UNITATEA INTERIOAR
1 MONTAREA PL CII DE SUPORT
NOT

MANUAL DE INSTALARE PENTRU

APARAT DE AER CONDI IONAT DE CAMER

V rug m citi i cu aten ie acest manual de instalare înainte de operarea aparatului pentru a asigura o instalare corect .
Dac cablul de alimentare este avariat, lucr rile de înlocuire vor fi efectuate doar de personal autorizat.
Lucr rile de instalare trebuie realizate în conformitate cu standardele na ionale de cablare doar de c tre personal autorizat.
Contacta i un tehnician autorizat de service pentru repararea, între inerea i instalarea aparatului.
Acest aparat nu este destinat utiliz rii de c tre persoane (inclusiv copii) cu capacit i fizice reduse, senzoriale sau mentale, sau
lipsite de experien
i cuno tin e, cu excep ia cazului în care acestea au fost supravegheate i instruite cu privire la utilizarea
aparatului de c tre o persoan responsabil pentru siguran a lor.
Copiii trebuie supraveghea i pentru a v asigura c nu se joac cu acest aparat.
Toate imaginile din cadrul instruc iunilor au doar scop explicativ. Forma real va fi cea care conteaz .
Proiectarea i specifica iile sunt supuse schimb rii f r notificare prealabil pentru îmbun t irea produsului. Consulta i agen ia
de vânz ri sau produc torul pentru detalii.

•
•
•

120 mm sau mai
mult fa de perete

Orificiu eav
agent frigo. Ø 65
pe partea stâng

1. Fixa i placa de suport în mod orizontal pe p r ile structurale are peretelui l sând
spa ii în jurul pl cii de suport.
Orientarea
pl cii, din
de suport
2. Dac peretele
beton sau material asem n tor, realiza i
estecorect
din c ra mid
cinci sau opt g uri cu diametrul de 5 mm în zid. Însera i ancora de tip clip pentru
uruburile de montare adecvate.
3. Fixa i placa de suport pe perete cu cinci sau opt uruburi de tip A.

PRECAU II PRIVIND INSTALAREA

Orificiu eav agent
frigo. Ø 65 pe
partea din spate

150 mm sau mai
mult fa de tavan

Margine unitate interioar

120 mm sau mai
mult fa de perete

NOT :

120 mm sau mai
mult fa de perete

Orificiu eav
agent frigo. Ø 65
pe partea stâng

Monta i placa de suport i g uri i peretele conform cu structura peretelui i
corespunz tor cu punctele de montare de pe placa de suport. Placa de suport
furnizat împreun cu aparatul este diferit în func ie de echipament. (Dimensiunile
sunt exprimate în milimetri cu excep ia celor prev zute altfel.)

Orificiu eav agent
frigo. Ø 65 pe
partea din spate

150 mm sau mai
mult fa de tavan

Orientarea corect a pl cii de suport

Margine unitate interioar

120 mm sau mai
mult fa de perete

Instalarea pl cii de suport

(de tip split, cu montare pe perete)

•
•
•
•
•

150 mm sau mai
mult fa de tavan

Peretele pentru instalare este stabil i destul de solid pentru a preveni vibrarea
acestuia.

Margine unitate interioar

120 mm sau mai
mult fa de perete

120 mm sau mai
mult fa de perete

Orificiu eav
agent frigo. Ø 65
pe partea stâng

Orificiu eav agent
frigo. Ø 65 pe
partea din spate

PRECAU II PENTRU SIGURAN
V rug m citi i cu aten ie aceste precau ii pentru siguran înainte de instalare.
Asigura i-v c urma i m surile de siguran de mai jos, acestea sunt foarte importante pentru asigurarea siguran ei.

•
•

AVERTIZARE
ATEN IE

Acest simbol indic posibilitatea v t m rii sau a decesului.

Perete

Acest simbol indic posibilitatea v t m rii de persoane sau cauzarea de daune materiale.

ATEN IE
1) Acest echipament trebuie împ mântat i instalat împreun cu un întrerup tor de curent cu împ mântare. Dac împ mântarea
nu este realizat perfect, se poate produce electrocutarea.
2) Nu instala i aparatul în locurile în care pot ap rea degaj ri de gaze inflamabile. În cazul în care gazele sunt degajate i se
acumuleaz în jurul aparatului, acest lucru va duce la producerea de incendii.
3) Realiza i scurgerea prin evi dup cum se men ioneaz în instruc iunile de instalare. Dac scurgerea nu este perfect , apa poate
p trunde în camer i poate avaria mobila.

