R32 or R410A

KLIMATIZAýNÍ JEDNOTKA (DċLENÝ TYP)

0RQWiåQtSĜtUXþND
Pokojové jednotka

Pro komerþní SRXåLWt

Název modelu:
Typ s 4-cestnou kazetou

RAV-RM561UTP-E
RAV-RM801UTP-E
RAV-RM1101UTP-E
RAV-RM1401UTP-E

ýesky
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Translated instruction
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DČkujeme za zakoupení klimatizace znaþky Toshiba.
PeþlivČ prostudujte tyto pokyny, které obsahují dĤležité informace týkající se smČrnice Strojní zaĜízení
'LUHFWLYH2006/42/EC), a ujistČte se, že jim rozumíte.
Po dokonþení instalaþních prací pĜedejte tuto instalaþní pĜíruþku i dodanou uživatelskou pĜíruþku uživateli s tím,
aby vše uložil na bezpeþném místČ pro budoucí referenci.

Definice ochranných pomĤcek
Když má být klimatizace pĜepravena, instalována, udržována, opravována nebo demontována, je tĜeba nosit
ochranné rukavice a „bezpeþnostní“ pracovní odČv.
PĜi speciálních pracích specifikovaných v následující tabulce používejte kromČ bČžných ochranných pomĤcek také
ochranné pomĤcky popsané níže.
Nepoužívání vhodných ochranných pomĤcek je nebezpeþné, protože budete mnohem náchylnČjší ke zranČní,
popáleninám, úrazĤm elektrickým proudem a dalším zranČním.

Obecný název: Klimatizaþní jednotka

ProvádČné práce

Definice kvalifikovaného instalaþního þi servisního technika
Klimatizaþní jednotku musí nainstalovat, udržovat, opravovat a demontovat kvalifikovaný instalaþní technik nebo
pracovník. Je-li tĜeba provést nČkterý z tČchto úkolĤ, požádejte o jeho vykonání kvalifikovaného instalaþního þi
servisního technika.
Kvalifikovaný instalaþní þi servisní technik je osoba, která disponuje kvalifikacemi a znalostmi popsanými v
následující tabulce.
Osoba

Kvalifikovaný
instalaþní technik

Kvalifikovaný servisní
technik

Kvalifikace a znalosti, kterými musí osoba disponovat
• Kvalifikovaný instalatér je osoba, která instaluje, udržuje, stČhuje a demontuje klimatizace znaþky
Toshiba Carrier Corporation. Tato osoba byla vyškolena pro instalaci, údržbu, stČhování a demontáž
klimatizací znaþky Toshiba Carrier Corporation, nebo byla pro tyto þinnosti pouþena jednotlivcem þi
jednotlivci, kteĜí byli vyškoleni, a proto je dĤkladnČ seznámena se znalostmi ohlednČ tČchto þinností.
• Kvalifikovaný instalatér, jemuž je povoleno provádČt elektrické práce obsažené v instalaci, stČhování
a demontáži, disponuje kvalifikací týkající se této elektrické práce podle požadavkĤ místních zákonĤ
a pĜedpisĤ, a jde tedy o osobu, která byla vyškolena v záležitostech elektrické práce na klimatizacích
znaþky Toshiba Carrier Corporation, nebo byla v tČchto záležitostech pouþena jednotlivcem þi
jednotlivci, kteĜí byli vyškoleni, a proto je dĤkladnČ seznámena se znalostmi ohlednČ této práce.
• Kvalifikovaný instalatér, jemuž je povolena manipulace s chladivem a instalatérské práce obsažené v
instalaci, stČhování a demontáži, disponuje kvalifikací týkající se této manipulace s chladivem a
instalatérské práce podle požadavkĤ místních zákonĤ a pĜedpisĤ, a jde tedy o osobu, která byla
vyškolena v záležitostech manipulace s chladivem a instalatérské práce na klimatizacích znaþky
Toshiba Carrier Corporation, nebo byla v tČchto záležitostech pouþena jednotlivcem þi jednotlivci,
kteĜí byli vyškoleni, a proto je dĤkladnČ seznámena se znalostmi ohlednČ této práce.
• Kvalifikovaný instalatér, jemuž je povolena práce ve výškách, byl vyškolen v záležitostech práce ve
výškách na klimatizacích znaþky Toshiba Carrier Corporation, nebo byl v tČchto záležitostech pouþen
jednotlivcem þi jednotlivci, kteĜí byli vyškoleni, a proto je dĤkladnČ seznámen se znalostmi ohlednČ
této práce.

Nošené ochranné pomĤcky

Všechny typy prací

Ochranné rukavice
„Bezpeþnostní“ pracovní odČv

Elektrotechnické
práce

Rukavice poskytující ochranu pro elektrotechniky a pĜed teplem
Izolaþní obuv
OdČv poskytující ochranu pĜed úrazem elektrickým proudem

Práce ve výškách
(50 cm a více)

PĜilby pro použití v prĤmyslu

PĜeprava tČžkých
pĜedmČtĤ

Obuv se zvýšenou ochranou špiþek

Oprava venkovní
jednotky

Rukavice poskytující ochranu pro elektrotechniky a pĜed teplem

Tato bezpečnostní upozornění popisují důležité záležitosti související s bezpečností, aby se zabránilo poranění
uživatelů nebo dalších osob či poškození majetku. Přečtěte si prosím tuto příručku poté, co se seznámíte s
obsahem níže (význam pokynů) a dodržujte popisy.
Označení

• Kvalifikovaný servisní technik je osoba, která instaluje, udržuje, stČhuje a demontuje klimatizace
znaþky Toshiba Carrier Corporation. Tato osoba byla vyškolena pro instalaci, opravy, údržbu,
stČhování a demontáž klimatizací znaþky Toshiba Carrier Corporation, nebo byla pro tyto þinnosti
pouþena jednotlivcem þi jednotlivci, kteĜí byli vyškoleni, a proto je dĤkladnČ seznámena se znalostmi
ohlednČ tČchto þinností.
• Kvalifikovaný servisní technik, jemuž je povoleno provádČt elektrické práce obsažené v instalaci,
opravách, stČhování a demontáži, disponuje kvalifikací týkající se této elektrické práce podle
požadavkĤ místních zákonĤ a pĜedpisĤ, a jde tedy o osobu, která byla vyškolena v záležitostech
elektrické práce na klimatizacích znaþky Toshiba Carrier Corporation, nebo byla v tČchto záležitostech
pouþena jednotlivcem þi jednotlivci, kteĜí byli vyškoleni, a proto je dĤkladnČ seznámena se znalostmi
ohlednČ této práce.
• Kvalifikovaný servisní technik, jemuž je povolena manipulace s chladivem a instalatérské práce
obsažené v instalaci, opravách, stČhování a demontáži, disponuje kvalifikací týkající se této
manipulace s chladivem a instalatérské práce podle požadavkĤ místních zákonĤ a pĜedpisĤ, a jde
tedy o osobu, která byla vyškolena v záležitostech manipulace s chladivem a instalatérské práce na
klimatizacích znaþky Toshiba Carrier Corporation, nebo byla v tČchto záležitostech pouþena
jednotlivcem þi jednotlivci, kteĜí byli vyškoleni, a proto je dĤkladnČ seznámena se znalostmi ohlednČ
této práce.
• Kvalifikovaný servisní technik, jemuž je povolena práce ve výškách, byl vyškolen v záležitostech práce
ve výškách na klimatizacích znaþky Toshiba Carrier Corporation, nebo byl v tČchto záležitostech
pouþen jednotlivcem þi jednotlivci, kteĜí byli vyškoleni, a proto je dĤkladnČ seznámen se znalostmi
ohlednČ této práce.

Význam označení

VAROVÁNÍ

Texty označené tímto způsobem informují, že nedodržení pokynů ve varování by mohlo
způsobit vážné tělesné poranění (*1) nebo ztrátu života, pokud se s produktem zachází
nevhodným způsobem.

VÝSTRAHA

Texty označené tímto způsobem informují, že nedodržení pokynů ve výstraze by mohlo
způsobit mírné poranění (*2) nebo škody na majetku (*3), pokud se s produktem zachází
nevhodným způsobem.
*1: Vážné tělesné poranění znamená ztrátu zraku, poranění, popáleniny, úrazy elektrickým proudem,
zlomeninu kosti, otravu a další poranění, které zanechávají následky a vyžadují hospitalizaci nebo
dlouhodobé léčení pacienta s pracovní neschopností.
*2: Mírné poranění znamená poranění, popáleniny, úrazy elektrickým proudem a další poranění, které
nevyžadují hospitalizaci ani dlouhodobé léčení pacienta s pracovní neschopností.
*3: Poškození majetku znamená škody na budovách, domácnosti, domácích zvířatech a mazlíčcích.

VÝZNAM SYMBOLŮ UVEDENÝCH NA ZAŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ
(Nebezpečí
požáru)

Tato značka je pouze pro chladivo R32. Typ chladiva je uveden na typovém štítku venkovní
jednotky.
Pokud je typ chladiva R32, tato jednotka používá hořlavé chladivo.
Pokud chladivo unikne a dostane se do styku s ohněm nebo topnou součástí, vyvine se
škodlivý plyn a dojde k nebezpečí požáru.

Před použitím si pozorně přečtěte NÁVOD K OBSLUZE.

Servisní pracovníci jsou před použitím povinni si pozorně přečíst NÁVOD K OBSLUZE a NÁVOD K
INSTALACI.

