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NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI
VENKOVNÍ JEDNOTKY

Velice vám děkujeme za zakoupení klimatizační jednotky ACOND.
Před prvním použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte tento návod
a uschovejte jej pro budoucí použití.

Model:

AMW2-18U4RXA
AMW3-24U4RFA
AMW4-36U4RAA
AMW5-42U4RTA
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POZNÁMKA:
●  Toto klimatizační zařízení tepelného čerpadla bylo navrženo pro následující teploty.

Měl by být provozován v tomto rozsahu:

Venkovní provozní teplotní rozsah

Maximum (℃) Minimum (℃)

Režim CHLAZENÍ 48 -15

Režim TOPENÍ  24 -15

● Skladovací podmínky: Teplota -25 ~ 60°C
   Vlhkost  30%~80%



 1.Tento klimatizační systém používá nové chladivo HFC (R32).
 2.Max. pracovní tlak je 4,15 MPa  (R22: 3,1MPa), používejte potrubí, instalační a servisní nástroje 
k tomu určené.
 3. Tento klimatizační přístroj používá napájení: 220-240V ~,50Hz 
 Prosím přečtěte si pozorně tato BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, aby byla zajištěna správná instalace.

·Ujistěte se, že používáte vyhrazený obvod napájení a nepřetěžujete další zátěží na napájecí napětí.
·Před instalací si pečlivě přečtěte tyto BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.
·Ujistěte se, že dodržujete BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ v instalačním manuálu, protože obsahuje dů-
ležité bezpečnostní instrukce. Definice pro určení stupně rizik jsou uvedeny níže s jejich příslušnými údaji
bezpečnostními symboly.

        VAROVÁNÍ: Nebezpečí, nebo nebezpečné postupy, které by MOHLY vést k vážnému zranění nebo smrti.

        UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí nebo nebezpečné postupy, které by mohly vést  k lehkému zranění
osob nebo poškození výrobku nebo majetku.
·Prosím, pečlivě uschovejte návod k vnitřní a venkovní jednotce pro budoucí použití.

  

·Instalaci by měl provádět kvalifikovaný personál.
    Neúplná instalace může způsobit poškození požárem, úrazem elektrickým proudem, kapkou nebo
únikem vody.
·Proveďte bezpečnou instalaci podle instalačního manuálu.
    Neúplná instalace může způsobit zranění osob v důsledku požáru, úrazu elektrickým proudem, pádu
jednotky nebo úniku vody.
·Nainstalujte klimatizaci na pevný podklad, který unese hmotnost jednotky.
    Nedostatečná základna nebo neúplná instalace může způsobit zranění v důsledku pádu jednotky ze
základny.
·Zapojení musí provést kvalifikovaný elektrikář. Všechny elektrické práce musí být provedeny v souladu
s národními předpisy pro elektroinstalaci a místními elektrickými předpisy.
·Pro elektrické připojení používejte bezpečně určený typ drátu.
    Pevně   sevřete propojovací vodiče tak, aby jejich svorky nepřijímaly žádné vnější napětí.
·Pro zapojení použijte kabel dostatečně dlouhý na pokrytí celé vzdálenosti bez připojení a nepřipojujte
více zařízení ke stejnému zdroji střídavého proudu.
    V opačném případě to může být způsobeno špatným kontaktem, špatnou izolací, překračuje přípustný
proud a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
·Po dokončení všech instalací zkontrolujte, zda nedochází k úniku chladiva.
   Pokud dojde k úniku chladiva do interiéru kontaktu s topným tělesem, nebo otevřeným plamen, budou
vytvářeny škodlivé látky.
·Pokud není kapacita napájecího vodiče, nebo elektrická práce není namístě, může dojít k požáru, nebo 
úrazu elektrickým proudem.
·Připojte elektrický kryt k vnitřní jednotce a servisnímu panelu venkovní jednotky bezpečně.
·Pokud nejsou elektrické kryty vnitřní jednotky, nebo na servisním panelu venkovní jednotky řádně
upevněny, mohlo by dojít k požáru, nebo úrazu elektrickým proudem způsobeným prachem, vodou atd.
·Místu instalace venkovní jednotky by se měla věnovat pozornost na ochranu, lidí nebo drobným zvířat
před kontaktem s elektrickými součástmi. Udržujte prosím venkovní jednotku a její okolní prostředí čisté
a uklizené.
·Při instalaci nebo přemístění přístroje se ujistěte, že do chladicího okruhu nevstupuje žádná jiná látka
než specifikované chladivo (R32).
     Jakákoli přítomnost cizí látky, jako je vzduch, může způsobit abnormální nárůst tlaku nebo výbuch.

než specifikované chladivo (R32).
     Jakákoli přítomnost cizí látky, jako je vzduch, může způsobit abnormální nárůst tlaku nebo výbuch.

VAROVÁNÍ

Bezpečnostní opatření
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Bezpečnostní opatření

·Proveďte uzemnění
   Nepřipojuje zemnící kabel k plynovému potrubí, vodovodnímu potrubí, bleskosvodu nebo zemnímu 

vodiči telefonu. Vadné uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.

·Neinstalujte přístroj na místo, kde uniká hořlavý plyn.

    Pokud dojde k úniku plynu a jeho hromadění v okolí jednotky, mohlo by dojít k výbuchu.

·Utahujte převlečnou matici pomocí momentového klíče, jak je specifikováno v této příručce.

    Příliš pevným utažením se po delší době může matice poškodit a způsobit únik chladiva.

·Instalujte proudový chránič v závislosti na místě instalace (do vlhkých prostor).

    Pokud nebude proudový chránič instalován, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

·Pečlivě proveďte potrubí odvodu kondenzátu, podle návodu k instalaci.

·Pokud dojde k závadě na potrubí odvodu kondenzátu, mohla by voda poškodit domácí zařízení.

UPOZORNĚNÍ
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Bezpečnostní instrukce
·Při přemísťování klimatizace nedovolte, aby do chladicího systému vnikl vzduch nebo uniklo chladivo.
·Podle národních předpisů pro instalaci přístrojů, které mají být trvale připojeny k pevnému vedení a ma-
jí unikající proud, který může překročit 10 mA, musí být instalován proudového chrániče (RCD) s jmenovi-
tým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA.
·Toto zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo
pokyny týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměli představujícím rizikům. Děti
si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
·Pokud je napájecí vodič poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním pracovníkem nebo
obdobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.
·Zařízení musí být instalováno v souladu s vnitrostátními předpisy pro kabeláž.
·Servis se provádí pouze podle doporučení výrobce zařízení.
·Údržba a opravy vyžadující pomoc jiných kvalifikovaných pracovníků se provádějí pod dohledem oso-
by, která je příslušná pro používání hořlavých chladiv.
· Prostředky pro odpojení, jako je jistič, které mohou zajistit úplné odpojení ve všech pólech, musí být v
souladu s pravidly elektroinstalace zabudovány do pevných vodičů.
· Po instalaci je nutné povolit odpojení spotřebiče od napájení.
   Ujistěte se, že odpojení spotřebiče od napájení při servisu a údržbě je zajištěno odpojením s blokova-
cím systémem v izolované poloze.
· Způsob připojení zařízení k elektrickému napájení a propojení jednotlivých komponent a schéma za-
pojení s jasným uvedením přípojek a zapojení na externí řídicí zařízení a přívodní šň ůru jsou podrobně
popsány v následujících částech.
· Kabel typu H07RN-F nebo elektricky ekvivalentního typu musí být použit pro připojení napájení a pro-
pojení mezi venkovní jednotkou a vnitřní jednotkou. Velikost kabelu je podrobně popsána v následujících
částech.
· Podrobnosti o druhu a jmenovitých hodnotách pojistek nebo jističů / ELB jsou podrobně popsány níže.
· Tento spotřebič je určen pro použití odbornými nebo vyškolenými uživateli v obchodech, v lehkém
průmyslu av zemědělských podnicích nebo pro komerční využití u laických osob.
·Aby nedošlo k nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelné ochrany, nesmí být tento 
spotřebič napájen přes externí spínací zařízení, jako je časovač, nebo připojen k obvodu, který zařízení 
pravidelně zapínán a vypínán.