3 CONECTAREA CABLULUI LA UNITATEA INTERIOAR
Lucr ri electrice
1.
2.
3.
4.
5.

ALEGEREA CELEI MAI BUNE LOCA II
Unitatea interioar

•
•
•

sau m

sau mai mu

lt

9.
sau mai

2.
3.
4.

mult

Dac o copertin este construit deasupra aparatului pentru a proteja
împotriva luminii directe a soarelui sau a ploii, ave i grij ca radierea
condensatorului s nu fie obstruc ionat .
Nu trebuie s existe animale sau plante care s fie afectate de aerul
cald eliminat.
Respecta i spa iile indicate de s ge i fa de perete, tavan, îngr dire sau
alte obstacole.
Nu pune i obstacole care pot cauza un scurtcircuit al aerului desc rcat.

sa

um

sau
ai

sau

mu

mult

mult

sau

Instalarea unit ii exterioare

Ancora i unitatea exterioar cu un urub i o piuli cu Ø 10 sau Ø 8 în mod
ferm i pe orizontal pe un perete din beton sau material rigid.
NOT :Unitatea exterioar achizi ionat de dvs. poate fi una dintre
urm toarele. Instala i unitatea exterioar conform cu dimensiunile indicate în
tabelul de mai jos:
Dimensiune unitate exterioar
Dimensiuni instalare
mm (LxHxD)
A (mm)
B (mm)
670 x 540 x 265
481
276
780 x 540 x 250
549
276
760 x 590 x 285
530
290
800 x 554 x 333
514
340
845 x 700 x 320
560
332
810 x 558 x 310
549
325
940 x 810 x 375
640
404

m ai

lt

m ai

Admisie aer
Admisie
aer

Reglement rile privind siguran a electric pentru instalarea ini ial
Dac exist o problem de siguran serioas legat de alimentarea cu energie, tehnicienii trebuie s refuze instalarea aparatului
de aer condi ionat i s explice clientului pân ce problema este rezolvat .
Voltajul curentului trebuie s fie în intervalul de 90 % – 110 % din voltajul nominal.
Protec ia la suprasarcin i comutatorul principal trebuie s aib de 1,5 ori capacitatea curentului maxim al aparatului ce trebuie
instalat în circuitul electric. Asigura i-v c aparatul de aer condi ionat are o împ mântare adecvat .
Aparatului va fi instalat în conformitate cu reglement rile de cablare na ionale. Nu opera i aparatul de aer condi ionat într-o
camer cu umiditate de genul unei b i sau unei sp l torii.
Un dispozitiv de deconectare cu to i poli care are cel pu in 3 mm distan la to i polii i un curent de ie ire ce poate dep i 10 mA,
dispozitivul de curent rezidual (RCD) ce are un curent nominal rezidual în func ionare stabilit ce nu dep e te 30 mA, iar
deconectarea trebuie încorporat în cablarea fix în conformitate cu regulile de cablare.
Dac aparatul necesit un radiator electric suplimentar, p stra i cel pu in 1 m de la cele mai apropiate materiale combustibile.
Cablurile trebuie conectate conform cu diagrama de conexiune electric de pe panoul unit ii interioare i exterioare.
Toat cablarea trebuie s se conformeze codurilor electrice na ionale i locale i s fie instalate de c tre electricieni califica i i cu
experien .
Un circuit individual ramificat i un receptor singular ce vor fi folosite doar pentru aparatul de aer condi ionat trebuie s fie
disponibile. Consulta i urm torul tabel pentru dimensiunea sugerat a cablurilor i specifica iile siguran elor:

Sec iune transversal minim a cablurilor:
Curentul nominal al aparatului (A)
>3 i 6
> 6 i 10
> 10 i 16
> 16 i 25
> 25 i 32
> 32 i 40

sau mai mult

Unitatea exterioar
1.