Další informace jsou uvedeny v NÁVODU K OBSLUZE, NÁVODU K INSTALACI apod.
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 Výstražné indikátory na klimatizaþní jednotce
Výstražný indikátor

WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Disconnect all remote
electric power supplies
before servicing.

WARNING
Moving parts.
Do not operate unit with grille
removed.
Stop the unit before the servicing.

CAUTION
High temperature parts.
You might get burned
when removing this panel.

CAUTION
Do not touch the aluminum
fins of the unit.
Doing so may result in injury.

CAUTION
BURST HAZARD
Open the service valves before
the operation, otherwise there
might be the burst.

5-CZ

Popis

1

Bezpečnostní upozornění

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené
nedodržením pokynů a popisů v této příručce.

VAROVÁNÍ
NEBEZPEýÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
PĜed zahájením servisních prací odpojte veškeré vzdálené zdroje
elektrického napájení.

VAROVÁNÍ
Pohyblivé souþásti.
Jednotku nepoužívejte, pokud je sundaná mĜížka.
PĜed zahájením servisních prací jednotku zastavte.

VÝSTRAHA
Souþásti s vysokou teplotou.
PĜi demontáži tohoto panelu se mĤžete spálit.

VÝSTRAHA
Nedotýkejte se hliníkových žeber jednotky.
Mohlo by dojít ke zranČní.

VÝSTRAHA
NEBEZPEýÍ ROZTRŽENÍ
PĜed zahájením þinnosti otevĜete servisní ventily, jinak mĤže dojít k
roztržení.

VAROVÁNÍ
Obecné pokyny
• Před zahájením instalace klimatizační jednotky si pečlivě
přečtěte Návod k instalaci a při instalaci dodržujte uvedené
pokyny.
• Instalační práce smí provádět pouze kvalifikovaný instalační
nebo servisní technik. Nesprávně provedená instalace může
vést v únikům vody, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Nepoužívejte žádné jiné chladicí médium než je specifikováno
pro doplnění nebo výměnu. Jinak může být v chladicím cyklu
generován abnormálně vysoký tlak a tím dojít k poškození či
explozi výrobku a tělesnému zranění.
• Před otevřením nasávací mřížky pokojové jednotky nebo
servisního panelu venkovní jednotky přepněte jistič do polohy
OFF. Při nepřepnutí jističe do polohy OFF (VYP) může dojít k
úrazu elektrickým proudem kvůli kontaktu s vnitřními součástmi.
Demontáž nasávací mřížky pokojové jednotky nebo servisního
panelu venkovní jednotky smí provádět pouze kvalifikovaný
instalační technik(*1) nebo pracovník(*1).
• Před prováděním prací instalace, údržby, opravy nebo
demontáže přepněte jistič do polohy OFF (VYP). Jinak může
dojít k úrazu elektrickým proudem.
• Během instalace, údržby, opravy nebo demontáže umístěte do
blízkosti jističe výstražnou tabulku „Na zařízení se pracuje.“ Jeli jistič omylem přepnut do polohy ON (ZAP), existuje nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
• Práce ve výškách 50 cm nebo více nebo demontáž nasávací
mřížky pokojové jednotky smí provádět pouze kvalifikovaný
instalační technik(*1) nebo pracovník(*1).
• Během instalace, servisních prací a demontáže noste ochranné
rukavice a ochranný pracovní oděv.
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Nedotýkejte se hliníkového žebra jednotky. Mohli byste se
poranit. Pokud se z nějakých důvodů musíte žebra dotknout,
nejprve si vezměte ochranné rukavice a ochranný pracovní
oděv a teprve poté pokračujte.
Na vršek venkovní jednotky nelezte ani nepokládejte předměty.
Z venkovní jednotky můžete spadnout nebo mohou spadnout
ony předměty a způsobit zranění.
Při výkonu práce ve výškách používejte žebřík, který odpovídá
normě ISO 14122, a dodržujte pokyny v dokumentaci k žebříku.
Při práci noste jako ochrannou pomůcku přilbu určenou k
použití v průmyslu.
Před čištěním filtru nebo jiných součástí venkovní jednotky
nezapomeňte přepnout jistič do polohy OFF (VYP), a před
zahájením prací umístěte do blízkosti jističe výstražnou tabulku
„Na zařízení se pracuje“.
Před zahájením výškových prací připravte na místo výstražnou
tabulku, aby se k místu práce nikdo nepřibližoval. Může dojít k
pádu součástí a dalších předmětů shora a k možnému zranění
osoby dole. Při provádění prací noste přilbu pro ochranu před
padajícími předměty.
Nepoužívejte jiné chladivo, než chladivo R32 nebo R410A.
Zkontrolujte typ chladiva ve venkovní jednotce, která má být
použita v kombinaci.
Vnitřní jednotka musí používat stejný typ chladiva, jako
venkovní jednotka. Zjistěte typ chladiva použitého ve venkovní
jednotce.
Klimatizační jednotka musí být přepravována ve stabilní poloze.
Je-li některá část výrobku rozbitá, obraťte se na prodejce.
Je-li potřeba klimatizační jednotku přenášet ručně, musí ji nést
nejméně dvě osoby.
Jednotky nestěhujte ani neopravujte sami. Uvnitř jednotky se
nachází vysoké napětí. Při demontáži krytu a hlavní jednotky
může dojít k úrazu elektrickým proudem.
Tento přístroj je určen k používání odborníky nebo vyškolenými
uživateli v dílnách, lehkém průmyslu nebo ke komerčnímu
využití neodborníky.

Výběr místa instalace
• Je-li klimatizační jednotka nainstalována v malé místnosti,
zajistěte, aby koncentrace úniku chladiva v místnosti
nepřekročila kritickou mez.
• Neinstalujte zařízení na místa, kde může docházet k úniku
hořlavých plynů. Při úniku a nahromadění plynu kolem jednotky
může dojít ke vznícení a požáru.
• Při přepravě klimatizační jednotky noste obuv se zvýšenou
ochranou špiček.
• Při přepravě klimatizační jednotky nepřidržujte pásky okolo
obalového materiálu. Pokud by se pásky přetrhly, mohlo by
dojít ke zranění.
• Pokojovou jednotku instalujte ve výšce nejméně 2,5 m nad
úrovní podlahy, protože pokud by uživatelé strčili do pokojové
jednotky během činnosti klimatizační jednotky prsty nebo jiné
předměty, mohli by se zranit nebo utrpět úraz elektrickým
proudem.
• Na místo, které je přímo vystaveno proudu vzduchu z
klimatizační jednotky, neumísťujte žádné spalovací zařízení,
protože by mohlo docházet k nedokonalému spalování.
• Přístroj a potrubí se instalují, provozují a ukládají v místnosti o
ploše podlahy přesahující Amin m2.
Jak získáme Amin m2: Amin = (M / (2,5 × 0,22759 × h0))2
M je náplň chladiva v zařízení v kg;
h0 je instalační výška zařízení v m:
0,6 m pro stojící na podlaze/1,8 m pro montované na stěny/
1,0 m pro montované na okna/2,2 m pro montované na strop.
(Pouze pro modely s chladivem R32. Více informací naleznete
v návodu k instalaci venkovní jednotky.)
Instalace
• Pokud se pokojová jednotka zavěšuje, je nutno použít určené
závěsné šrouby (M10 nebo W3/8) a matice (M10 nebo W3/8).
• Klimatizační jednotku instalujte na takovém místě, kde
podstavec unese její váhu. Pokud by nosnost nebyla
dostatečná, jednotka by mohla spadnout a způsobit zranění.