Bezpečnostní opatření
Pokyny pro použití R32 chladivo
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Základní postupy při instalaci jsou stejné jako u běžného chladiva (R407C nebo R410A).
Dbejte však na následující body:

VAROVÁNÍ
1.Přeprava zařízení obsahujících hořlavé chladivo.
Upozorňuje se na skutečnost, že s ohledem na zařízení obsahující hořlavý plyn mohou existovat dodatečné přepravní předpi-
sy. Maximální počet kusů zařízení nebo konfigurace zařízení, povolených pro přepravu společně, bude určen příslušnými pře-
pravními předpisy.

2.Značení zařízení pomocí symbolů
Značení pro podobné spotřebiče (obsahující hořlavé chladivo) používané v pracovním prostředí jsou obecně řešeny místními
předpisy a stanovují minimální požadavky na poskytování bezpečnostních a/nebo zdravotních označení pro pracovní místo.
Musí být zachovány všechny požadované znaky a zaměstnavatelé by měli zajistit, aby zaměstnanci dostávali vhodnou a
dostatečnou výuku a školení o významu příslušných bezpečnostních značek a o činnostech, které je třeba učinit v souvislosti s
těmito označeními. Účinnost znaků by neměla být snižována tím, že se příliš mnoho značek umístí dohromady. Jakékoli použi-
té piktogramy by měly být co nejjednodušší a měly by obsahovat pouze zásadní podrobnosti.

3.Likvidace zařízení využívající hořlavá chladiva

Dodržujte národní předpisy

4.Skladování zařízení / spotřebič ů
  Skladování zařízení by mělo být v souladu s pokyny výrobce.

5.Skladování baleného (neprodaného) zařízení
  •Skladovací obal, musí být konstruován tak, aby mechanické poškození zařízení uvnitř obalu nezpůsobilo únik chladiva.

  • Maximální počet kusů zařízení, které mohou být skladovány společně, bude stanoven místními předpisy.

6.Informace o údržbě
6-1 Kontrola oblasti

Před zahájením prací na systémech obsahujících hořlavé chladivo jsou nezbytné bezpečnostní kontroly, aby se minimalizovalo
riziko vznícení. Pro opravy chladicího systému je třeba před provedením práce na systému dodržet následující bezpečnostní
opatření.
6-2  Pracovní postup
Práce se provede řízeným postupem tak, aby se minimalizovalo nebezpečí přítomnosti hořlavého plynu nebo páry v průběhu práce.
6-3  Obecná pracovní oblast
   • Veškerý personál údržby a ostatní pracovníci v místní oblasti musí být poučeni o povaze prováděné práce. Je třeba se vyvarovat
práce v omezeném prostoru.
   • Oblast kolem pracovního prostoru musí být rozdělena. Zajistěte, aby byly podmínky v oblasti bezpečné při kontrole hořlavých ma-
teriálů.
6-4  Kontrola přítomnosti chladiva
   • Oblast musí být před prací a během práce zkontrolována vhodným detektorem chladiva, aby byl technik informován o potenciálně
hořlavých atmosférách.
   • Ujistěte se, že zařízení pro detekci úniků je vhodné pro použití s hořlavými chladivy, tj. Bez jiskření, dostatečně utěsněné nebo
jiskrově bezpečné.
6-5  Přítomnost hasicího přístroje
   • Má-li být provedena horká práce na chladicím zařízení nebo na  souvisejících dílech, musí být k dispozici vhodné hasicí zařízení.
   • Připravte práškový, nebo hasicí přístroj s CO2 do pracovní oblasti.
6-6  Žádné zdroje vznícení
   • Žádná osoba, která provádí práci v souvislosti s chladicím systémem, která zahrnuje odhalení jakéhokoli potrubí, která obsahuje
nebo obsahovala hořlavé chladivo, musí používat jakékoli zdroje vznícení takovým způsobem, že může vést k nebezpečí požáru ne-
bo výbuchu.
   • Veškeré zdroje vznícení, včetně kouření cigaret, by měly být umístěny dostatečně daleko od místa instalace, opravy, odstra-
ňování a likvidace, při nichž může být do okolního prostoru uvolněno hořlavé chladivo.
   • Před zahájením práce je třeba prově řit oblast kolem zařízení, aby se ujistilo, že nedochází k žádné hořlavé nebezpečí nebo ne-
bezpečí vznícení. Vyvěste značky "Zákaz kouření".
6-7  Větraná oblast
   • Ujistěte se, že je oblast otevřená nebo že je dostatečně odvětrávaná před vniknutím do systému nebo prováděním jakýchkoli
horkých prací.
   • Ventilace musí pokračovat v průběhu doby, kdy je práce prováděna.
   • Větrání by mělo bezpečně rozptýlit jakékoliv uvolněné chladivo a přednostně ho vyvést do atmosféry.
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6-8  Kontroluje chladicí zařízení
 • Pokud jsou elektrické součásti měněny, musí být vhodné pro daný účel a pro správnou specifikaci.
 • Pokyny výrobce k údržbě a servisu musí být vždy dodržovány. V případě pochybností se poraďte s technickým oddělením 
výrobce.
 • U zařízení používajících hořlavá chladiva se uplatňují tyto kontroly:

    – Velikost náplně je v souladu s velikostí prostoru, ve kterém jsou instalovány součásti s obsahem chladiva;

    – Ventilační zařízení a jeho vývody fungují adekvátně a nejsou blokovány;

      – Je-li používán nepřímý chladicí okruh, musí se sekundární okruh zkontrolovat na přítomnost chladiva;

    – Značení na zařízení je i nadále viditelné a čitelné. Označení a nápisy, které jsou nečitelné, musí být opraveny;

      – Chladivové potrubí nebo součásti jsou instalovány v takové poloze, kde je nepravděpodobné, že budou vystaveny jakéko-

li látce obsažené v chladivu, která může způsobovat korozi, pokud nejsou součásti vyrobeny z materiálů, které jsou neodmysli-

telně odolné vů či korozi, nebo jsou vhodně chráněny proti korozi.

6-9   Kontroly elektrických zařízení
     • Opravy a údržba elektrických součástí musí zahrnovat počáteční bezpečnostní kontroly a postupy kontroly součástí.
      • Pokud existuje porucha, která by mohla ohrozit bezpečnost, nesmí být k okruhu připojen žádný elektrický zdroj, dokud ne-
bude uspokojivě řešena.
      • Pokud se porucha nedá okamžitě opravit, ale je třeba pokračovat v provozu, musí se použít odpovídající dočasné řešení.
      • Tato skutečnost musí být oznámena majiteli zařízení, aby se všechny strany poradily.
      • Počáteční bezpečnostní kontroly zahrnují:
      • Kondenzátory jsou vybíjeny: musí být provedeny bezpečně, aby nedošlo k vzniku jisker;
      • Že nejsou k dispozici žádné živé elektrické komponenty a vedení při plnění, obnovení nebo odsávání systému;
      • To, že existuje ochranné pospojení, uzemnění.