6.
7.
8.

ai mult

sau mai mult

Nu trebuie s existe surse de c ldur sau abur în apropierea aparatului.
Nu trebuie s existe obstacole care s blocheze circularea aerului.
Loca ia trebuie s fie o camer în care circularea aerului s fie bun .
Loca ia trebuie s fie acolo unde scurgerea se poate realiza u or.
Loca ia trebuie s fie acolo unde s-a luat în considerare prevenirea
zgomotului.
Nu instala i aparatul lâng u .
Respecta i spa iile indicate de c tre s ge i fa de perete, tavan,
îngr dire sau alte obstacole.
Nu trebuie s existe lumin direct a soarelui. Dac aceasta nu poate fi
evitat , preven ia împotriva luminii soarelui trebuie luat în considerare.

Interior

1. Stabili i pozi iile orificiilor conform p r ii din stânga i dreapta a pl cii de
suport. Orificiul din centru se ob ine prin m surarea distan ei dup cum se
vede în schema de mai sus.
2. Realiza i gaura pentru placa pentru evi folosind un burghiu cu filet de 65
mm diametru.
3. Realiza i gaura pentru evi fie în dreapta fie în stânga, iar aceast gaur
trebuie s fie u or înclinat c tre partea exterioar .
4. Lua i întotdeauna m suri de protec ie a evii atunci când g uri i grilaje
metalice, pl ci metalice sau alte materiale asem n toare.

AVERTIZARE
1) Instala i strict în conformitate cu instruc iunile de instalare. Dac instalarea este defectuoas , aceasta poate duce la scurgeri de
ap , electrocutare sau incendiu.
2) Utiliza i componentele accesorii incluse i componentele specificate pentru instalare. În caz contrar, se poate produce c derea
setului, scurgeri de ap , electrocutare sau incendiu.
3) instala i într-un loc stabil i ferm care poate suporta greutatea setului. Dac duritatea nu este suficient sau dac instalarea este
impropriu realizat , setul va c dea i va cauza v t mare.
4) pentru lucr rile electrice, v rug m urma i standardul i reglement rile de cablare locale na ionale i aceste instruc iuni. Trebuie
folosite un circuit independent i o priz singular . Dac nu este suficient capacitatea circuitului electric, sau dac sunt defecte în
lucrarea electric , acestea pot duce la electrocutare sau incendiu.
5) Utiliza i cablul specificat i conecta i-l ferm, prinzând cablul astfel încât nicio for extern s nu ac ioneze asupra terminalului.
Dac legarea sau fixarea nu sunt perfecte, acestea vor duce la supraînc lzire sau la producerea unui incendiu la conectare.
6) Rutarea cablurilor trebuie aranjat în mod adecvat, astfel încât capacul panoului de control s fie fixat adecvat. Dac acest
capac nu este fixat perfect, acest lucru va duce la supraînc lzirea terminalului, incendiu sau electrocutare.
7) La desf urarea conexiunii evilor, ave i grij ca substan ele gazoase s nu p trund în ciclul de r cire, cu excep ia agentului
frigorific. În caz contrar, acest lucru va duce la o diminuare a capacit ii, presiune anormal de mare din ciclul de r cire, explozie i
v t mare.
8) Nu modifica i lungimea cablului de alimentare i nu utiliza i un prelungitor, precum i nu împ r i i o singur priz cu alte aparate
electrice. În caz contrar, poate ap rea incendiul sau electrocutarea.

•
•
•
•
•

Exterior

2 REALIZAREA UNEI G URI ÎN PERETE

ma

im

ult

2

Zon transversal nominal (mm )
0,75
1
1,5
2,5
4
6

NOT :
•
Dimensiunea cablului de alimentare i a cablurilor de interconectare cât i curentul siguran ei sau comutatorul lui sunt stabilite de
curentul maxim indicat pe pl cu a de identificare localizat pe partea lateral a aparatului. V rug m consulta i pl cu a de
identificare înainte de alegerea dimensiunii cablului, siguran ei sau a comutatorului.
•
Controlorul aparatului de aer condi ionat proiectat cu o func ie de protec ie a siguran ei în condi ii de utilizare anormal ,
specifica iile siguran ei trebuie imprimate pe panoul de circuit de genul: T3,15A/250VAC, T5A/250VAC, etc.