–4–
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Při instalaci klimatizační jednotky dodržujte pokyny uvedené v
Návodu k instalaci. Při nedodržení těchto pokynů může dojít
k pádu zařízení, jeho převrácení nebo zvýšení hladiny hluku,
vibrací, úniku vody nebo jiným potížím.
• K ochraně proti případnému silnému větru nebo zemětřesení
proveďte předepsané instalační práce. Není-li klimatizační
jednotka řádně nainstalována, může se převrátit nebo spadnout
a způsobit zranění.
• Jestliže během montážních prací došlo k úniku chladiva,
okamžitě místnost vyvětrejte. Jestliže se uniklé chladivo
dostane do styku s ohněm, může se vyvinout škodlivý plyn.
• K přepravě klimatizační jednotky použijte vysokozdvižný vozík
a k jeho instalaci zdvihadlo či zvedák.
Chladicí potrubí
• Než klimatizační jednotku uvedete do provozu, během
instalačních prací proveďte bezpečnou instalaci potrubí
chladicího média. Pokud bude kompresor provozovaný s
otevřeným ventilem a bez potrubí chladicího média, bude
nasávat vzduch a dojde k přetlaku chladicího okruhu, což může
způsobit zranění.
• Utáhněte flérovou matici momentovým klíčem předepsaným
způsobem. Při nadměrném utažení flérové matice může po
delší době dojít k jejímu prasknutí, což může způsobit únik
chladicího média.
• Po ukončení montážních prací ověřte, že plyn chladiva neuniká.
Pokud chladicí médium uniká do místnosti a vytéká v blízkosti
zdroje ohně, například kuchyňského sporáku, může vznikat
škodlivý plyn.
• Pokud byla klimatizační jednotka nainstalována nebo
přemístěna, dodržujte pokyny v Návodu k instalaci a vzduch
zcela odsajte, aby se v chladicím okruhu nesmísily žádné jiné
plyny než chladicí médium. Při neodsání veškerého vzduchu
může dojít k poruše klimatizační jednotky.
• K testu těsnosti je nutno použít dusík.
• Napouštěcí hadice musí být připojena tak, aby se neuvolnila.
•
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Elektrické zapojení
• Elektrikářské práce týkající se klimatizační jednotky smí
provádět pouze kvalifikovaný instalační technik(*1) nebo
pracovník(*1). Tyto práce nesmí za žádných okolností
provádět nekvalifikovaná osoba, protože výsledkem nesprávné
elektroinstalace může být úraz elektrickým proudem či
probíjení.
• Při propojování elektrických vodičů, opravě elektrických
součástí či provádění jiných elektrotechnických prací noste
rukavice poskytující ochranu pro elektrotechniky a před teplem,
izolovanou obuv a oděv, který poskytuje ochranu před úrazy
elektrickým proudem. Výsledkem nenošení těchto ochranných
pomůcek může být úraz elektrickým proudem.
• Používejte kabeláž odpovídající specifikacím v instalační
příručce a podmínkám místních předpisů a zákonů. Při použití
kabeláže, která neodpovídá specifikacím, může dojít k úrazu
elektrickým proudem, probíjení, kouři či požáru.
• Připojte zemnicí vodič. (Zemnicí práce)
Neúplné uzemnění způsobí úraz elektrickým proudem.
• Nepřipojujte zemnicí vodiče k plynovému potrubí, vodovodnímu
potrubí, hromosvodům ani zemnicím vodičům telefonních
kabelů.
• Po dokončení opravy nebo stěhování zkontrolujte, zda jsou
zemnicí vodiče správně připojeny.
• Nainstalujte jistič, který odpovídá specifikacím v instalační
příručce a podmínkám místních předpisů a zákonů.
• Nainstalujte jistič tam, kde bude snadno přístupný.
• Při venkovní instalaci jističe nainstalujte typ, který je určen k
použití ve venkovním prostředí.
• Napájecí kabel se nesmí za žádných okolností prodlužovat.
Potíže s připojením v místech, kde je kabel prodloužen, mohou
způsobit vznik kouře nebo požáru.
• Práce na elektrickém zapojení musí být provedeny v souladu s
instalační příručkou i s místními zákony a předpisy. Jinak může
dojít k usmrcení elektrickým proudem nebo ke zkratu.
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Zkušební provoz
• Před spuštěním klimatizační jednotky po dokončení práce se
ujistěte, zda je kryt rozvodné skříně vnitřní jednotky a servisní
panel venkovní jednotky uzavřen, a jistič přepněte do polohy
ON (ZAP). Pokud zapnete elektrický proud bez uskutečnění
předchozí kontroly, můžete utrpět úraz elektrickým proudem.
• Pokud u klimatizační jednotky dojde k jakékoli závadě (např.
k zobrazení chybové zprávy, zápachu spáleniny, neobvyklým
zvukům, klimatizační jednotka nechladí či netopí nebo uniká
voda), klimatizační jednotky se nedotýkejte, ale přepněte jistič
do polohy OFF (VYP) a ihned se obraťte na kvalifikovaného
servisního technika. Podnikněte takové opatření, které zaručí,
že napájení nebude zapnuto (např. značkou „Mimo provoz“
v blízkosti jističe) do příchodu kvalifikovaného servisního
technika. Používání klimatizační jednotky v poruchovém stavu
může vést ke zhoršení mechanických problémů, k úrazu
elektrickým proudem nebo jiným potížím.
• Po dokončení práce ověřte pomocí měřiče izolačního odporu
(500 V ohmmetr), zda je mezi živou sekcí a neživou kovovou
sekcí (sekce uzemnění) odpor 1 MΩ nebo větší. Při menší
hodnotě odporu došlo na straně uživatele k havárii, jako je
probíjení či úraz elektrickým proudem.
• Po dokončení instalace si ověřte, zda nedochází k úniku
chladicího média a zkontrolujte izolační odpor a odvodnění.
Poté spusťte zkušební provoz, abyste si ověřili, zda klimatizační
jednotka pracuje normálně.
Vysvětlivky pro uživatele
• Po dokončení instalace sdělte uživateli, kde je umístěn jistič.
Pokud by uživatel nevěděl, kde se nachází jistič, nebyl by
schopen jej v případě problému s klimatizační jednotkou
vypnout.
• Je-li mřížka ventilátoru poškozená, nepřibližujte se k venkovní
jednotce ale přepněte jistič do polohy OFF a obraťte se na
kvalifikovaného servisního technika(*1) pro zajištění opravy.
Dokud nebudou opravy dokončeny, jistič nepřepínejte do
polohy ON.
• Po instalaci zákazníkovi podle uživatelské příručky vysvětlete,
jak jednotku používat a provádět její údržbu.
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Přemísťování
• Přemísťování klimatizační jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaný instalační technik(*1) nebo pracovník(*1).
Přemísťování klimatizační jednotky nekvalifikovanou osobou
je nebezpečné, protože může dojít ke vzniku požáru, úrazu
elektrickým proudem, zranění, úniku vody, hluku a/nebo
vibracím.
• Při čerpání vypněte kompresor dříve, než odpojíte potrubí
chladicího média. Odpojení potrubí chladicího média při
ponechaném servisním ventilu v otevřené poloze a puštěném
kompresoru způsobí nasátí vzduchu či jiného plynu, čímž se
zvýší tlak uvnitř chladicího okruhu na abnormálně vysokou
úroveň, což může vést k prasknutí, zranění nebo jinému
problému.
VÝSTRAHA
Tato klimatizace používá chladivo HFC (R32 nebo R410A),
které nenarušuje ozonovou vrstvu.
• Chladiva R32 a R410A jsou velmi náchylná na znečištění, například
vlhkostí, zoxidovaným povrchem, olejem atd. vlivem vysokého
tlaku. Zabraňte smíchání vlhkosti, nečistot, stávajícího chladiva,
strojního chladicího oleje atd. v chladícím cyklu během instalace.
• Pro instalaci je nezbytný speciální nástroj pro chladivo R32 nebo
R410A.
• Pro připojení trubky použijte nový a čistý potrubní materiál, aby
během instalace nedošlo ke smíchání vlhkosti a nečistot.
• Při použití stávajících trubek postupujte podle návodu na
instalaci přiloženého k venkovní jednotce.
(*1) Podrobnosti viz „Definice kvalifikovaného instalačního či
servisního technika.“
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2

3

Náhradní díly
Název dílu

Poþet

Instalaþní pĜíruþka

1

Uživatelská pĜíruþka

1

CD-ROM

1

Tepelná izolace potrubí

2

Instalaþní vzor

1

Instalaþní míra

2

Tvar

Použití

Tato pĜíruþka

(PĜedejte zákazníkĤm)
(Ostatní jazyky, které nejsou uvedeny v tomto návodu k instalaci,
viz pĜiložený disk CD-R.)
(PĜedejte zákazníkĤm)
(Ostatní jazyky, které nejsou uvedeny v tomto návodu k instalaci,
viz pĜiložený disk CD-R.)

—

VAROVÁNÍ
• Klimatizaþní jednotku instalujte na dostateþnČ pevné místo, které udrží její hmotnost.
Pokud by nosnost nebyla dostateþná, jednotka by mohla spadnout a zpĤsobit zranČní.
• Klimatizaþní jednotku instalujte ve výšce 2,5 m a vČtší od podlahy.
Pokud strþíte ruce nebo nČco jiného pĜímo do jednotky pĜi provozu klimatizace, je to nebezpeþné, protože mĤže dojít
ke kontaktu s bČžícím ventilátorem nebo souþástmi pod napČtím.

Uživatelská pĜíruþka a Instalaþní pĜíruþka
Pro tepelnou izolaci þásti pĜipojení trubky

—

VýbČr místa instalace

Pro kontrolu stropního otvoru a polohy hlavní jednotky
Pro polohování stropní polohy
(Urþeno k použití s instalaþním vzorem)

Tepelný izolátor

1

Pro tepelnou izolaci þásti pĜipojení drenáže

Podložka

4

Pro zavČšení jednotky

Excentrická podložka

4

Pro zavČšení jednotky dolĤ

Hadicová svorka

1

Pro pĜipojení drenážní trubky

Flexibilní hadice

1

Pro drenáž odpadní vody

Tepelný izolátor

1

Pro utČsnČní otvoru pĜipojení vodiþĤ

VÝSTRAHA
• Neinstalujte klimatizaþní jednotku v místČ, kde existuje riziko vystavení vznČtlivému plynu.
PĜi úniku a nahromadČní hoĜlavého plynu kolem jednotky mĤže dojít k požáru.

Na základČ schválení zákazníka nainstalujte klimatizaci v místČ, které splĖuje následující
podmínky
• Místo, kde mĤže být jednotka nainstalována horizontálnČ.
• Místo, kde lze zajistit dostateþný obslužný prostor pro bezpeþnou údržbu a kontrolu klimatizace.
• Místo, kde drenážní voda nezpĤsobí žádné problémy.

