČASOVAČA) pre výber "č. jednotky", pre
ktorú sa majú nastavenia vykonať. (Táto činnosť nie je
nutná pri nastavovaní celej skupiny.)
(4) Stlačte hornú časť tlačidla TIMER a zvoľte "PRVÝ KÓD Č.".
(5) Stlačte dolnú časť tlačidla TIMER a zvoľte "DRUHY
KÓD Č.".
(6) Stlačte tlačidlo PROGRAM/CANCEL a tým prejdete do
režimu nastavenia. (Zobrazenie kódu prestane blikať a
rozsvieti sa.)
(7) Stlačte tlačidlo KONTROLA/SKÚŠKA a tak sa dostanete
späť do normálneho režimu.
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(3)
(4) (5)

UNIT No.

GROUP

(3)

(1) (7)

(6) (4) (5)

(2)

<Príklad>
Pri nastavení prúdu vzduchu vetrania na dolné nastavenie
v režime nastavenia skupiny zadajte Č. režimu, "19" PRVÝ
KÓD Č., "0" a DRUHY KÓD Č, "01".

3P130768-6L Slovenčina
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■ NASTAVENIA A POČTY NASTAVENÍ
Popis nastavenia
Vstup externého zapínania/
vypínania (ON/OFF)

ČÍSLO PRVÝ
REŽIMU KÓD Č.
12

Časť intervalu zobrazenia
značky filtra
Režim prevádzky free cooling
v noci ON/OFF a čas
spustenia
Počiatočné nastavenie
ventilátora vetrania
Priame spojenie kanálov
s VRV

Vynútené
vypnutie
(OFF)

0

Približne
2500
hodín

1

VYP.

4

Normálne
Bez kanálu
(nastavenie
prietoku
vzduchu)

02
Prevádzka
ON/OFF
(ZAP./
VYP.)
Približne
1250
hodín
ZAP.
2 hodiny
neskôr
Ultra
High
Priamy
kanál
(vypnutý
ventilátor)

5
–

Režim prevádzky ventilátora
Free cooling v noci
Displej režimu vetrania
Prívod čerstvého vzduchu / 18 (28)
Výstup čerstvého vzduchu
Nízkotlakové nastavenie

19 (29)

04

05

06

DRUHY KÓD Č.
07
08
09

ZAP.
ZAP.
ZAP.
4 hodiny 6 hodín 8 hodín
neskôr neskôr neskôr
Ultra
Normálne
High
Priamy
Bez kanálu
kanál
(nastavenie
–
–
prietoku
(Vypnutý
vzduchu)
ventilátor)
Termosta
Termostat
t
VYPNUTÝ:
VYPNUT
L
–
–
Ý: L
RozmraRozmrazenie:
zenie:
VYP.
VYP.

Výstup

Prívod

Výstup

1

Nie

–

–

–

–

–

–

02

03

04

05

06

07

0

12

13

14

15

Termostat
VYPNUTÝ:
–
Rozmrazenie:
VYP.

Prívod

8

11

Bez
kanálu
(Vypnutý
ventilátor)

7

3

10

Bez
počítania

4

4

1A

–

03

Ultra
Vysoký
Zobraziť Skryť

6

2

Nastavenie 24 hodinového
vetrania
Reziduálna prevádzka
ventilátora, keď je pripojený
ohrievač
ZAP/VYP čerstvého vzduchu

1

17 (27)

Chladné priestory (voľba
režimu ventilátora pre
vypnutie termostatu
vykurovania)

Krok ventilátora prívodu
(Nastavenie rýchlosti
prúdenia vzduchu)
Krok ventilátora výstupu
(Nastavenie rýchlosti
prúdenia vzduchu)

01

Vysoký

Menší
01
Menší

Súvislé vykonanie
Normálne
Väčší

Menej
Normálny
08

09

10

11

12

13

14

Normálny

01

02

03

04

05

06

07

Nie

–

–

–

–

–

–

08

15
Väčší

09

10

11

12

13

14

15

Súvislé vykonanie
Menší

Normálny

Zablokovať Zablokovať Odblokovať Odblokovať
VYP.

ZAP.