Conecta i cablul la unitatea interioar

NOT : înainte de realizarea lucr rilor electrice, opri i alimentarea electric a sistemului.
1. Cablul interior i exterior de conexiune pot fi conectate f r îndep rtarea grilajului frontal.
2. Cablul de alimentare interior este de tip H05VV-F sau H05V2V2-F, iar cablul de alimentare extern cât i cablul de interconectare
este de tip H07RN-E.
3. Ridica i panoul unit ii interioare, îndep rta i capacul cutiei electrice prin sl birea unui urub.
4. Asigura i-v de potrivireaculorii cablurilor unit ii exterioare i numerelor din terminal cu cele ale unit ii interioare.
5. Înf ura i acele cabluri care nu sunt conectate cu terminale cu band izolatoare, astfel încât s nu ating componentele electrice.
Asigura i cablul pe panoul de control folosind cleme pentru cabluri.
NOT : Dac este utilizat ca unitate MONO, pentru necesitatea de rezerv , zona transversal a cablului conectat la L(1)W, 1/1(L),
2(N) trebuie s fie suficient pentru sistemul maxim de curent. Sistemul maxim de curent este egal cu suma curentului nominal interior
i exterior. Dac este utilizat ca i unitate MULTI, sau unitatea f r func ia de control de rezerv de 1W, L(1)W de pe corpul terminal
nu trebuie conectat.

Corp terminal al unit ii interioare

Panou frontal
Evacuare aer

Capac cutie electric

ACCESORII
Num r
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

Denumirea accesoriilor
Plac de suport
Ancor de tip clem
urub cu auto filetare A ST3,9x25
Garnitur (doar pentru modelele cu r cire i înc lzire)
Racord de scurgere (doar pentru modelele cu r cire i înc lzire)
Ø 6,35
Pe partea lichid
Ø 9,52
Montare eav de
Ø 9,52
leg tur
Pe partea gazoas
Ø 12,7
Ø 16
Telecomand
urub cu auto filetare B ST2,9x10
componente op ionale
Suport pentru telecomand
Filtru de împrosp tare aer (utilizat pentru instalarea la filtrul de aer)

Cantitatea
1
5-8 (în func ie de model)
5-8 (în func ie de model)
1
1

La unitatea interioar

La unitatea exterioar

Componente ce trebuie achizi ionate de
dvs. dimensiunea evii este diferit în
func ie de aparat. Consulta i tehnicianul
pentru dimensiunea corect .
1
2
1
1

NOT : Cu excep ia componentelor oferite de mai sus, celelalte componente necesare în timpul instal rii trebuie achizi ionate de
dvs.

4 EAV DE LEG TUR
SCURGERE

I

INSTALA IE DE

Scurgere:
1. Instala i furtunul de scurgere îndreptat în jos. Nu instala i furtunul
de scurgere dup cum se vede în imaginile al turate cu instalare
gre it .
2. La conectarea extinderii furtunului de scurgere, izola i partea de
leg tur a furtunului de extindere cu protec ie eav , nu permite i
ca furtunul de scurgere s nu fie bine întins.

Nu bloca i scurgerea apei
prin ridicarea furtunului

Corect

Nu a eza i cap tul
furtunului în ap

Gre it

UNITATEA INTERIOAR

4 CONECTA I CABLUL LA UNITATEA EXTERIOAR

Instalarea evii de leg tur :
1. Pentru evile de stânga i de dreapta, îndep rta i capacul evii din
panoul lateral.
2. Pentru evile din dreapta spate i stânga spate instala i evile
dup cum se vede în figur .
NOT : Pentru modelul 9K/12K exist doar o structur de scurgere
pe o parte. Pentru modelul 18K, structura de scurgere pe o parte
este standard. Ambele p r i cu structur de scurgere sunt op ionale
i pot fi personalizate doar din fabric . Pentru o structur de
scurgere pe ambele p r i, se poate alege partea din dreapta, stânga
sau ambele p r i pentru conectarea scurgerii. Dac se aleg ambele
p r i pentru scurgere, este necesar un alt furtun de scurgere
deoarece exist doar un furtun de scurgere oferit din fabric . Dac
se alege legarea pe o parte a scurgerii, asigura i-v c orificiul de
scurgere de pe cealalt parte este bine închis. Legarea furtunului de
scurgere se presupune a fi realizat de c tre un instalator calificat
pentru a evita scurgerile de ap .
3. Strânge i împreun i prinde i cu banda adeziv tuburile, cablul
de conectare i furtunul de scurgere, în mod egal dup cum se vede
în figura din dreapta.
•
Deoarece apa condensat din partea din spate a unit ii
interioare se adun în cutia de acumulare i este scoas din
camer prin eav , nu amplasa i nimic altceva în cutie.