Instalaci neprovádČjte v následujících místech

 Souþásti prodávané zvlášĢ
Stropní panel a dálkový ovladaþ se prodávají zvlášĢ. Postup instalace tČchto výrobkĤ viz Instalaþní pĜíruþky
dodávané s výrobky.
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• Místo vystavené úþinkĤm vzduchu s vysokým obsahem soli (pobĜeží moĜe) nebo sirného plynu (vĜídelní
pramen).
(Pro použití jednotky v tČchto místech jsou potĜeba zvláštní ochranná opatĜení.)
• KuchyĖ restaurace, kde se používá hodnČ oleje, nebo místo poblíž strojĤ v továrnČ (olej ulpívající na výmČníku
tepla a plastové þásti (turboventilátor) vnitĜní jednotky mĤže snižovat výkon, vytváĜet mlhu þi kondenzaci nebo
deformovat þi poškozovat plastové souþásti.)
• Místa, kde je pĜítomen prach železa þi jiného kovu. Pokud prach železa þi jiného kovu pĜilne nebo se nahromadí
uvnitĜ klimatizaþní jednotky, mĤže dojít k jeho spontánnímu vznícení a požáru.
• Místo, kde se nedaleko používá organické rozpouštČdlo.
• Místo poblíž stroje, který generuje vysoké frekvence.
• Místo, kde vzduch výdechu fouká pĜímo do okna sousedního domu. (Venkovní jednotka)
• Místo, kde je snadno pĜenášen hluk venkovní jednotky.
(PĜi instalaci venkovní jednotky na místČ hraniþícím se sousedem velmi dbejte na úroveĖ hluku.)
• Místo s minimálním vČtráním. (PĜed prací na vzduchovodu ovČĜte, že má správné hodnoty objemu vzduchu,
statického tlaku a odporu potrubí.)
• Klimatizaci nepoužívejte pro zvláštní úþely, jako je uchovávání jídla, pĜesných pĜístrojĤ þi umČleckých pĜedmČtĤ,
ani tam, kde se nacházejí chovná zvíĜata nebo pČstované rostliny. (Mohlo by dojít ke snížení kvality
uchovávaných materiálĤ.)
• Místo, kde jsou nainstalována jakákoli vysokofrekvenþní zaĜízení (vþetnČ invertorĤ, soukromých generátorĤ
energie, lékaĜských a komunikaþních pĜístrojĤ) nebo záĜivková svČtla s mČniþem.
(MĤže dojít k chybné funkci klimatizace, neobvyklému Ĝízení þi problémĤm kvĤli vlivu hluku na tyto druhy
zaĜízení/pĜístrojĤ.)
• PĜi použití bezdrátového dálkového ovladaþe v místnosti se záĜivkovým svČtlem s mČniþem nebo na místČ, které
je vystaveno pĜímému sluneþnímu svČtlu, nemusí dojít ke správnému pĜíjmĤ signálĤ dálkového ovladaþe.
• Místo, kde se používá organické rozpouštČdlo.
• Místo poblíž dveĜí þi okna vystavené vlhkému venkovnímu vzduchu (mohou se tvoĜit kapky vody.).
• Místo, kde je þasto používán speciální sprej.
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 Instalaþní prostor

Kd\å výška stropu pĜesahuje vzdálenost poloåNy Standardní / 4-cestný v tabulce na následující stránce, horký
vzduch se obtíånČ dostává na podlahu.
Proto je potĜeba zmČnit hodnotu nastavení spínaþe vysokého stropu nebo smČr výdechu.
Nastavení vysokého stropu je také potĜeba pĜi instalaci filtrĤ prodávaných zvlášĢ.

Pro instalaci a servis zajistČte prostor specifikovaný na obrázku.
Model

A mm
271 nebo více

POäADAVEK

Typ R M110, R M140

334 nebo více

 Je-li výška stropu niåší neå standardní, pĜi pouåLWt klimatizaþní jednotky s 2-cestným / 3-cestným systémem výdechu
fouká silný proud vzduchu pĜímo.
Proto zmČĖte nastavení spínaþe podle výšky stropu.
 PĜi pouåití vysokého stropu (1) þi (3) se 4-cestným systémem výdechu bude zĜejmČ pociĢován prĤvan kvĤli poklesu
výstupní teploty.

15 nebo více

Typ RM56, RM80

PĜi zaþlenČní boxu pĜívodu þerstvého
vzduchu (prodává se zvlášĢ)
ZajistČte kontrolní otvor na vnČjší stranČ
boxu pĜívodu vzduchu.

1000 nebo více

PĜi zaþlenČní boxu pĜívodu
þerstvého vzduchu

Seznam výšek stropu s moåností instalace
(Jednotka: m)

Kontrolní otvor
(450 x 450)

PĜekáåka

RM56

RM80

RM110, RM140

4cestný

3cestný

2cestný

4cestný

3cestný

2cestný

4cestný

3cestný

2cestný

SET DATA

Standardní (pĜi expedici)

2,8

3,2

3,5

3,0

3,3

3,6

3,9

4,2

4,5

0000

Vysoký strop (1)

3,2

3,5

3,8

3,3

3,5

3,8

4,2

4,4

4,6

0001

Vysoký strop (3)

3,5

3,8

—

3,6

3,8

—

4,5

4,6

—

0003

SmČr výdechu
238

200

jednotka:
mm

1000 nebo
více

A

Model

Nastavení výšky
stropu

Dobu osvČtlení znaþky filtru (upozornČní na þištČní filtru) na dálkovém ovladaþi lze zmČnit podle podmínek
instalace.
KdyåMe obWtåné získat uspokojivé topení kvĤli místu instalace vnitĜní jednotky nebo dispozici místnosti, lze zvýšit
teplotu detekce topení.

Kontrolní otvor
(450 x 450)

 VýbČr místa instalace

 SmČr výdechu

V pĜípadČ pokraþujícího provozu vnitĜní jednotky v prostĜedí s vysokou vlhkostí vzduchu podle pRSLVXQtåH mĤåH
docházet ke kondenzaci a kapání vody.
ZvláštČ prostĜedí s vysokou relativní vlhkostí vzduchu (teplota rosného bodu 23 °C a více) mĤåH vytváĜet rosu
uvnitĜ stropu.
1. Jednotka je instalována ve vnitĜní þásti stropu se šikmou stĜechou.
2. Jednotka je instalována v místČ pomocí vnitĜní þásti stropu jako cesta pĜívodu þerstvého vzduchu.
3. KuchynČ

Jak je znázornČno na obrázku QtåH lze vybrat smČry výdechu vzduchu podle tvaru místnosti a místa instalace
vnitĜní jednotky.
3 smČry

2 smČry

Rada
 Pro potrubí, údUåEu a servis nastavte panel s otvorem servisní kontroly na pravou stranu jednotky (velikost: 450
× 450 mm a více).
 PĜi instalaci jednotky v takovém místČ dejte izolaþní materiál (skelnou vatu apod.) navíc na všechna místa vnitĜní
jednotky, která pĜicházejí do styku se vzduchem s vysokou vlhkostí.

Pro zmČnu smČrĤ výdechu pouåijte soupravu stínicí desky (prodává se zvlášĢ).
SmČry výdechu jsou omezeny. Postupujte podle pokynĤ v Instalaþní pĜíruþce dodané se soupravou stínicí desky.

POäADAVEK
Je-li vlhkost uvnitĜ stropu zĜejmČ vyšší neå 80 %, upevnČte tepelnou izolaci na boþní (horní) povrch vnitĜní
jednotky. (Pouåijte tepelnou izolaci o tloušĢce 10 mm a více.)

 Výška stropu

Stínicí deska
(Prodává se zvlášĢ)
M od el
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Moåná instalovaná výška stropu

Typ RM56, RM80

$å do 3,8 m

Typ R M110, R M140

Aå do 4,6 m

–8–
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4

Instalace

 OtevĜení stropu a instalace
závČsných šroubĤ

POäADAVEK
Pro prevenci poškození vnitĜní jednotky a zranČní bezpodmíneþnČ dodråujte následující pravidla.
 Na vnitĜní jednotku nepokládejte tČåNé pĜedmČty. (I kd\å je jednotka zabalena)
 VnitĜní jednotku pĜineste pokud moåno zabalenou. Pokud bylo potĜeba vnitĜní jednotku pĜed pĜinesením vybalit,
poXåLMWe napĜ. látku jako ochranu pĜed poškozením.
 PĜi pĜesunu vnitĜní jednotky ji dråWH pouze za kovové úchyty (4 místa).
Nevyvíjejte sílu na ostatní souþásti (trubka chladiva, dreniåní vana, pČnové þi plastové díly atd.).
 Zabalenou jednotku unesou alespoĖ dvČ osoby; nebalte ji pomocí plastových páskĤ na jiných neå urþených místech.

 VnČjší pohled

(Jednotka: mm)
Povrch dolní þásti stropu

Povrch dolní
þásti stropu

Vyraåený þtvercový
otvor pro dČlicí
vzduchovod
Pro Ø150
Vyraåený þtvercový
otvor pro dČlicí
vzduchovod
Pro Ø150

840 VnČjší rozmČr jednotky

Otvor k pĜipojení
trubky chladiva
(kapalina) B

Rozvodná
skĜíĖ

Otvor k pĜipojení
trubky chladiva
(plyn) C

PĜívodní otvor
kabeláåe

 PĜi urþování umístČní instalace a orientace vnitĜní
jednotky vezmČte v úvahu potrubí/vodiþe po
zavČšení jednotky.
 Po stanovení místa instalace vnitĜní jednotky
otevĜete strop a nainstalujte závČsné šrouby.
 RozmČry stropního otvoru a rozteþe závČsných
šroubĤ jsou uvedeny v celkovém výkresu a
pĜiloåeném instalaþním vzoru.
 Pokud jiå existuje strop, pĜed zavČšením vnitĜní
jednotky poloåWe drenáåní trubku, trubku chladiva,
vodiþe propojení vnitĜní / venkovní jednotky a vodiþe
dálkového ovladaþe k pĜíslušným místĤm pĜipojení.
PoĜićte závČsné šrouby a matice pro instalaci vnitĜní
jednotky (nejsou souþástí dodávky).
M10 nebo W3/8

4 kusĤ

Nový betonový panel

Matice

M10 nebo W3/8

12 kusĤ

Nainstalujte šrouby pomocí vloåHQêFK konzol þi kotevních
svorníkĤ.