7.    Opravy těsných dílů
  • Při opravách utěsněných dílů musí být veškeré elektrické spotřebiče odpojeny od napájení, před odstraněním utěsněných 
krytů apod.
  • Pokud je naprosto nezbytné mít k dispozici elektrické napájení zařízení během údržby, musí být v nejkritičtějším bodě 
umístěna trvalá provozní forma detekce úniků, která upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci.
  • Zvláštní pozornost věnujte následujícím skutečnostem, zajistěte, že při práci na elektrických součástech není jejich obal 
změněn tak, aby byla ovlivněna úroveň ochrany.
  • Patří sem poškození kabelů, nadměrný počet připojení, svorky, které nebyly vyrobeny podle původních specifikací, poško-
zení těsnění, nesprávná montáž průchodek atd.
  • Ujistěte se, že je přístroj bezpečně namontován.
  • Zajistěte, aby těsnění nebo těsnící materiály nebyly degradovány tak, aby již nepůsobily za účelem zabránění pronikání hoř-
lavých atmosfér.
  • Náhradní díly musí být v souladu se specifikacemi výrobce.
     POZNÁMKA: Použití silikonových těsnicích materiálů může brzdit účinnost některých typů zařízení pro detekci úniků. 
                           Jiskrově bezpečné součásti nemusí být před vlastním zpracováním izolovány.

8.   Oprava na jiskrově bezpečné komponenty
  • Nepoužívejte žádné trvalé indukční nebo kapacitní zátěže na okruhu, aniž byste se ujistili, že nepřekročí povolené napětí a 
proud povolený pro použité zařízení.
  • Jiskrově bezpečné součásti jsou jediné typy, na které lze pracovat, zatímco pod napětím v přítomnosti hořlavé atmosféry.
     Zkušební zařízení musí mít správný jmenovitý výkon.
  • Vyměňujte součásti pouze za díly specifikované výrobcem.
  • Jiné díly mohou způsobit vznícení chladiva rozptýleného v atmosféře z netěsnosti.

9.   Kabeláž
  • Zkontrolujte, zda není kabeláž vystavena opotřebení, korozi, nadměrnému tlaku, vibracím, ostrým hranám nebo jiným ne-
příznivým účinkům životního prostředí.
  • Kontrola rovněž zohlední účinky stárnutí nebo kontinuální vibrace ze zdrojů, jako jsou kompresory nebo ventilátory.

VAROVÁNÍ

Bezpečnostní opatření



5

VAROVÁNÍ
10.  Detekce hořlavých chladiv
       • Za žádných okolností nesmí být při vyhledávání nebo detekci úniku chladiva použity potenciální zdroje vzní-
cení.
       • Nesmí být používán halogenidový hořák (nebo jiný detektor používající otevřený plamen).

11.  Metody detekce úniků
      Následující metody detekce úniků se považují za přijatelné pro systémy obsahující hořlavé chladivo:
    • Pro detekci hořlavých chladicích látek se používají elektronické detektory úniku, ale citlivost nemusí být přimě-
řená nebo může vyžadovat opakovanou kalibraci. (Detekční zařízení musí být kalibrováno v oblasti bez chladiva.)

    • Ujistěte se, že detektor není potenciálním zdrojem zapálení a je vhodný pro použité chladivo.
    • Zařízení pro zjišťování netěsností se nastaví na procentní podíl LFL chladiva a musí být kalibrováno na použité 
chladivo a příslušné procento plynu (maximálně 25%) se potvrdí.
    • Kapaliny pro detekci úniku jsou vhodné pro použití u většiny chladiv, ale je třeba se vyhnout použití čistících 
prostředků obsahujících chlór, protože chlór může reagovat s chladivem a korodovat měděné trubky.
    • Pokud je podezření na únik, všechny otevřené plameny je třeba odstranit / zhasnout.
    • Pokud dojde k úniku chladiva, který vyžaduje tvrdé pájení, musí být veškeré chladiče z tohoto systému odsáto, 
nebo izolováno (pomocí uzavíracích ventilů) v části systému, který je vzdálený od netěsnosti.
    • Dusíkem neobsahující kyslík (OFN) se potom propláchne systémem jak před, tak během procesu pájení.

12.     Demontáž a evakuace
         • Při otevření chladicího okruhu, pro opravu, nebo pro jiné účely – použijí se konvenční postupy.
         • Je však důležité dodržovat osvědčené postupy, jelikož je třeba vzít v úvahu hořlavost.
         • Dodržujte následující postup:
                   Odstraňte chladivo;
                   Očistěte obvod inertním plynem;
                   Vakuujte;
                   Vyčistěte znovu inertním plynem;
                   Otevřete okruh řezáním nebo pájení.
        • Náplň chladiva musí být znovu získána do správných vratných lahví.
        • Systém musí být "propláchnut" dusíkem (OFN), tak, aby jednotka byla bezpečná.
        • Tento proces může být potřeba opakovat několikrát.
        • Pro tento úkol nesmí být používán stlačený vzduch nebo kyslík.
        • Proplachování musí být dosaženo přerušením vakuování systému a pokračováním plnění dusíkem až do 
dosažení pracovního tlaku, poté odvětráním do atmosféry a nakonec odsátím do vakua.
        • Tento postup se musí opakovat, dokud v systému není žádné chladivo. Pak se použije konečné náplň du-
síku, systém musí být odvětrán do atmosférického tlaku, aby bylo možné provádět práci.
        • Tato operace je naprosto nezbytná, jestliže se má provádět pájení na potrubí.
        • Ujistěte se, že vývod z vývěvy není blízko ke zdroji zapálení a že je k dispozici větrání.

13.    Postup plnění
       • Kromě konvenčních postupů plnění musí být dodrženy následující požadavky:
        - Ujistěte se, že používáním plnícího zařízení nedochází k znečištění různými chladivy.
        - Hadice nebo potrubí musí být co nejkratší, aby se minimalizovalo množství chladiva v nich obsažené.
        - Láhve musí být ve vzpřímené poloze.
        - Ujistěte se, že je chladicí systém uzemněn před plněním chladiva.
        - Označte systém po dokončení plnění (pokud ještě není).
        - Dbejte na to, aby nedošlo k přeplnění chladicího systému.
        - Před plněním systému musí být provedena tlaková zkouška dusíkem.
       • Systém musí být testován na únik chladiva těsně po dokončení nabíjení, ale před uvedením do provozu.
       • Před opuštěním místa musí být provedena následná zkouška netěsnosti.

14.    Vyřazení z provozu
        Před provedením tohoto postupu je nezbytné, aby byl technik plně seznámen s přístrojem a všemi jeho detai-
ly.

         Doporučuje se správná praxe, aby všechny chladicí kapaliny byly bezpečně odstraněny.