: Štandardné nastavenie z výrobného závodu
POZNÁMKA)
1. Nastavenia DRUHÉHO KÓD Č., ktoré sú uzavreté tučnými čiarami, sú nastavenia z výroby.
2. Nastavenia sa uskutočňujú pre celú skupinu, ale ak je zvolené číslo režimu vo vnútri zátvoriek, vnútorné jednotky sa môžu
nastavovať individuálne. Napriek tomu je v individuálnom režime možné kontrolovať len zmeny nastavení vo vnútri zátvoriek.
(Pri skupinovej dávkovej prevádzke sa zmeny vykonávajú, ale zobrazenie zostáva ako nastavenie z výroby.)
3. Nenastavujte nič, čo nie je zobrazené v zozname. Ak použiteľné funkcie nie sú k dispozícii, nezobrazia sa.
4. Pri návrate do normálneho režimu sa diaľkový ovládač inicializuje, takže displej môže zobrazovať "88".
5. Ak sa zmení "Nastavenie zobrazenia značky filtra" alebo "Nastavenie režimu prevádzky free cooling v noci", vysvetlite obsah
nastavení zákazníkovi.
6. Podrobnosti o nastaveniach v chladných oblastiach nájdete nižšie.
–: pracuje s nastavenou silou ventilátora
Ventilátor klimatizácie
01
02
04
06
08
Termostat vykurovania
Prevádzka
–
–
Nízky
Nízky
–
vypnutý
Rozmrazenie
Zastavenie
–
Zastavenie Zastavenie Zastavenie Zastavenie
Návrat oleja
Zastavenie
–
Zastavenie Zastavenie Zastavenie Zastavenie
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V prípade nezávislej prevádzky
Ventilátor klimatizácie
Termostat vykurovania
Prevádzka
vypnutý
Rozmrazenie
Zastavenie
Návrat oleja
Zastavenie
–: pracuje s nastavenou silou ventilátora
Nízky: pracuje so slabou silou ventilátora

01

02

04

06

08

–

–

Nízky

Nízky

–

–
–

–
–

Zastavenie Zastavenie Zastavenie
Zastavenie Zastavenie Zastavenie

Prevádzka rozmrazovania
• V režime prevádzky vykurovanie sa zvyšuje možnosť zamrznutia vinutia vonkajšej jednotky. Výkon kúrenia sa znižuje a systém
prechádza do cyklu prevádzky odmrazovania.
• Diaľkový ovládač zobrazí "
", kým nezačne prúdiť horúci vzduch.
• Po 6 až 8 minútach (10 najdlhšie) sa vráti znova do režimu vykurovania.
• Počas odmrazovania pokračujú ventilátory jednotky v činnosti (nastavenie z výroby). Účelom tohto je udržiavať vetranie a
zvlhčovanie.
• Ak môže dôjsť k ťahu chladného vzduchu z mriežky výstupu vzduchu, mala by sa zvážiť zmena umiestnenia mriežky výstupu
vzduchu.
• Predsa sa ale môže ventilátor zastaviť nastavením diaľkového ovládača. Ventilátor nezastavujte na mieste, kde sa nevetrá.
Zastavenie ventilátora môže mať vplyv na difúziu vzduchu, ktorý je znečistený a vlhký, do inej miestnosti alebo prúdenie zvonka
do miestnosti. (výstup vzduchu ako vírusov z izby pre chorých alebo únik zápachu z WC a pod.)
7. Nastavenie teploty pre lokálnu situáciu:
Keď sa RA nepreberá priamo z miestnosti (napr. nie je pripojený kanál RA), teplota RA môže byť vyššia než nastavená teplota
štandardnej vnútornej jednotky. V takom prípade nezabudnite nastaviť teploty vykurovania (zvlhčovanie) a klimatizácie podľa
miestnej situácie.
• Teplota nastavená vo výrobe: Vykurovanie (zvlhčovanie) …21°C, klimatizácia (teplota nasávania vo výmenníku tepla chladiva) …
26°C
• Konfigurovateľný rozsah nastavenej teploty: Vykurovanie (zvlhčovanie) …14 až 26°C, klimatizácia …18 až 33°C
Vzťah je nasledovný:
Teplota nastavenia klimatizácie = Teplota nastavenia vykurovania (zvlhčovania) + Teplotný diferenciál pri prepínaní termostatu
klimatizácie alebo vykurovania vypínania termostatu klimatizácie alebo vykurovania (príklad 26°C = 21°C + 5°C)
DRUHY KÓD Č.
ČÍSLO
PRVÝ KÓD Č.
Popis nastavenia
REŽIMU
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Rozsah teploty prepínania termostatu
12 (22)
4
0
1
2
3
4
5
6
7
klimatizácie alebo vykurovania
Teplota nastavenia vykurovania
14 (24)
1
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(zvlhčovania)
Okrem toho, ak sú pripojené série rekuperácie tepla systému VRV, nastavte teplotu prepínania režimu klimatizácie alebo vykurovania
v automatickom režime prevádzky podľa lokálnej situácie.
• Zmena teploty nastavenej vo výrobe: Vykurovanie (zvlhčovanie) …15°C, klimatizácia (vonkajšia teplota) … 25°C
• Konfigurovateľný rozsah prepínania teploty: Vykurovanie (zvlhčovanie) …10 až 18°C, klimatizácia …19 až 30°C
Vzťah je nasledovný:
Teplota prepnutia na režim klimatizácie = Teplota prepnutia na režim vykurovania + Teplotný diferenciál pri prepínaní do režimu
klimatizácie alebo vykurovania (príklad 25°C = 15°C + 10°C)
DRUHY KÓD Č.
ČÍSLO
PRVÝ KÓD Č.
Popis nastavenia
REŽIMU
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Diferenciál teploty prepnutia do režimu
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
klimatizácie alebo vykurovania
14 (24)
Teplota prepnutia do režimu
4
10 11 12 13 14 15 16 17 18
vykurovania
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11.2 VYKONAJTE SKÚŠOBNÚ PREVÁDZKU PODĽA
NÁVODU NA INŠTALÁCIU VONKAJŠEJ
JEDNOTKY
(1) Uistite sa, že je riadiaca skriňa jednotky pred zapnutím
elektrického napájania uzavretá.
(2) Vykonajte skúšobnú prevádzku podľa návodu na obsluhu
vonkajšej jednotky.
• Ak dôjde k poruche, kontrolka prevádzky diaľkového
ovládača bude blikať. Na displeji s tekutými kryštálmi
skontrolujte kód poruchy, aby ste zistili dôvod vzniku
problému. Vysvetlenie kódu poruchy a príslušného
problému nájdete v odseku "UPOZORNENIE
K ÚDRŽBE“ vonkajšej jednotky.
Ak displej ukazuje niečo z nasledovného, existuje
možnosť, že bolo zapojenie uskutočnené nesprávne
alebo že elektrické napájanie nie je zapnuté, takže
to skontrolujte znovu.
Displej diaľkového
ovládania
"