JDNSRXåtWLQVtalaþní vzor
(pĜíslušenství)

Pryå
(BĜitová
konzola)

(Kluzná
konzola)

Kotevní svorník
(Kotevní svorník
závČsu trubky)

Ocelová konstrukce

<Pro existující strop>
950 VnČjší rozmČr panelu

780 Rozteþ závČsných šroubĤ

860 aå 910 RozmČr stropního otvoru

Instalace závČsného šroubu
Pouåijte závČsné šrouby M10 (4 ks, místní poĜízení). V
závislosti na stávající struktuĜe nastavte rozteþ podle
velikosti v externím pohledu jednotky, viz obr.QtåH.

ZávČsný šroub

Instalaþní vzor se nachází uvnitĜ víka obalu.

690 ± 20 Rozteþ závČsných šroubĤ
860 aå 910 RozmČr stropního otvoru
950 VnČjší rozmČr panelu

Úprava stropu
Strop se liší v závislosti na konstrukci budovy.
Podrobnosti vám poskytne stavitel budovy nebo
zhotovitel interiéru.
V rámci procesu instalace je dĤOHåLté po demoQWiåL
stropní desky zesílit základy stropu (rám) a zachovat
správnou vodorovnou úroveĖ instalovaného stropu,
aby nedocházelo k vibraci stropní desky.
1. VyĜíznČte a vyjmČte základy stropu.
2. Zesilte vyĜíznutý povrch základĤ stropu a pĜidejte
základy stropu pro upevnČní konce stropní desky.

Pomocí instalaþního vzoru urþete polohu stropního
otvoru a závČsných šroubĤ.

Pouåijte stávající nosníky nebo nainstalujte nové.
ZávČsný šroub

<Pro nový strop>

Otvor k
pĜipojení
drenáåní
trubky

Povrch
dolní þásti
stropu

Vyraåený þtvercový
otvor pro dČlicí
vzduchovod
Pro Ø150
ZávČsný šroub M10 nebo
Ø3/8 (místní poĜízení)

Pomocí instalaþního vzoru urþete polohu stropního
otvoru pĜi zavČšování stropu.
 Po montiåL závČsných šroubĤ nainstalujte vnitĜní
jednotku.
 ZavČste þtyĜi díry v instalaþním vzoru na upevĖovací
šrouby panelu vnitĜní jednotky.
 PĜi zavČšování stropu otevĜete strop podél vnČjších
rozmČrĤ instalaþního vzoru.

ZávČsný šroub

Profil nosníku

Stávající betonový panel
Pouåijte kotvy v díĜe, hmRåGLQN\ v díĜe nebo šrouby v díĜe.

Povrch dolní
þásti stropu
Vyraåení pro
jednoduchý OA
Pro Ø100

VnitĜní jednotka
Pohled Z
Povrch dolní þásti stropu
Stropní panel (prodává se zvlášĢ)

UpevĖovací
šroub panelu

Vyraåený þtvercový otvor pro dČlicí
vzduchovod Pro Ø150

Vyraåený þtvercový otvor pro zvlhþovaþ

(mm)

17-CZ

Typ RM56

256

Ø6,4

Ø12,7

120

Typ RM80

256

Ø9,5

Ø15,9

120

Typ RM110

319

Ø9,5

Ø15,9

183

Typ RM140

319

Ø9,5

Ø15,9

183

Díra

Instalaþní vzor (PĜíslušenství)

18-CZ

 Instalace stropního panelu
(prodává se zvlášĢ)

Trubice libely (vodorovnost: 5 mm nebo ménČ)
ZávČsný šroub
VnitĜní jednotka
(2) 12 0 mm

◆ Instalace stropního otvoru a
závČsného šroubu

ZávČsný
držák

Trubice libely

Po dokonþení potrubní / kabelážní práce nainstalujte
stropní panel podle Instalaþní pĜíruþky, která s ním byla
dodána.
OvČĜte správnost instalace vnitĜní jednotky a þásti
stropního otvoru, a pak jej nainstalujte.

+5

ZávČsný šroub

(1) 10 až 35 mm

POŽADAVEK

Stropní
deska
ZávČsný držák

• Nasaćte matici (M10 þi W3/8: není souþástí
dodávky) a podložku Ø34 (souþást dodávky) na
každý závČsný šroub.
• Vložte podložku na obČ strany drážky T závČsného
držáku vnitĜní jednotky a zavČste vnitĜní jednotku.
• Pomocí trubice libely ovČĜte, že jsou vodorovnČ þtyĜi
strany vnitĜní jednotky (vodorovnost: 5 mm nebo
ménČ).
• OddČlte instalaþní míru (pĜíslušenství) od
instalaþního vzoru.
• Pomocí instalaþní míry zkontrolujte a seĜićte
polohovací vztah mezi vnitĜní jednotkou a stropním
otvorem (1) (10 až 35 mm: 4 strany) a výšky
zavČšení (2) ( 12 +50 mm: 4 rohy).
(Jak použít instalaþní míru, která je vytištČna na
mČĜidle.)

• PevnČ smontujte spojovací þásti stropního panelu,
povrchu stropu, stropního panelu a vnitĜní jednotky.
Každá mezera mezi nimi zpĤsobí únik vzduchu a tím
vytvoĜí kondenzaci nebo únik vody.
• SejmČte víka rohového seĜízení na þtyĜech rozích
stropního panelu a nainstalujte stropní panel na vnitĜní
jednotku.
• ZajistČte bezpeþné usazení drapákĤ þtyĜ vík rohového
seĜízení.
* Nesprávné usazení drapákĤ mĤže zpĤsobit únik
vody.

Instalaþní míra

VnitĜní
jednotka
Stropní deska

(2)
Instalaþní
míra

(1) 10 až
35 mm

* Nainstalujte se znaþkou
„UP“ smČrem nahoru.

Jednotka pĜijímající signál

12 mm

 Instalace dálkového ovladaþe
(Prodává se zvlášĢ)

POŽADAVEK
PĜed instalací vnitĜní jednotky zajistČte vyjmutí pĜepravní
pásky mezi ventilátorem a hrdlem trubky. SpuštČní
jednotky, aniž by byla páska vyjmuta, mĤže poškodit
motor ventilátoru.

8m

PĜi instalaci drátového dálkového ovladaþe postupujte
podle instalaþní pĜíruþky pĜiložené k dálkovému
ovladaþi.
• VytáhnČte kabel dálkového ovládání spolu s chladicí
trubkou nebo drenážní trubkou.
ZajistČte protažení kabelu dálkového ovládání skrz
horní stranu chladicí trubky a drenážní trubky.
• Dálkový ovladaþ nenechávejte na místČ, které je
vystaveno pĜímému sluneþnímu svČtlu nebo blízko
trouby.

ZávČsný šroub
(M10 þi W3/8)

Excentrická podložka
(PĜíslušenství)

Snímaþ vnitĜní jednotky s bezdrátovým dálkovým
ovladaþem dokáže pĜijímat signál do vzdálenosti pĜibl.
8 m. Na základČ toho urþete umístČní instalace a
místo, kde bude obsluhován dálkový ovladaþ.
• Obsluhujte dálkový ovladaþ a potvrćte, že vnitĜní
jednotka pĜijímá signál bez potíží, a pak ji
nainstalujte.
• Od zaĜízení, jako je televizor, audiosystém atd.,
dodržujte vzdálenost 1 m a více.
(Mohlo by dojít k rušení obrazu nebo šumu.)
• Chcete-li pĜedejít chybné funkci, vyberte místo
neovlivnČné fluorescenþním svČtlem ani pĜímým
sluneþním záĜením.
• Ve stejné místnosti mohou být nainstalovány dvČ
vnitĜní jednotky (nebo více – až 6 jednotek)
s dálkovým ovladaþem bezdrátového typu.

+5
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* ZávČsné šrouby a
matice poĜićte místnČ.

Matice (M10 nebo
W3/8)

 V pĜípadČ bezdrátového typu

Podložka
Chcete-li zabránit
pádu šroubu (kvĤli
bezpeþnosti), dbejte
na jeho nastavení
tČsnČ pod závČsným
držákem, viz
obrázek.

Matice (M10 nebo W3/8)
ZajistČte vyjmutí pĜepravní pásky mezi
ventilátorem a hrdlem trubky.

19-CZ

– 10 –

20-CZ

– 11 –

VÝSTRAHA
Postupem podle návodu k instalaci nainstalujte
drenážní potrubí, aby byla voda ĜádnČ odvádČna, a
nainstalujte tepelnou izolaci, aby nedocházelo ke
kapání rosy.
NesprávnČ provedené potrubí mĤže zpĤsobit únik
vody v místnosti a zmáþení nábytku.