Bezpečnostní opatření
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   Před prováděním úkolu se odebere vzorek oleje a chladiva v případě, že je požadována analýza před dalším 
použitím recyklovaného chladiva. Před zahájením úkolu je nezbytné mít k dispozici elektrickou energii.
      a) Seznámit se s přístrojem a jeho provozem.
      b) Systém odpojte elektricky.
      c) Před zahájením postupu zajistěte, aby:
       • Mechanická manipulační zařízení jsou v případě potřeby k dispozici pro manipulaci s chladicími láhvemi;
       • Všechny osobní ochranné prostředky jsou k dispozici a jsou používány správně;
       • Proces znovuzískání je kdykoli kontrolován kompetentní osobou;
       • Zařízení pro znovuzískání a lahve odpovídají příslušným normám.
     d) Pokud je to možné, odčerpejte chladící systém.
     e) Pokud není vakuování možné, připravte rozdělovač tak, aby bylo možné chladivo odstranit z různých částí 
systému.
     f) Ujistěte se, že se láhev nachází na váze, před znovuzískáním chladiva.
     g) Spusťte zařízení pro znovuzískání chladiva a postupujte podle pokynů výrobce.
     h) Nepřeplňujte lahve. (Ne více než 80% kapalné náplně).
     i)  Nepřekračujte maximální pracovní tlak láhve, a to ani dočasně.
     j)  Když byly lahve správně naplněny a proces byl dokončen, ujistěte se, že jsou lahve a zařízení okamžitě od-
straněny z místa a všechny izolační (uzavírací) ventily na zařízení jsou uzavřeny.
    k) Znovuzískané chladivo se nesmí plnit do jiného chladicího systému, pokud nebylo vyčištěno a zkontrolováno.

15.     Označování
          Zařízení se označí tak, že bylo vyřazeno z provozu a odčerpáno chladivo.
          Označení musí být datováno a podepsáno.
          Ujistěte se, že na štítku jsou symboly, které uvádějí, že zařízení obsahuje hořlavé chladivo.

16.      Znovuzískání
          • Při odstraňování chladiva ze systému, ať už pro servis nebo vyřazení z provozu, doporučujeme správnou 
praxi, že všechny chladicí kapaliny jsou bezpečně odstraněny.
          • Při odsávání chladiva do lahví se ujistěte, že jsou použity pouze vhodné lahve pro znovuzískání chladicího 
média.
          • Ujistěte se, že je k dispozici správný počet lahví pro odčerpání celkové náplně systému.
          • Všechny lahve, které mají být použity, jsou určeny pro znovuzískání chladiva a jsou označeny pro toto chla-
divo (tj. Speciální lahve pro zpětné získávání chladiva).
          • Láhve musí být vybaveny pojistným ventilem a přidruženými uzavíracími ventily a jsou v dobrém provozním 
stavu.

          • Prázdné lahve pro zpětné získávání chladiva jsou vakuovány a pokud je to možné schlazené před tím, než 
dojde k znovuzískání.
          • Zařízení pro odčerpání musí být v dobrém provozním stavu, se sadou pokynů týkajících se zařízení, které 
jsou k dispozici, a musí být vhodné pro znovuzískání hořlavých chladiv.
          • Kromě toho musí být k dispozici sada kalibrovaných vah v dobrém provozním stavu.
          • Hadice musí být kompletní s odpojitelnými spojkami a v dobrém stavu.
          • Před použitím zařízení na znovuzískání zkontrolujte, zda je v uspokojivém provozním stavu, zda byla řádně 
udržována a zda jsou všechny připojené elektrické součásti utěsněny, aby se zabránilo vznícení v případě uvolnění 
chladiva.

          • Pokud máte pochybnosti, obraťte se na výrobce.
          • Znovu získané chladivo musí být vráceno dodavateli chladiva ve správné, označené lahvy a musí být prove-
dena příslušná poznámka při převozu odpadu.
          • Nesměšujte chladicí kapaliny v jednotkách pro zpětné získávání a zejména v láhvích.
          • Pokud mají být kompresory nebo olej kompresoru odstraněny, ujistěte se, že byly zvakuovány na přijatelnou 
úroveň, aby se zajistilo, že hořlavé chladivo nezůstane uvnitř maziva.
          • Proces odsátí musí být proveden před vrácením kompresoru dodavatelům.
          • Pro urychlení tohoto procesu se použije elektrický ohřev pouze na tělo kompresoru.
          • Vypouštění oleje ze systému se musí provádět bezpečně.

Bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ
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17.    Kompetence servisního personálu
   Informace a školení

Školení by mělo zahrnovat podstatu:
Informace o možnosti výbuchu hořlavých chladiv, které ukazují, že hořlaviny mohou být nebezpečné, pokud se 
s nimi zachází bez péče.
Informace o potenciálních zdrojích zapálení, zejména těch, které nejsou zřejmé, jako jsou zapalovače, vypínače 
světla, vysavače, elektrické ohřívače.
Informace o konceptu zapečetěných součástí a uzavřených skříní podle IEC 60079-15: 2010. Informace o 
správných pracovních postupech:

a) Uvedení do provozu
• Ujistěte se, že podlahová plocha je dostatečná pro plnění chladiva nebo že je ventilační potrubí správně 
sestaveno.

• Před naplněním chladivem připojte potrubí a proveďte test těsnosti.
• Před uvedením do provozu zkontrolujte bezpečnostní vybavení.

b) Údržba
• Přenosná zařízení musí být opravována venku v dílně speciálně vybavené pro údržbu jednotek s hořlavými 
chladivy.

• Zajistěte dostatečné větrání v místě opravy.
• Nezapomeňte, že porucha zařízení může být způsobena ztrátou chladiva a může dojít k úniku chladiva.
  • Vybíjejte kondenzátory tak, aby nedošlo k jiskření. Standardní postup zkratování terminálů kondenzátoru 
obvykle vytváří jiskry.
• Přesně sestavte uzavřené uzávěry Pokud jsou těsnění opotřebovaná, vyměňte je.
• Před uvedením do provozu zkontrolujte bezpečnostní vybavení.

c) Oprava

• Přenosné zařízení musí být opravováno venku nebo v dílně speciálně vybavené pro údržbu jednotek s 
hořlavými chladivy.
• Zajistěte dostatečné větrání v místě opravy.
• Uvědomte si, že zařízení může vyvolat ztrátu chladiva, může dojít k úniku chladiva.
• Vybíjejte kondenzátory tak, aby nedošlo k jiskření.
• Pokud je požadováno pájení na tvrdo, musí být následující postupy provedeny ve správném pořadí.
- Vyjměte chladivo.  pokud dle druhu chladiva to umožňují národní předpisy, vypusťte chladivo ven. Dávejte 
pozor, aby vyčerpané chladivo nezpůsobilo žádné nebezpečí. V případě pochybností, jedna osoba by měla 
střežit vývod. Zvláštní pozornost věnujte tomu, aby vyčerpané chladivo nevlétlo zpět do budovy.
- Vakuujte chladicí okruh.
- Proplachujte chladicí okruh dusíkem po dobu 5 minut.
- Vakuujte znovu (není požadováno pro chladiva A2L)
- Odstraňte části, které mají být nahrazeny řezáním, nikoli plamenem.
- Během procesu pájení očistěte pájecí bod dusíkem.
- Před naplněním chladivem proveďte test těsnosti.
● Přesně sestavte uzavřené uzávěry. Pokud jsou těsnění opotřebovaná, vyměňte je.
● Před uvedením do provozu zkontrolujte bezpečnostní vybavení.

d) Vyřazení z provozu
• Pro bezpečné vyřazení z provozu, před vyřazením z provozu musí být náplň chladiva odstraněna.
• Zajistěte dostatečné větrání v místě zařízení.
• Uvědomte si, že porucha zařízení může být způsobena ztrátou chladiva a může dojít k úniku.
• Vybíjejte kondenzátory tak, aby nedošlo k jiskření.
• Vyjměte chladicí kapalinu, pokud dle druhu chladiva to umožňují národní předpisy, vypusťte chladivo ven. 
Dávejte pozor, aby vyčerpané chladivo nezpůsobilo žádné nebezpečí. V případě pochybností, jedna osoba by 
měla střežit vývod. Zvláštní pozornost věnujte tomu, aby vypuštěné chladivo nevlétlo zpět do budovy.

e) Likvidace

• Zajistěte dostatečné větrání na pracovišti.
• Vyjměte chladivo.  pokud dle druhu chladiva to umožňují národní předpisy, vypusťte chladivo ven. Dávejte 
pozor, aby vyčerpané chladivo nezpůsobilo žádné nebezpečí. V případě pochybností, jedna osoba by měla 
střežit vývod. Zvláštní pozornost věnujte tomu, aby vyčerpané chladivo nevlétlo zpět do budovy.
• Vakuujte chladicí okruh
• Oplachujte chladicí okruh dusíkem po dobu 5 minut.
• Vakuujte znovu.