Muta i i prinde i cu
band adeziv
furtunul de scurgere
în pozi ia
men ionat în figura
de mai jos

ATEN IE
•
Conecta i mai întâi unitatea interioar , apoi unitate exterioar .
•
Nu permite i desprinderea evii din partea din spate a unit ii
interioare.
•
Ave i grij ca furtunul de scurgere s fie drept.
•
Izolarea împotriva c ldurii trebuie realizat pentru furtunul de
extindere de scurgere al unit ii interioare.
•
Asigura i-v c furtunul de scurgere este localizat în partea de
jos a pachetului de cabluri. Localizarea acestuia în partea de
sus poate cauza umplerea în exces a t vii de scurgere în
interiorul aparatului.
•
Nu suprapune i i nu r suci i cablul de alimentare sau orice alt
cablu pe/în jurul furtunului.
Instalarea unit ii interioare
1. Trece i eava prin orificiul din perete.
2. Prinde i unitatea interioar de partea de sus a pl cii de suport
(utiliza i unitatea interioar cu partea de sus a pl cii de suport).
Asigura i-v c ag torile sunt a ezate bine pe placa de suport prin
mi carea lor la stânga i la dreapta.
3. Legarea evilor poate fi realizat u or prin ridicarea unit ii
interioare cu un material moale între unitatea interioar i perete.
Scoate i acest material dup terminarea conect rii evii.
4. Ap sa i pe partea de jos din stânga i din dreapta a aparatului pe
placa de suport pân ce ag torile se potrivesc fantelor acestora.

Capac pentru
cablarea din stânga
Cablarea din spate dreapta

Corp terminal al unit ii exterioare
Capac pentru
cablarea din dreapta

Capac

urub

Cablarea din spate stânga

•

•
•

La unitatea interioar

La unitatea interioar

Alimentare electric

Alimentare electric

5 TESTARE ETAN EITATE I TESTARE FUNC IONARE
Cablarea din stânga

Cablarea din dreapta

Unitatea
interioar

Cutie pentru
acumulare ap

Cablu de
leg tur

Compartiment evi
eav de leg tur
Curea de strângere

Furtun de scurgere

energetic a aparatului. Eficien a nominal este testat pe baza

1. Testul etan eit ii
• Unitatea interioar i evile dintre unitatea interioar i cea exterioar trebuie testate împotriva scurgerilor i evacuate pentru a
îndep rta orice condens i umezeal din sistem.
• Verifica i dac fiecare tub (atât de lichid cât i de gaze) dintre unitatea interioar i exterioar este bine conectat i întreg cablajul
pentru testare este realizat.
• Lungimea evii i cantitatea de agent frigorific:
Lungimea evii de leg tur
Metoda test etan eitate Cantitate suplimentar de agent frigorific de înc rcat
Mai pu in de 5 m
Utiliza i pompa de vid
-----Mai mult de 5 m
Utiliza i pompa de vid
Pe partea lichid : Ø 6,35 mm
Pe partea lichid : Ø 6,35 mm
R22: (lungime eav -5)x30g/m
R22: (lungime eav -5)x60g/m
R410A: (lungime eav -5)x15g/m
R410A: (lungime eav -5)x30g/m
• Pentru modelul de agent frigorific R 410A, asigura i-v c agentul frigorific ad ugat în aparatul de aer condi ionat este sub form
lichid .
• La mutarea aparatului în alt loca ie, se utilizeaz pompa de vid pentru a realiza evacuarea.

Cârlig de sus
Material
moale

Cârlig de jos

ATEN IE

Piuli

• Deschide i tija supapei pân ce atinge
opritorul. Nu încerca i s o deschide i mai
mult de atât.
• Strânge i bine cap tul tijei supapei cu o
cheie pentru piuli e sau ceva asem n tor.
• Cuplul de torsiune al cap tului tijei.
Consulta i tabelul pentru cuplul de
torsiune.