• Délku traverzního drenážního potrubí omezte na max.
20 m.
V pĜípadČ dlouhého potrubí nainstalujte nosné držáky
s rozteþí 1,5 – 2 m, aby nedocházelo k prĤhybu.
Klenutý
tvar

NESPRÁVNċ

Sifon

• Spoleþné potrubí nainstalujte podle obrázku níže.
Co možná nejdelší (10 cm)
VP25
VP25

 Materiál potrubí / tepelné
izolace
Trubka z tvrdého PVC VP25
(VnČjší prĤm.: Ø32 mm)

Tepelný izolátor

PČnový polyetylén:
TloušĢka min. 10 mm

 Flexibilní hadice
Použijte pĜiloženou flexibilní hadici k seĜízení stĜedního
rozdílu trubky z tvrdého PVC nebo k nastavení úhlu.
• Nepoužívejte flexibilní hadici v tahu a ani jí
nedeformujte ve vČtším rozsahu než na
následujícím obrázku.
• ZajistČte upevnČní mČkkého konce flexibilní hadice
pomocí pĜiložené hadicové svorky.
• Použijte flexibilní hadici v horizontální poloze.
OK

NESPRÁVNċ

max.
45°
max.
45°

Stoupání
(sifon)

Ohyb 90°

POŽADAVEK
• ZajistČte provedení tepelné izolace drenážního
potrubí vnitĜní jednotky.
• Nikdy nezapomeĖte provést tepelnou izolaci
spojovací þásti s vnitĜní jednotkou.
Nedokonþená tepelná izolace zpĤsobí odkapávání
vody.
• Drenážní potrubí nastavte pod klesajícím úhlem (1/
100 þi více) a neinstalujte žádné stoupání ani lapaþ.
Docházelo by k nezvyklým zvukĤm.
1,5 m až 2 m
Nosný držák

Tepelný izolátor

21-CZ

Sklon smČrem
dolĤ 1/100 nebo
více

• ZajistČte, aby na spojovací þást drenážního potrubí
nepĤsobila žádná síla.
• Trubku z tvrdého PVC nelze pĜímo spojit s otvorem
k pĜipojení drenážní trubky vnitĜní jednotky.
Pro spojení otvoru k pĜipojení drenážní trubky
zajistČte použití / upevnČní pĜiložené flexibilní hadice
pomocí hadicové svorky, jinak dojde k poškození
nebo úniku vody u otvoru k pĜipojení drenážní trubky.
Otvor k pĜipojení
drenážní trubky
(Tvrdé hrdlo trubky)
VnitĜní jednotka

Potrubí

VP30 a více

PĜiložená
hadicová svorka

Trubka z PVC VP25
(ZajišĢované místnČ)

PĜiložená flexibilní hadice

 Kontrola drenáže

• PĜipojte tvrdé hrdlo trubky (poĜízeno místnČ) k
tvrdému hrdlu trubky nainstalované pĜiložené
flexibilní hadice.
• PĜipojte drenážní trubku (poĜízeno místnČ) k
pĜipojenému tvrdému hrdlu trubky.

Ve zkušebním bČhu zkontrolujte Ĝádné provádČní
drenáže vody a to, že nedochází k úniku vody ze
spojovací þásti potrubí.
ZajistČte kontrolu drenáže také pĜi instalaci v dobČ
topení.
Pomocí nádoby þi hadice nalijte vodu (1500 až 2000
cm³) do výpustného kanálu pĜed instalací stropního
panelu.
Vodu nalévejte postupnČ, aby se voda nerozlila po
motoru drenážního þerpadla.

POŽADAVEK
• Lepicím prostĜedkem na PVC dĤkladnČ spojte trubky
z tvrdého PVC, aby nedocházelo k úniku vody.
• Uschnutí a vytvrzení lepicího prostĜedku urþitou dobu
trvá (viz pĜíruþka k lepicímu prostĜedku). BČhem této
doby na spoj drenážního potrubí nevyvíjejte žádné
namáhání.

 Odsávací souprava
Nelze-li u drenážní trubky zabezpeþit sklon smČrem
dolĤ, lze uskuteþnit drenáž nahoru.
• Výška drenážní trubky musí být 850 mm nebo ménČ
od dolní þásti stropu.
• VyjmČte drenážní trubku ze spoje drenážní trubky s
vnitĜní jednotkou v 300 mm þi ménČ a ohnČte trubku
svisle nahoru.
• Ihned po ohnutí trubky svisle nahoru pokládejte
trubku se sklonem smČrem dolĤ.
• Sestupný sklon nastavte ihned po svislém výstupu
nahoru.

Hrdlo trubky pro VP25
(ZajišĢované místnČ)

MČkké hrdlo trubky

Inhibované lepidlo:
Pro pĜipojení drenážní hadice k prĤhlednému hrdlu
drenážní trubky použijte pĜiloženou flexibilní hadici a
hadicovou svorku.
Nanesete-li lepidlo, dojde k poškození hrdla trubky a tím
také k úniku vody.
5 mm nebo ménČ
10 až 12 mm
rozsah utažení
hadicové svorky
Otvor k pĜipojení
drenážní trubky
(PrĤhledný)

300 mm
nebo
ménČ

Tepelný
výmČník

Konektor plovákového
spínaþe (3P) (CN34:
þervený)
Drenážní
vana
Kabeláž
napájení

Nástroj k
nalévání
vody
Láhev

VnitĜní jednotka

Vložte konec hadice mezi výmČník tepla
a drenážní vanu a ohnČte ji smČrem
dolĤ.
Voda (1500 až 2000 cm³)

Spodní þást stropu
10 mm

Tepelný
izolátor

VÝSTRAHA
Vodu nalévejte opatrnČ, aby se nerozlila kolem vnitĜku
vnitĜní jednotky – to by mohlo zpĤsobit poruchu.

Tvrdé hrdlo trubky

VnitĜní jednotka

Pro potrubí a tepelnou izolaci objednejte v místČ
následující materiál.

VP25

 PĜipojení drenážní trubky

Stoupání do 850 mm nebo ménČ

Drenážní potrubí

Stoupání do 661
mm nebo ménČ

5

Flexibilní hadice
(PĜíslušenství)

Trubka z PVC VP25
(ZajišĢované místnČ)

Hrdlo trubky pro trubku
z PVC VP25
(ZajišĢované místnČ)

• Po dokonþení elektrických prací nalijte vodu bČhem
režimu provozu COOL.
• Pokud ještČ elektrické práce neskonþily, vytáhnČte
konektor plovákového spínaþe (CN34: þervený) z
rozvodné skĜínČ a ovČĜte drenáž zapojením
jednofázového napájení 220-240 V ke svorkovnicím
1 a 2 .
Pokud tak uþiníte, spustí se motor drenážního
þerpadla.
(Na A ani B nikdy neaplikujte 220-240 V, jinak
dojde k problému na desce s plošnými spoji.)

1/100 nebo více
smČrem dolĤ

22-CZ
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 Otestujte dreQiå vody pĜi kontrole provozního zvuku
motoru dreQiåQtKo þerpadla.
(ZmČní-li se provozní zvuk ze souvislého na
pĜerušovaný, je voda þerpána normálnČ.)
Po této kontrole bČåí motor dreQiåQtho þerpadla a
propojuje konektor plovákového spínaþe.
(V pĜípadČ kontrolyY\WDåením konektoru
plovákového spínaþe zajistČte vrácení konektoru do
pĤvodní polohy.)

Svorky
napájení

CN34
(ýERVENÝ)

2

PĜeþnívající okraj v kalíškování: B
(jednotky: mm)

VÝSTRAHA
-HOLWUXENDFKODGLYDGORXKi]DMLVWČWHSRGSČU\YLQWHUYDOX
DåPSURXSHYQČQtWUXEN\FKODGLYD-LQDNPRKRX
být generovány neobvyklé zvuky.

Bílý

3RXåLt nástroj

6,4, 9,5

0,5 aå 1,1

1,0 Då 1,5

12,7, 15,9

0,5 aå 1,1

1,5 Då 2,0

Hodnoty se liší podle venkovní jednotky. Podrobnosti viz
LQVWDODþQtSĜtUXþNDSĜLORåHQiNYHQNRYQtMHGQRWFH

ýervený
ýerný
VytáhnČte konektor CN34
(ýervený) z desky s plošnými spoji.

VÝSTRAHA

ýerný

'ģ/(ä,7e%2'<35232758%Ë
1. 9HYQLWĜQtFKSURVWRUHFKQHMVRXSRYROHQ\RSDNRYDQČ
 SRXåLWHOQpPHFKDQLFNpNRQHNWRU\DSĜHYOHþQpVSRMH
 .G\åMVRXYHYQLWĜQtFKSURVWRUHFKRSDNRYDQČSRXåLW\
 PHFKDQLFNpNRQHNWRU\MHQH]E\WQpY\PČQLWWČVQLFtþiVWL
 .G\åMVRXYHYQLWĜQtFKSURVWRUHFKRSDNRYDQČSRXåLW\
 SĜHYOHþQpVSRMHMHQH]E\WQpSĜHYOHþQRXþiVWUHSDVRYDW
 8WiKQČWHVSRMH PH]LWUXENDPLDMHGQRWNRX
 3RPRFtSRGWODNRYpKRþHUSDGODY\VDMWHY]GXFK]H
spojovacích trubek.
4. Zkontrolujte únik plynu. (Spojené body)

 Provećte tepelnou izolaci
 Obalte flexibilní hadici a hadicovou svorku
pĜiloåenou tepelnou izolací aå do spodní þásti vnitĜní
jednotky bez mezery, viz obrázek.
 Obalte drHQiåní trubku bezešvou místnČ poĜízenou
tepelnou izolací tak, aby pĜekrývala pĜLORåHQRu
tepelnou izolaci þásti pĜipojení drenáåe.