• Vypněte kompresor a vypusťte olej.

Bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ
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Vysvětlení symbolů zobrazených na vnitřní jednotce nebo venkovní jednotce.

VAROVÁNÍ
Tento symbol ukazuje, že tento spotřebič používá hořlavé
chladivo.

Při úniku chladiva a jeho vystavení externímu zdroji vznícení, 
hrozí nebezpečí požáru.

POZOR Tento symbol ukazuje, že návod k obsluze je třeba pečlivě 
přečíst.

POZOR Tento symbol ukazuje, že servisní pracovníci by měli toto zařízení 
obsluhovat s odkazem na instalační příručku.

Tento symbol ukazuje, že jsou k dispozici informace, jako je 
návod k obsluze nebo návod k instalaci.

POZOR

   • Zařízení musí být instalováno, provozováno a uloženo v místnosti s podlahovou plochou větší než X (X viz. ná-
vod k použití vnitřní jednotky).
   • Instalace potrubí musí být vedena do místnosti s podlahovou plochou větší než X (X viz. návod k použití vnitřní
jednotky).

   • Potrubní práce musí být v souladu s národními předpisy o plynu.
   • Maximální množství chladiva je X kg (X viz. níže).
   • Při přemísťování nebo stěhování klimatizačního zařízení konzultujte zkušené servisní techniky s odpojením a
opětovným připojením zařízení.
  • Neumisťujte žádné elektrické výrobky, nebo domácí spotřebiče do vnitřní nebo do venkovní jednotky.
  • Kondenzát odkapávající z jednotky může vlhkostí způsobit její poškození, nebo vašeho majetku.
  • Nepoužívejte prostředky k urychlení procesu odmrazování nebo k čištění, které nejsou doporučeny výrobcem.
  • Zařízení se skladují v místnosti bez nepřetržitě pracující zdroje vznícení (například: otevřený plamen, plynové
přístroje nebo provozní elektrický ohřívač).
  • Nepropichujte nebo nezapalujte.

  • Uvědomte si, že chladiva nemusí zapáchat.
 • Udržujte ventilační otvory bez překážek.
  • Spotřebič musí být skladován v dobře větraném prostoru, kde velikost místnosti odpovídá ploše prostoru, jak je
specifikováno pro provoz.
  • Spotřebič musí být uložen v místnosti bez nepřetržitého provozu otevřeného plamene (například provozního ply-
nového spotřebiče) a zdrojů zapálení (např. Provozního elektrického ohřívače).
  • Každá osoba, která se podílí na práci nebo otvírání chladicího okruhu by měl být držitelem platného certifikátu
od ministerstva životního prostředí, které povoluje práci a nakládání s F-plyny v souladu s EU předpisy.
  • Servis se provádí pouze podle doporučení výrobce.
  • Údržba a opravy, které vyžadují pomoc jiného odborného personálu, se provádějí pod dohledem osoby, která je
způsobilá pracovat s F-plyny a hořlavým chladivem.
  • Zařízení musí být instalováno a skladováno tak, aby nedošlo k mechanickému poškození.
  • Potrubní spoje používané ve vnitřních prostorách musí vyhovovat normě ČSN EN ISO 14903. Pokud jsou me-
chanické konektory znovu použity uvnitř, musí se obnovit těsnící plochy. Pokud jsou kalíškové spoje v interiéru
znovu použity, musí být část s kalíškovým dílem vytvořena znovu.
  • Počet spojů na potrubí a četnost rozebírání potrubí musí být omezena na minimum.
  • Potrubní spoje musí být přístupné pro účely údržby.

Bezpečnostní opatření
VAROVÁNÍ

Model (X100W) 42 50 62 72 81 105 125

Max. Náplň chladiva (kg)      1.17 1.29 1.81 1.81 2.28 2.68 3.98

Max. Množství náplně chladiva X (kg)
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Schéma instalace

Obrázek výše je pouze jednoduchá prezentace jednotky, nemusí odpovídat vnějšímu vzhledu zakoupené jednotky.

Montáž musí být provedena pouze v souladu s národními normami elektroinstalace.

Venkovní jednotka
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Vzdálenost sání od 

stěny by měla být 

větší než 100 mm

více než 350mm

Vzdálenost výfuku od stěny by 

měla být větší než 500 mm

Vzdálenost sání od 

stěny by měla být 

větší než 100 mm

Vzdálenost od 

překážky by 

měla být větší 
než 300 mm.

Pokyny pro instalaci
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Pokyny pro instalaci
Přepravní a vázací instrukce
Před rozbalením přepravte výrobek co nejblíže místu instalace.

· Závěsná metoda
  Při zavěšení jednotky zajistěte rovnováhu přístroje, zkont-

rolujte bezpečnost a zvedněte hladce.

  (1) Neodstraňujte žádné obalové materiály.
  (2) Zavěste jednotku v podmínkách balení dvěma provazy,
jak je znázorněno na obrázku.

·Zavěšení
Nemáte-li žádný obal při manipulaci, prosím, 

chránit jednotku hadrem nebo papírem.

Vložte hadr, nebo papír

Vyberte umístění instalace

         POZOR：

Před výběrem místa instalace získejte souhlas uživatele.
·Není-li vystaven silnému větru.
·Kde je proud vzduchu dobrý a čistý.
·Není-li vystaven dešti a přímému slunečnímu záření.
·Tam, kde sousedé nebudou zneklidněni provozním zvukem nebo horkým vzduchem.
·Místo, kde je k dispozici pevná stěna nebo opora, aby se zamezilo zvýšení pracovního zvuku nebo vibrací.
·Není-li riziko úniku hořlavých plynů.
·Místo alespoň 3 m od antény televizoru nebo rádia. Pro postižené zařízení může být vyžadován zesilovač.
·Jednotku instalujte vodorovně.
·Nainstalujte ho na místo, které není zasaženo sněžením nebo sněhem. V oblastech s těžkým sněhem nain-
stalujte prosím kryt, podstavec a nebo nějaké Deflektory.

  Vyhněte se následujícím místům instalace, kde by mohlo dojít k potížím s klimatizační jednotkou.
·Tam, kde je mnoho strojního oleje.
·Slané místa, jako je moře.
·Tam, kde se tvoří sirovodík, jako je například horký pramen.
·Kde je vysokofrekvenční nebo bezdrátové zařízení.
Poznámka:
Při provozu klimatizace při nízké venkovní teplotě dodržujte pokyny popsané níže.
·Nikdy neinstalujte venkovní jednotku na místo, kde by její sání/výfuk mohl být přímo vystavena větru.
·Aby se zabránilo vystavení větru, instalujte venkovní jednotku sáním vzduchu stranou ke zdi.
·Abyste zabránili vystavení větru, doporučujeme instalovat nárazovou desku na výstupní straně venkovní jednotky.