Agent frigorific
Unitate interioar
Unitate exterioar

În special în zonele cu vânt, instala i aparatul pentru a preveni p trunderea vântului. Dac este nevoie de suspendarea
aparatului, bra ul de instalare trebuie s fie conform cu cerin ele tehnice din schi a de instalare a bra ului. Peretele pentru
instalare trebuie s fie un perete solid din c r mid , beton sau alt material asem n tor de construc ie, sau trebuie luate
m surile necesare pentru înt rirea i sus inerea acestuia.
Leg tura dintre bra i perete, bra i aparatul de aer condi ionat trebuie s fie ferm , stabil i de încredere.
Asigura i-v c nu exist obstacole care blocheaz aerul evacuat.
Incorect

Corect
Protec ie

Vânt
puternic

Opritor

Partea de gaze

Capac

Partea lichid

Corp supap
Supap cu orificiu

Piuli

Tij supap

Conduct cu supape
Aparat de m sur complex
Supap de presiune

2. Utilizarea pompei de vid

Instala i unitatea exterioar pe o baz rigid pentru a preveni nivelul crescut de zgomot i vibra ii.
Stabili i direc ia evacu rii de aer acolo unde aerul evacuat nu este blocat.
În cazul în care loca ia instal rii este expus unui vânt puternic de genul celui de pe malul m rii, asigura i-v c ventilatorul
func ioneaz în mod adecvat a ezând aparatul pe lungime de-a lungul zidului sau folosind pl ci împotriva prafului sau pl ci de
protec ie.

Vânt
puternic

NOT :Lungimea evii de leg tur va afecta capacitatea i eficien
lungimii evii de 5 m.

1 PRECAU II INSTALARE LA EXTERIOR
•
•
•

1. Îndep rta i capacul panoului de control electric de pe unitatea exterioar prin sl birea urubului.
2. Conecta i cablurile de leg tur la terminalele identificate prin potrivirea numerelor de pe terminalul unit ii interioare i exterioare.
3. Asigura i cablul pe panoul de control folosind o clem pentru cabluri.
4. Pentru a preveni scurgerea înapoi a apei, forma i o bucl a cablurilor de leg tur dup cum se vede în schema de instalare a
unit ii interioare i exterioare.
5. Izola i cablurile neutilizate (de ghidare) cu band de PVC. Utiliza i-le astfel încât s nu ating componentele electrice sau metalice.

1. Strânge i complet piuli ele A, B, C, D, lega i conducta cu supape a
furtunului de înc rcare la portul de înc rcare de la supapa cu opritor
de pe partea evii de gaz.
2. Conecta i leg tura furtunului de înc rcare la pompa de vid.
3. Deschide i complet mânerul Jos al conductei cu supape.
4. Pune i în func iune pompa de vid pentru evacuare. Dup începerea
evacu rii, sl bi i u or piuli ele supapei cu opritor de pe partea evii de
gaz i verifica i intrarea aerului. (Zgomotul de func ionare al pompei
de vid se schimb i un indicator complex arat 0 în loc de minus).
5. Dup ce evacuarea este încheiat , închide i complet mânerul Jos
al conductei cu supape i opri i func ionarea pompei de vid.
Realiza i evacuarea timp de 15 minute sau mai mult i verifica i ca
5
indicatorul complex s arate - 76 cm Hg (-1.0x10 Pa).
6. Întoarce i tija supapei cu opritor B cu 45 ° în sensul invers acelor de
ceasornic pentru 6 – 7 secunde de la ie irea gazului, apoi strânge i
din nou piuli a. Asigura i-v c presiunea afi at în indicatorul de
presiune este pu in mai mare decât presiunea atmosferic .
7. Înl tura i furtunul de înc rcare din furtunul de înc rcare cu presiune
mic .
8. Deschide i complet supapele cu opritor B i A.
9. Strânge i în mod ferm cap tul tijei supapei cu opritor.

Mâner jos
Furtun de schimb

Mâner sus
Furtun de schimb
Pomp de vid

Supap cu orificiu

Punct de verificare
unitate interioar

3. Verificarea siguran ei i scurgerilor

2 SCURGEREA INSTALA IEI DE RACORDARE
NOT : Racordul de scurgere este u or diferit fa de cel al unit ii
exterioare.
Pentru racordul de scurgere cu garnitur (Fig. A), monta i mai întâi
garnitura pe racordul de scurgere, apoi introduce i racordul de scurgere în
o
orificiul din baz al unit ii exterioare, roti i 90 pentru a îl fixa bine.
Pentru a instala racordul de scurgere cum se vede în Fig. B, introduce i
racordul de scurgere în orificiul din baz al unit ii exterioare pân ce
acesta r mâne fix i se aude un sunet de clic. Legarea racordului de
scurgere cu un furtun de extindere pentru scurgere (achizi ionat local) se
realizeaz în cazul în care apa se scurge de pe unitatea exterioar în
timpul modulului înc lzire.