PrĤmČr nálevkovitého rozšíĜení: A
(jednotky: mm)
VnČjší prĤmČr mČdČné trubky

A

+0
-0,4

6,4

9,1

9,5

13,2

12,7

16 , 6

15,9

19 , 7

 RozmČr trubky

Obalte pĜiloåenou tepelnou izolaci bezešvým
zpĤsobem od povrchu vnitĜní jednotky.

Typ RM56

Typ RM80,
RM110, RM140

Strana plynu

12,7 mm

15,9 mm

Strana
kapaliny

6,4 mm

9,5 mm

Název modelu

Tepelná izolace þásti Tepelná izolace
(PoĜízeno místnČ)
pĜipojení drenáåe
(PĜíslušenství)
VnitĜní jednotka

RozmČr
trubky

 PĜipojení potrubí chladiva
Kalíškové rozšíĜení trubek

* NasmČrujte štČrbiny a švy tepelné izolace nahoru,
aby se zabránilo úniku vody.

23-CZ

3RXåLt bČåný
nástroj

VnČjší prĤmČr
mČdČné trubky

 Povolená délka potrubí a
výškový rozdíl

Jedna fáze
220-240 V
1

Chladicí potrubí












– 12 –

8Ĝt]QČWHWUXENXSRPRFtĜH]DþN\WUXEHN
'ĤNODGQČRGVWUDĖWHRWĜHS\
=E\OpRWĜHS\PRKRX]SĤVRELW~QLNSO\QX
'RWUXEN\YORåWHSĜHYOHþQRXPDWLFLDSURYHćWHNDOtãNRYp
UR]ãtĜHQtNRQFHWUXEN\
-HOLNRåVHVSRMRYDFtUR]PČU\SURFKODGLYR5QHER
5$OLãtRGWČFKSURFKODGLYR5MHGRSRUXþHQR
SRXåtWSĜtSUDYN\XUþHQpSURFKODGLYR5QHER5$
1LFPpQČNODVLFNpSĜtSUDYN\PRKRXEêWWDNpSRXåLW\
SRPRFtY\PH]HQtYĤOHPČGČQRXWUXENRX

VÝSTRAHA
 3ĜLRGVWUDĖRYiQtRWĜHSĤQHSRãNUiEHMWHYQLWĜQtSRYUFK
NDOtãNRYČUR]ãtĜHQpþiVWL
 âNUiEDQFHQDYQLWĜQtPSRYUFKXNDOtãNRYČUR]ãtĜHQp
þiVWL]SĤVREt~QLNFKODGtFtKRSO\QX
 3RSURYHGHQtNDOtãNRYp~SUDY\]NRQWUROXMWH]GD
NDOtãNRYČUR]ãtĜHQiþiVWQHQtSRãNUiEDQi
]GHIRUPRYDQiVWXSĖRYLWiQHER]SORãWČOiD]GDQDQt
QHMVRXRWĜHS\QHERMLQpSUREOpP\
 =DEUDĖWHNRQWDNWXFKODGLFtKRROHMHVNDOtãNRYČ
UR]ãtĜHQêPSRYUFKHP









9SĜtSDGČIOpURYiQtSRPRFtNRQYHQþQtKR
IOpURYDFtKRQiVWURMHMHY\WiKQČWHSĜLEOPPYtFH
QHåKRGQRWDSUR5N~SUDYČQDXUþHQêUR]PČU
UR]ãtĜHQt0ČĜLGORSURPČGČQpWUXEN\MHYêKRGQpSUR
~SUDYXUR]PČUXSĜHþQtYDMtFtKRRNUDMH
=DEDOHQêSO\QE\OEDOHQSĜLDWPRVIpULFNpPWODNX
WDNåHSĜLVHMPXWtIOpURYpPDWLFHQHEXGHVO\ãHW]YXN
XQLNDMtFtKRSO\QX7RMHQRUPiOQtDQHMGHRSĜt]QDN
problému.
 .SĜLSRMHQtWUXEN\YQLWĜQtMHGQRWN\SRXåLMWHGYDNOtþH

Práce pomocí dvou klíþĤ

24-CZ

– 13 –
 K XWDåHní poXåLMWH krRXWLFt momHQW podlH náslHdXMtFt
tabulky.
VnČjší prĤmČr VSRMRYDFt
Wrubky (mm)

KrouWicí PRPHQW XWDåHQt
(Nm)



 Då  ( Då  kJIm

Plné oWevĜení YHQWLOX
PlnČ otHvĜHtHYHQtLOvHQkovní MHdnotky. K otHvĜHQt
vHntLOuMHSRtĜHbDãHVWLKranný klíþ  mm.
PodrobnostLvLzLQstalaþní pĜíruþka pĜLORåHQi
k vHnkovníMHGnotFH.

5

 Då  ( Då  kJIm

KonWrola úniku plynu

7

 Då  ( Då  kJIm

9

 Då 77 ( Då  kJIm

PomoFí GHWHNWoru ~QLNX nHbo mýdlové vody
zkontroluMtH zda XQLNi plyn þL QLNROL od þiVWL pĜLpRMHQt
trubky QHER záWN\YHQWLOX.

.URXWLFtPRPHQWXWDåHQtVSRMĤWUXENRYêPL
PDWLFHPL
1HVSUiYQpSĜLSRMHQtPĤåH]SĤVRELWQHMHQ~QLNFKODGLYD
DOHWDNpSUREOpP\VUHåLPHPFKOD]HQt
9\URYQHMWHVWĜHG\VSRMRYDQêFKWUXEHNDXWiKQČWH
SĜHYOHþQpPDWLFHUXNRX3DNPDWLFLGRWiKQČWHSRPRFt
NOtþHDPRPHQWRYpKRNOtþHYL]REUi]HN

VÝSTRAHA
UtDåHní pĜílLšným kroutLFtm momHntHm mĤåH porXãLt
matLFLv závLVORstL na podmínNiFh LQstalaFH.

 OdvzdušnČní
3URYHćtH odvzdušnČní z pĜítokového kanáOXYHQWLOX
YHQNRYQt MHdnotky poPRFt vývČvy.
PodrobnRVWLYL]Instalaþní pĜíruþka pĜLORåHQi k
YHQNRYQt MHGQRWFH.
 Pro odvzdušnČní QHpRXåtYHMWH FKODGLYR uzavĜHné vH
YHnkovníMHGnotFH.

POäADAVEK
3RXåLMWHGHWHNWRU~QLNĤY\UREHQêYêKUDGQČSURFKODGLYR
+)& 55D5$DWG 

Tepelná izolace
7HpHlnou L]olaFL SRXåLMWH na trubky oddČlHnČ na stranČ
kaSDOLQ\ a stranČ plynu.
 ProWHpHlnou L]RODFLQa trubky na stranČ plynu
pouåLMtH matHrLiOs odolností vĤþL tHplotČ & a
vyšší.
 K pRXåLWtpĜLOoåHné trubky tHSHOQpL]RODFH dĤkladnČ
apOLNXMWHWHSHOQRuLzolaFLna þást pĜLSRMHQí trubky
YQLWĜQtMHGnRWN\EH]mH]Hr.

 THpHOQou LzolaFL dĤkladnČ apOLNXMtH na þást pĜLSoMHní
trubky vnLWĜntMHdnotky DåkH koĜHnu bHz vystavHní
trubky vnČMãtmu prostĜHdí. (Trubka vystavHná
vnČMãtmu prostĜHdí zpĤsobí únLk vody.
 THpHOQou LzolaFí obaltH s ĜHzy smČrHm nahoru (kH
stropu .

VnLtĜní
MHdnotka

âHY musí smČĜovat nahoru
(strana stropu .
Flérová matLFH

3ĜLGRSOĖRYiQtFKODGLYiSĜLGiYHMWHFKODGLYRÄ5QHER
5$³YL]QiYRGNLQVWDODFLGRGiYDQêVYHQNRYQt
MHGQRWNRX
3RXåLMWHRdmČrku k naplnČníFKODGLYDYXrþHQpm
mnoåství.

VÝSTRAHA
 U sSHFLfLNDFí napáMHQí postupuMtH podlH Instalaþní pĜíruþky YHnkovní MHGnotky.
 NHpĜLpoMuMWH napáMHní o napČtí  –  V NH svorkovnLFtm ( $  B pro ĜídLFtkabHláå.
-Lnak doMdHk závadČ systému.
 BČhHm stahování L]olDFH napáMHFíFK a systém propRMovDFíFh kabHlĤ QHpoškoćtH anL nHSoškrábHMtH vodLvou åílu a
vnLWĜntL]olant.
 EOHNtULFNé zapoMHní provHćWH tak aby nHpĜLãOR do styku s vysokotHplotní þástí trubky.
Mohlo by doMtWk roztavHntL]olaFH a nHhodČ.
 NHzapínHMWH napiMHní YQLtĜní MHdnotN\ dokud QHní dokonþHno odvzdušnČní trubHN FhladLva.