" sa zobrazí.

• Na svorkách vynúteného vypnutia je
skrat (FORCED OFF) (T1, T2).

"

" sa zobrazí.

• Nebola uskutočnená skúšobná
prevádzka.
• Elektrické napájanie na vonkajšej
jednotke je vypnuté.
• Elektrické napájanie na vonkajšej
jednotke nie je zapojené.
• Nesprávne zapojenie prenosového
vedenia a vedenia (vedenie diaľkového
ovládača alebo vedenie FORCED
OFF.)
• Prenosové vedenie je odpojené.

"

" sa zobrazí.

"

" sa zobrazí.

"

" sa zobrazí.

• Porucha zvlhčovača. (Nedostatočné
elektrické napätie)

"

" sa zobrazí.

• Porucha pohonu ventilátora.
(Nedostatočné elektrické napätie)

"

" sa zobrazí.

• Nastavenie "MAIN/SUB" diaľkového
ovládača je nesprávne.

Žiadne zobrazenie
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11.3 PREVÁDZKA ZVLHČOVAČA
<LEN SÉRIE VKM-GBMV1>
(1) Skontrolujte, či je potrubie prívodu vody pripojené
správne.
(2) Otvorte uzatvárací ventil prívodu vody. (Práve teraz nie
je privádzaná žiadna voda.)
(3) Pustite jednotku vetrania s rekuperáciou tepla v režime
vykurovania.
(Preštudujte si návod na obsluhu dodaný spolu
s vnútornou jednotkou, kde nájdete podrobnosti o tom,
ako jednotku spustiť v režime vykurovania.)
Spustí sa prívod vody a zvlhčovač začne svoju činnosť.
(4) Po spustení vykurovania (zvlhčovania) bude každé
3 alebo 4 minúty počuť zvuk elektromagnetického
ventilu prívodu vody (cvakanie), čiže ak počujete toto
cvakanie, nechajte jednotku bežať 30 minút, aby sa
zabezpečilo, že režim prevádzky zvlhčovania beží
normálne.
UPOZORNENIE
• Ak neboli ukončené murárske práce do konca skúšobnej
prevádzky, povedzte zákazníkovi, aby nepoužíval
zvlhčovač na ochranu vnútornej jednotky a ventilátora
s rekuperáciou tepla, kým sa neukončia.
• Ak sa zvlhčovač používa, môže náter, lepidlo alebo častice
vytvorené z lepidla a iných materiálov používaných pre
murárske práce spôsobiť znečistenie ventilátora
s rekuperáciou tepla alebo únik vody.

• Napájanie vnútornej jednotky a ventilátora s rekuperáciou tepla je vypnuté.
• Vnútorná jednotka a ventilátor s rekuperáciou tepla neboli zapojené pre
elektrické napájanie.
• Nesprávne zapojenie vedenia diaľkového ovládača a vedenia (prenosové
vedenie alebo vedenie FORCED OFF).
• Zapojenie diaľkového ovládača je
odpojené.
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