Garnitur

Orificiu în baza
unit ii exterioare

Racord scurgere

Diametru exterior
Ø 6,35 mm
Ø 9,52 mm
Ø 12,7 mm
Ø 16 mm

Cuplu de torsiune (N.cm)
1500 (153 kgf.cm)
2500 (255 kgf.cm)
3500 (357 kgf.cm)
4500 (459 kgf.cm)

Capac

Punct de verificare
unitate exterioar

ATEN IE
A. Supapa B cu opritor jos: Supap cu opritor sus
C i D sunt capetele conexiunii unit ii interioare.

4. Testarea func ion rii

3 CONECTAREA EVII DE REFRIGERANT
Extinderea evii
1. T ia i o eav cu un cle te de t iat evi.
2. Ata a i piuli ele de leg tur pe eava/ tubul care a fost complet
cur at( ) de bavur i t ia i eava.
3. ine i ferm eava de cupru în formator la dimensiunile ar tate mai jos.
A (mm)
Diametru exterior (mm)
Max. Min.
Ø 6,35
1,3
0,7
Ø 9,52
1,6
1,0
Ø 12,7
1,8
1,0
Ø 16
2,2
2,0
Strângerea conect rii
Alinia i evile ce trebuie conectate.
Strânge i suficient piuli ele cu degetele, apoi strânge i cu o cheie pentru
piuli e i o cheie dinamometric dup cum se vede.
Cuplul de torsiune prea mare poate duce la ruperea piuli ei în func ie de
condi iile de instalare.

1. Metoda apei cu s pun
Aplica i ap cu s pun sau un detergent lichid neutru pe unitatea
interioar la conexiuni i pe conexiunile unit ii exterioare folosind o
pensul moale pentru a verifica scurgerile punctelor de leg tur ale
evilor. Dac ies bule de aer, acest lucru indic c exist scurgeri ale
evilor.
2. Detector de scurgeri
Utiliza i un detector de scurgeri pentru a verifica scurgerile.

Oblic

Cu asperit i Bavur

Mâner
Bar

Bar

eav de
cupru

Tub unitate interioar

Piuli

Mâner
clem

Efectua i opera iunea de testare dup realizarea verific rii scurgerii de gaze în dreptul leg turilor piuli elor i dup verificarea de
siguran electric .
•
Verifica i dac toate tuburile i cablurile sunt conectate în mod adecvat.
•
Verifica i dac supapele de service de pe partea de gaze i lichid sunt deschise complet.
1. Conecta i la electricitate, ap sa i butonul pornire / oprire de pe telecomand pentru a porni aparatul.
2. Utiliza i butonul MODUL (MODE) pentru a alege R CIRE (COOL), ÎNC LZIRE (HEAT), AUTOMAT (AUTO) i VENTILARE
(FAN)pentru a verifica dac toate modulele func ioneaz bine.
3. Atunci când temperatura ambiental este prea mic (mai mic de 17 °C) aparatul nu poate fi controlat prin telecomand pentru
modulul R CIRE, i trebuie utilizat operarea manual . Operarea manual este utilizat atunci când telecomanda este dezactivat
sau când este necesar între inerea.
•
Apuca i de p r ile laterale ale panoului i ridica i panoul în sus în unghi pân ce acesta r mâne fix i se aude un sunet de click.
•
Ap sa i butonul de control manual pentru a alege modulul AUTOMAT(AUTO) sau R CIRE (COOL), aparatul va func iona în
modulul AUTOMAT sau R CIRE FOR AT (consulta i manualul de utilizare pentru detalii).
4. testarea func ion rii trebuie s dureze aproximativ 30 de minute.

eav

Cuplu suplimentar de torsiune (N.cm)
1600 (163 kgf.cm)
2600 (265 kgf.cm)
3600 (367 kgf.cm)
4600 (479 kgf.cm)

Buton de control manual