Instalace kondenzátního násadce a hadice

Instalace odvodňovací koleno a vypouštěcí hadice

· Při provozu jednotky v režimu topení může voda z kon-
denzátu odtékat z venkovní jednotky. Aby nedošlo k rušení 
sousedů také pro ochranu životního prostředí, je nutné in-
stalovat odvodňovací koleno a odtokovou hadici, pro odvod 
kondenzovaná vody.
· Proveďte odvodnění před připojením vnitřní jednotky a 
venkovní jednotky. V opačném případě bude instalace 
drenážního kolena obtížná po instalaci zařízení do provozu.
· Připojte vypouštěcí hadici (dodávaná v příbalu, vnitřní prů-
měr: 15 mm), jak je znázorněno na obrázku pro odvodnění.

Kondenzátní 
otvorKoleno s 

násadcem

Poznámka:
Nepoužívejte odtokové koleno v chladné oblasti. 

Odtok může zamrznout, a led poté zastavil ventilátor.



Instalace venkovní jednotky
BCD

A

Sání vzduchu

Výfuk vzduchu  E

Díra d

POZNÁMKA:
· Ujistěte se, že nohy jednotky upevněny pomocí šroubů při instalaci.

· Ujistěte se, že je jednotka pevně upevněna, aby nedošlo k jejímu pádu vlivem zemětřesení nebo poryvu větru.

· Kotevní šrouby, matice a podložky pro instalaci připravte před instalací.

jednotky: mm

Model
vnější průměr trubky (mm)

Plyn                   Kapalina

18K/21K/24K/27K/36K/42K φ9.52 φ6.35
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Model (Btu/h) A B C D E d

14K 480 260 290 317 50 11×17

18K 510 280 310 338 50 11×17

21K/24K 542 310 341 368 50 11×17

27K/36/42K          580      340     386      413      70 φ15

Pokyny pro instalaci
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Min.10cm

Sada šroubů 

(nejméně 4ks.)

cca. 40cm
cca. 10cm

Chladivové potrubí
1. Potrubí - požadavky

Maximální přípustná délka potrubí chladiva a maximální přípustný výškový rozdíl mezi venkovní a vnitřní
jednotkou jsou uvedeny níže. Čím je potrubí chladiva kratší, tím lepší bude jeho výkon. Spojovací potrubí
by proto mělo být co nejkratší

2.  Materiál potrubní
(1) Připravte měděné trubky dodávané místně.
(2) Vyberte čisté měděné trubky. Ujistěte se, že uvnitř potrubí není prach a vlhkost. Profoukněte vnitřek trubek 

dusíkem nebo suchým vzduchem, abyste odstranili veškerý prach nebo cizí materiály před připojením potrubí.
(3) Tloušťka a materiál potrubí viz. níže.

Venkovní jednotka

Vnitřní jednotka

Délka trubky E

B
C

D

Délka trubky A

V
ýš

ka
 F V

ýš
ka

 G

14/18K      21/24K    27/36K       42K

Potrubí do každé vnitřní jednotky
(A/B/C/D/E)

m ≤15 ≤20 ≤20 ≤20

Celková délka potrubí mezi všemi
jednotkami m A+B≤30

A+B+C≤
45

A+B+C+D
≤60

A+B+C+D
+E≤80

 Max výška mezi vnitřní jednotkou
a venkovní jednotkou (F) m ≤15

Maximální výška mezi vnitřními
jednotkami (G) m ≤7.5

Model
Položka

Dodatečné doplnění chladiva
Jednotka byla naplněna chladivem, ale pokud L (celková délka potrubí) přesáhne 15 m (14K / 18K / 21K / 24K) / 20m (27K / 

36K) / 25m (42K), je nutné doplnit chladivo (R32).

Pro 14K / 18K / 21K / 24K Dodatečná náplň chladiva  =(L-15)×12g/m

Pro 27K / 36K Dodatečná náplň chladiva  =(L-20)×12g/m

Pro 42K Dodatečná náplň chladiva  =(L-25)×12g/m



Průměr  Tloušťka

Průměr

Průměr trubky             Utahovací moment

Pokyny pro instalaci
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！  危POZOR

Při instalaci potrubí skrz
zeď, zajistěte víčko na konci
trubky.

Správně                             Špatně       Správně                        Špatně

Správně                      Špatně

Otvor  Otvor

Připojte krytku nebo 

vinylovou pásku.

Připojte krytku nebo 

vinylovou pásku.

Připojte uzávěr
nebo vinylový
sáček gumičkou.

Nepokládejte trubky 

přímo na podlahu.

Dešťová voda 
může vniknout.

3.Zpracování chladivového potrubí
(1) Řezání trubek
·Správně odřízněte měděnou trubku pomocí řezačky trubek.
(2) Odstranění otřepů
·Úplně odstraňte všechny otřepy z řezaného prů řezu potrubí.
·Umístěte konec měděného potrubí směrem dolů, aby nedošlo
    k tomu, že do potrubí spadnou otřepy.
(3) Vložení matice
·Odstraňte převlečné matice připojené k vnitřním a venkovním
   jednotkám a poté je nasaďte na potrubí, které má dokončené
   odstraňování otřepů. (Po vytvoření kalíšku není možné matici navléci).
·Převlečnou matici volte vždy dle průměru trubky.
(4) Kalíškování
 ·Kalíškování provádějte správným nástrojem viz. níže.
(5) Kontrola
 ·Porovnejte připravený kalíšek s uvedeným postupem viz. níže.
 ·Pokud se zjistí, že je kalíšek vadný, odřízněte jej a proveďte znovu.

Špatně
Správně
                    Nakloněné Nerovné Otřepené

90°

Výstružník

Řezák

Otřepené Měděná trubka Převlečná matice

Měděná trubka

Kalíškovací nástroj

Spojkový typ Typ křídlové matice

Zápustka

Trubka Převlečná matice  Trubka

Zápustka
Svěrka

Hladká kolem dokola

Vnitřní část svítí bez poškrábání 

4.Připojení potrubí
(1) Ověřte, zda je ventil uzavřen.

(2) Propojte vnitřní a venkovní jednotku chladivovím potrubím ex-

terně dodaným. Připevněte potrubí chladiva v určitých bodech aby 

se zabránilo tomu, aby se potrubí chladiva dotýkalo slabých částí 
budovy, jako je stěna, strop atd.

    (Při dotyku může dojít k abnormálnímu zvuku v důsledku vibrací 
potrubí. Zvláštní pozornost věnujte v případě krátké délky potrubí.)
(3) Pro utahování matice používají dva klíče viz. obrázek vpravo.

(4) Před připojením a utažením naneste chladivový olej tence na 

povrch sedla matice a potrubí. A při utahování matice, použijte dva 

klíče.

(5) Venkovní potrubí chladiva by se mělo spojit s uzavíracím venti-
lem.

Utahování dvěma klíči

Utahovací moment pro převlečnou matici

(3) Tloušťka potrubí

(mm) (mm)

(Jednotky: mm)
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Pokyny pro instalaci
(6) Po dokončení připojení potrubí chladiva Proveďte izolaci spoje,
jako na obrázku vpravo.
· Na straně venkovní jednotky proveďte izolaci celého potrubí a
včetně servisních ventilů.
· Propojovací potrubí zakryjte kryty.
· Použijte krycí pásku, aplikujte ji směrem od venkovní jednotky.
· Fix the end of piping tape with adhesive tape.
· Pokud musí být potrubí vedeno skrz strop, skříň nebo prostor, kde
je vysoká teplota a vlhkost, přidejte dodatečně komerčně pro-
dávanou izolaci s parozábranou pro zabránění kondenzace.

Postup izolace potrubí

Izolace

Spona (součást dodávky)  Izolace (součást dodávky)

Propojovací potrubí

Připojte potrubí o různých průměrech pomocí 
přechodových šroubení.

！  POZOR

V případě, že průměr spojovacího potrubí neodpovídá velikosti portu venkovní jednotky, vyberte v
příslušenství odpovídající spoj o jiném průměru podle následující tabulky.

Název       Množství                          Účel

1
Změňte průměr potrubí z 1/4 palce

(6,35 mm) na 3/8 palce (9,52 mm)

1
Změňte průměr potrubí z 3/8 palce

(9,52 mm) na 5/8 palce (15,88 mm)

1
Změňte průměr potrubí z 3/8 palce

(9,52 mm) na 1/2 palce (12,7 mm)

Venkovní jednotka    Přechodové šroubení   Vnitřní jednotka



Vývěva

-0.101MPa
(-760 mmHg)

Plnící rozvaděč

Plnící hadice 

pro R32
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Kontrola těsnosti - Použijte Dusík
Připojte plnící rozvaděč pomocí gumových hadic s Dusíkovou láhví na 
kontrolní bod na kapalinovém trubce k servisnímu ventilu. Proveďte 
zkoušku těsnosti.
Neotvírejte uzavírací ventily plynové trubky.
Použijte tlak dusíku 4,15 MPa.
Zkontrolujte, zda nedošlo k úniku plynu na přípojkách matice nebo spá-
lených částí pomocí detektoru úniku plynu nebo pěnového prostředku.
Tlak plynu neklesá je v pořádku.
Po úspěšné tlakové zkoušce uvolněte zkušební plyn dusík.

5. Tlaková zkouška

Zkouška těsnosti

Dokončení 
Chlad. potrubí

Oprava části
úniku

Kontrola 
poklesu 

tlaku

Aplikace  

dusíku
OK

Postup

Vakuování potrubí

 (1) Odstraňte víčko servisního portu uzavíracího ventilu na straně ply-
nové trubky venkovní jednotky.
 (2) Propojte plnící rozvadě č a vývěvu k servisnímu otvoru uzavíracího
ventilu na straně plynové trubky venkovní jednotky.
 (3) Spusťte vývěvu. (Pracujte déle než 15 minut.)
 (4) Zkontrolujte vakuum ventilem plnícím rozdělovačem, uzavřete ventil
rozdělovače a zastavte vývěvu.
 (5) Počkejte po dobu jedné nebo dvou minut. Ujistěte se, že ukazatel
manometru rozdělovače zůstává ve stejné poloze. Ujistěte se, že mano-
metr ukazuje -0,101MPa (nebo -760mHg).

 (6) Demontujte plnící rozdělovač rychle ze servisního otvoru uzavíracího
ventilu.

 (7) Poté, co je potrubí chladiva připojeny a zvakouvány, zcela otevřete
všechny uzavírací ventily na obou stranách potrubí plynu a kapaliny.

 (8) Otevřete regulační ventil pro přidání chladiva (chladivo musí být kapalné).
 (9) Utáhněte krytku do servisního portu.
 (10) Dotáhněte krytku.
 (11) Testovací pěnou, nebo detektorem úniku halogenů zkontrolujte
kalíškové a pájené spoje. Použijte pěnu, která v reakci nevytváří amoni-
ak (NH3).

6. Vakuování potrubí a doplnění chladiva

！  POZOR

(1) U modelů 14K ~ 36K musí být každý potrubí vakuováno samostatně. U 42K je třeba vakuovat 
pouze na hlavním uzavíracím ventilu.

(2) Přebytek nebo nedostatek chladiva je hlavní příčinou potíží jednotky. Doplňte správné množství 
chladiva podle popisu uvnitř příručky.

(3) Pečlivě zkontrolujte únik chladiva. Pokud dojde k velkému úniku chladiva, způsobí to potíže s 
dýcháním nebo dojde-li k požáru v místnosti, dojde ke vzniku škodlivých plynů.

● Dodatečné doplnění chladiva
Jednotka byla naplněna chladivem.
Podle výpočtu „Potrubních délek“ vypočítejte množství doplňovaného chladiva.
Po dokončení vakuování nejprve vypusťte vzduch z plnicí hadice, poté otevřete ventily, chladivo 
doplňujte v „kapalném“ stavu pomocí uzavíracího ventilu kapaliny.
Nakonec uzavřete ventily a zaznamenejte množství náplně chladiva.

Pokyny pro instalaci
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Pokyny pro instalaci

！

！
●Obalením kabelů páskou, dotěsněním průchodek, zabraňte vniknutí kondenzované vodě a hmyzu.
●Pevně zajistěte kabeláž napájecího zdroje pomocí svorek kabelu uvnitř přístroje.
Poznámka: Gumové vývodky upevněte lepidlem, pokud se nepoužívají krycí lišty k venkovní jednotce.

 Obecná kontrola
(1) Ujistěte se, že vybrané elektrické komponenty (hlavní vypínače, jističe, vodiče, konektory kabelů a svorky vodičů) byly

správně vybrány podle elektrických údajů.

      Ujistěte se, že součásti odpovídají národnímu elektrickému kódu (NEC).

(2) Ujistěte se, že napájecí napětí je v rozsahu + 10% jmenovitého napětí a zemní fáze je obsažena v napájecích vodičích.

     Pokud tomu tak není, poškodí se elektrické části.

(3) Zkontrolujte, zda je dostatečná kapacita napájecího zdroje.

     V opačném případě nebude kompresor schopen pracovat při spouštění příčinou poklesu napětí.
(4) Zkontrolujte, zda je připojen zemnící vodič.

(5) Nainstalujte hlavní vypínač, vícepólový hlavní vypínač s mezerou 3,5 mm nebo větší, jednofázový hlavní vypínač s me-

zerou 3,0 mm nebo větší mezi jednotlivými fázemi.

(6) Zkontrolujte, zda je elektrický odpor vyšší než 2 MΩ, měřením odporu mezi kostrou a svorkou elektrických částí. V 

opačném případě nepoužívejte systém, dokud nenajdete a neopravíte elektrický zkrat.

● Vypněte hlavní vypínač do vnitřní jednotky a venkovní jednotky a počkejte déle než 3 minuty před tím, než budete prová-
dět elektroinstalace nebo provádět pravidelnou kontrolu.

● Zkontrolujte, zda je vnitřní i venkovní ventilátor zastaven před provedením elektroinstalace, nebo pravidelnou kontrolou.

● Chraňte kabely, elektrické části atd. před potkany, nebo jinými malými zvířaty. Pokud nejsou chráněny, krysy mohou
okousat  nechráněné části a v nejhorším případě může dojít k požáru.

●  Zabraňte tomu, aby se vodiče dotýkaly trubek chladiva, okrajů desek a elektrických součástí uvnitř jednotky.
      Pokud tomu tak není, dráty budou poškozeny a v nejhorším případě dojde k požáru.

●  Instalujte proudový chránič na přívod napájení.
      Pokud se nepoužívá proudový chránič, může dojít k zásahu elektrickým proudem nebo k požáru.
● Tato jednotka využívá inverter, což znamená, že musí být použit proudový chránič vybavený testovacím tlačítkem pro 
preventivní kontrolu správné funkce proudového chrániče.

● Nepoužívejte mezilehlé vodiče, splétané vodiče (viz <Upozornění při připojování napájecího kabelu>), prodlužovací kabe-
ly nebo připojení ovládacího vedení, protože použití těchto vodičů může způsobit zahřívání, úraz elektrickým proudem nebo

požár.

●Utahovací moment každého šroubu je následující.
     M4: 1.0 to 1.3 N-m
     M5: 2.0 to 2.5 N-m
     M6: 4.0 to 5.0 N-m
     M8: 9.0 to 11.0 N-m
     M10: 18.0 to 23.0 N-m
    Udržujte výše uvedený utahovací moment při zapojení.

VAROVÁNÍ

POZOR

Doplnění náplně chladivaElektrické připojení
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Venkovní jednotka
Svorkovnice

Venkovní jednotka        Vnitřní jednotka

Poznámka: 

U některých vnitřních jednotek

POZNÁMKA:

1. Pro 14K/18K modely, zde není Vnitřní jednotka C, D a E.
2. Pro 24K modely, zde není Vnitřní jednotka D a E.
3. Pro 27K/36K modely zde není Vnitřní jednotka E.

Pokyny pro instalaci
Schéma elektrického připojení

Napájecí propojovací kabel

4(SI)

4(SI)

1(L) 1(L)

0(L)

2(N) 2(N)

3(   )

Vnitřní jednotka A

Vnitřní jednotka B

Terminal A 

Terminal B 

Svorkovnice

Svorkovnice

Zdroj napájení

4(SI)

4(SI)

4(SI)

4(SI)

1(L)

1(L)

1(L)

1(L)

2(N)

2(N)

2(N)

2(N)
Napájecí propojovací kabel

Napájecí propojovací kabel

Napájecí propojovací kabel

Napájecí propojovací kabel

Napájecí propojovací kabel

  N

  L

Vnitřní jednotka C

Terminal C 

Svorkovnice4(SI) 4(SI)

1(L) 1(L)

2(N) 2(N)

Vnitřní jednotka D

Vnitřní jednotka E

Terminal D 

Terminal E 

Svorkovnice

Svorkovnice

4(SI)

4(SI)

4(SI)

4(SI)

1(L)

1(L)

1(L)

1(L)

2(N)

2(N)

2(N)

2(N)

Postup připojení komunikace:
Vezměme si například model 42K
(1) Vyšroubujte šrouby údržbového krytu a vyjměte je, jak jej znázorněno šipkou.
(2) Připojte napájecí kabel a propojovací kabely otvorem pro vodiče.
(3) Připojte napájecí kabel a propojovací kabely ke svorce.
(4) Upevněte kabel napájení a propojovací kabely pomocí kabelových svorek.
(5) Po dokončení práce vložte údržbový kryt zpět.

Údržbový
kryt

Napájecí kabel
Propojovací kabel E
Propojovací kabel D
Propojovací kabel C
Propojovací kabel B
Propojovací kabel A

Napájecí kabel
Propojovací kabel E
Propojovací kabel D
Propojovací kabel C
Propojovací kabel B
Propojovací kabel A
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  Proud I(A)         Průřez vodiče(mm)2

i≤6 0.75

6＜i≤10 1

10＜i≤16 1.5

16＜i≤25 2.5

25＜i≤32 4

32＜i≤40 6

40＜i≤63 10

63＜i *

Výběr podle EN60335-1

Pokyny pro instalaci

Max. Provozní proud (A): Viz Typový štítek.
Poznámka：
(1) Při výběru v oboru vodičů dodržujte místní kódy a předpisy a všechny výše uvedené jsou minimální velikosti vodiče.
(2) Použijte vodiče, které nemají menší průřez než obyčejný ohebný kabel s polychloroprenovým pláštěm. (Označení šňůry
H07RN-F).
(3) Velikost vodičů označených *1 ve výše uvedené tabulce jsou vybrány na maximálním proudu jednotky podle normy
       evropské normy, EN60335-1.
(4) Nainstalujte hlavní vypínač a jistič pro každý systém zvlášť. Zvolte typ jistič s vysokou odezvou, který je aktivní v intervalu
0,1 sekundy. Doporučený výkon pro zobrazení výkonu vypínače venkovního stroje.
(5) V případě, že jsou připojeny napájecí kabely v sérii, přidejte každý maximální proud a nastavte vodiče viz. níže.

* V případě, že proud překračuje 63 A, nespojujte kabely sériově.

Elektrická Data

Model
(výkon)

Elektrický
přívod

Proudový chránič ELB
Jistič (A)Jmenovitý

proud (A)
Nominální únikový

proud (mA)  
EN60335-1

14K/18K 220-240V ~, 50Hz 25 30 3×1.5mm² 4×1.5mm² 25

21K/24K/
27K/36K            220-240V ~, 50Hz 32 30 3×2.5mm² 4×1.5mm² 32

42K             220-240V ~, 50Hz 63 30 3×6.0mm² 4×1.5mm² 63

EN60335-1

Velikost kabelu
zdroje napájení

Komunikační 
kabel
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Pokyny pro instalaci

Nepoužívejte systém, dokud nebudou odstraněny všechny kontrolní body.

(A) Zkontrolujte, zda jsou uzavírací ventily venkovní jednotky zcela otevřeny.

(B) Zkontrolujte, zda jsou elektrické vodiče plně připojeny.

(C) Zkontrolujte, zda je elektrický odpor vyšší než 2 MΩ, měřením odporu mezi kostrou a svorkou elektrických 

částí. V opačném případě nepoužívejte systém, dokud nenajdete a neopravíte elektrický zkrat.

Identifikace funkce zkušebního provozu
Zapněte tlačítkem ON na dálkovém ovladači jednotku a poté pokračujte ve zkušebním provozu.
Při běhu systému věnujte pozornost následujícím položkám.
Nedotýkejte se žádných částí holou rukou na straně výtlaku, protože kompresor a potrubí na výtlačné straně jsou
ohřáty na více než 90°C.

Zkušební provoz by měl být proveden po dokončení potrubí chladiva, odtoku kondenzátu, zapojení přívodu  atd.

Klimatizační jednotka je vybavena ohřívačem klikové skříně, zkontrolujte, zda je hlavní vypínač za-

pnutý více než 6 hodin před zapnutím předehřátí, jinak by mohlo dojít k poškození kompresoru!

Vypněte přívod napájení, poté je zkušební provoz ukončen.
Po dokončení výše uvedených operací je instalace zařízení obvykle dokončena. Pokud máte stále
potíže, obraťte se na místní technické centrum společnosti pro další informace.

POZOR

Zkušební provoz
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 Správné likvidace tohoto produktu
Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován spolu s jinými domácími odpa

dy v celé EU. Aby se zabránilo možným škodám na životním prostředí nebo lidském zdraví při 
nekontrolované likvidaci odpadu, zodpovědně jej recyklujte k podpoře udržitelného opětovného 

využití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém zpětného a sběru, 

nebo se obraťte na prodejce, kde byl výrobek zakoupen. Ten může tento výrobek převzít pro 
ekologickou recyklaci.

www.acond.cz
prodej@acond.cz
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