 Specifikace vodiþĤ propojení V\VWpmu
VRGLþH propoMHní
systému*

 x 5 mm a víFH
+ 5N-F QHbo 6 IEC 6

$å do
 m

Kabeliå dálkového ovladaþe
VRGLþH dálkového ovladaþH mHzLMHGQotkové voGLþH
dálkového ovladaþH

5R]mČry YRGLþH  × 5 Då  mm

&HONRYi délka vodLþH dálkového ovladaþH a
mH]LMHGnotkoYêFK YRGLþĤ dálkového ovladaþH = L + L +
/ + … Ln

V pĜípadČ SRX]H drátového
typu

$å do  m

V pĜípadČ REVDåHného
EH]Grátového typu

$å do  m

&HOková délka mHzLMHGQRtkovýFh voGLþĤ dálkového ovladaþH = L + / + … Ln

$å do  m

VÝSTRAHA

POäADAVEK

25-CZ

VAROVÁNÍ
 Pro pĜipojení pouåívejWe urþené vodiþe a Vvorky. Svorky ĜádnČ uWáhnČWe, abyVWe je chránili pĜed pĤVobením
vnČjších VLl.
NHdokonalé pĜLpRMHní QHbo upHvnČní mĤåH zpĤsobLWpoåár aMLné problémy.
 PĜipojWe zemnicí vodiþ. (uzemnČní)
NHdokonalé uzHmnČní mĤåH zpĤsobLt úraz HOHktrLFNêm prouGHm.
NHpĜLpoMuMWH zHmnLFt vodLþH k plynovému potrubí vodovodnímu potruEt hromosvodĤm anLzHmnLFtm vodLþĤm
tHOHIonntFK kabHlĤ.
 ZaĜízení by mČlo býW inVWalováno v Vouladu V národními pĜedpiVy pro elekWrické zapojení.
NHdostatHk kapaFLW\ napiMHFího obvodu þL nHGokonalá LQstalaFH mohou zpĤsoELW úraz HlHNWrLFNêm proudHm nHbo
poåár.

*PoþHt vodLþĤ x rozmČr vodLþH

ObalWH trubku pĜLORåHQêm tHSHOQêm LzolátRUHm
EH] MaNêFKNolL mH]Hr mH]L vnLtĜní MHGnotkou.

PĜidávané PQRåVWYt chladiva

 NaplnČní nadmČrného þLnHdostaWHþného mnoåství
FKOaGLYa zpĤsobí problémy komprHsoru.
NaplĖtHFhlaGLYo v urþHQém mnRåVtví.
 PHUsonáONtHrý doplnLOFKOaGLYoby mČl zaznamHnat
délku trubky a mnoåVtví pĜLdaného FhladLva na štítHN
F-G$6 vHnkovní MHdnotky. Chybnou funkFL
komprHsoru a FhladLFtho okruhuMH potĜHba opravLt.

ElHNWULFNp zapojení

POäADAVEK

POäADAVEK
8QiVWURMĤMDNRMHQDSĜtNODGSOQLFtKDGLFHSRXåtYHMWH
QiVWURMHY\UREHQpYêKUDGQČSURFKODGLYR5QHER5$

7

Trubka WHSHOQp
6SRM
L]RODFH
(pĜíslušHQství

Páska
EDQGiåRvání
(místní poĜízHQt

7HSHOQi L]RODFH
trubky

KabHl dálkového ovladaþH a vodLþH propoMHQí systému nHsmČMt být rovnobČåné anL sH navziMHm dotýkat a nHlzH MH
pokládat vH stHMQýFK vHGHníFK -LQak mĤåH doFKázHt k problémĤm v ĜídLFtP systému kvĤOLãumu þLMLQým faktorĤm.

VnLtĜní MHdnotka
KabHláå
dálkového
ovladaþH

VnLtĜní MHdnotka

VnLtĜní MHdnotka

VnLtĜní MHGnotka

L
/
Dálkový
ovladaþ

L

MH]LMHdnotkové vodLþH dálkového ovladaþH

Ln

(Max.  MHdnotHk

26-CZ

 Kabeláž mezi vnitĜní a venkovní jednotkou

 PĜipojení vodiþĤ

1. Níže uvedený obrázek ukazuje pĜipojení vodiþĤ mezi vnitĜními a venkovními jednotkami, a mezi vnitĜními
jednotkami a dálkovým ovladaþem. Vodiþe oznaþené pĜerušovanými nebo þerchovanými þarami jsou
poskytovány místnČ.
2. Viz schémata zapojení vnitĜní i venkovní jednotky.
3. Napájení vnitĜní jednotky je pĜivádČno z venkovní jednotky.

POŽADAVEK
•
•
•
•

PĜipojte vodiþe ke svorkám s odpovídajícími þísly. Nesprávné zapojení zpĤsobí problém.
ProtáhnČte vodiþe prĤchodkami dČr pro pĜipojení vodiþĤ vnitĜní jednotky.
Na kabelu nechte vĤli (pĜibl. 100 mm) pro zavČšení rozvodné skĜínČ k servisu nebo jinému úþelu.
Slaboproudý obvod je urþen pro dálkový ovladaþ. (NepĜipojujte silnoproudý obvod)

Schéma zapojení
Systém s jednou jednotkou

1. Demontujte kryt rozvodné skĜínČ vyšroubováním upevĖovacích šroubĤ (2 místa) a zasunutím závČsné
þásti. (Kryt rozvodné skĜínČ zĤstane zavČšen na závČsu.)
2. PĜipojte vodiþe propojení systému a kabel dálkového ovladaþe ke svorkovnici rozvodné skĜínČ.
3. UtáhnČte šrouby svorkovnice a upevnČte kabely pomocí kabelové svorky pĜipojené k rozvodné skĜíni.
(ýást pĜipojení svorkovnice nesmí být vystavena žádnému pnutí.)
4. Pomocí pĜiloženého materiálu tepelné izolace utČsnČte otvor k pĜipojení trubky. Jinak mĤže dojít ke
kondenzaci rosy.
5. Namontujte kryt rozvodné skĜínČ bez pĜiskĜípnutí vodiþĤ.
(Kryt namontujte po zapojení vodiþĤ na stropním panelu.)

Systém s dvČma jednotkami

Dálkový ovladaþ

Mezijednotkové
vodiþe dálkového
ovladaþe

Dálkový ovladaþ

Kabeláž dálkového ovladaþe

Kabeláž dálkového ovladaþe

VnitĜní strana

A

B

1

2

3

1

2

3

VnitĜní strana

Vodiþe propojení systému

Vodiþe propojení systému

Venkovní strana

Venkovní strana

Napájecí zdroj

A

B

1

2

3

1

2

3

VnitĜní
strana

Napájecí zdroj

A

B

1

2

3

Mezijednotkové
zapojení
napájení

▼ Tepelná izolace otvoru
pĜipojení vodiþĤ

Systém se tĜemi a dvČma dvojitými jednotkami

Kabeláž dálkového
ovladaþe
VnitĜní strana

A

B

1

2

3

1

2

3

VnitĜní strana

Vodiþe propojení
systému
Venkovní strana

Mezijednotkové
vodiþe dálkového
ovladaþe

Mezijednotkové
vodiþe dálkového
ovladaþe

Mezijednotkové
vodiþe dálkového
ovladaþe

Dálkový ovladaþ

A

B

1

2

VnitĜní strana
3

Mezijednotkové
zapojení napájení

A

B

1

2

Mezijednotkové
zapojení napájení

VnitĜní strana
3

A

B

1

2

Kontaktní povrch
Šrouby ve 2 polohách
3

ZávČs
Konektor lamely
(CN510: Bílý)

Mezijednotkové
zapojení napájení

ýást se záĜezem

Napájecí zdroj

Strana D (Mezera: 8,5 mm)

TĜi jednotky

Strana C (Mezera: 4 mm)
DvČ dvojité jednotky

Svorkovnice zdroje napájení
1 2 3

* Pro zapojení dálkového ovladaþe v systému se dvČma, tĜemi nebo se dvČma dvojitými jednotkami použijte kvĤli
prevenci problémĤ hluþnosti dvoužilový stínČný kabel (MVVS 0,5 až 2,0 mm2 nebo více). Oba konce stínČného
kabelu pĜipojte k zemnícímu vedení.
* V systému se dvČma, tĜemi a se dvČma dvojitými jednotkami pĜipojte zemnicí vodiþe pro každou vnitĜní jednotku.

Svorkovnice
dálkového
ovladaþe

Vyberte stranu C nebo D pro upevĖovací polohu
napájecího kabelu podle jeho typu a prĤmČru, viz
následující tabulka.
* Kabelová svorka mĤže být pĜipojena na pravou þi
levou stranu.
PĜi pĜipojení dvojitého systému upevnČte dva
kabely pomocí jedné kabelové svorky.
Typ
kabelu

Specifikace

Poloha upevnČní
kabelu

A
B

Kabel v
pryžové
hadici

3žílový splétaný
kabel 2,5 mm²

Strana D

Kabel v
pryžové
hadici

3žílový splétaný
kabel 1,5mm²

Strana C

Kabelová svorka

27-CZ
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28-CZ

– 15 –

1 2 3

2 mm nebo
ménČ

10

10
70




Vodiþe propojení systému ke
svorkovnici viz obrázek vlevo.

50

VAROVÁNÍ

KvĤli dodržení norem EMC provećte následující pro synchronní dvojité a synchronní trojité systémy.

▼ Synchronní dvojitý systém
Vodiþ propojení systému



Kabeláž dálkového
ovladaþe

Vodiþ propojení systému

 Kabeláž dálkového ovladaþe

VnitĜní strana

Odizolujte pĜibl. 9 mm vodiþe pro jeho pĜipojení.

Vodiþe propojení
systému

Schéma zapojení

Venkovní strana
Svorkovnice pro zapojení
dálkového ovladaþe
vnitĜní jednotky

A
B



Mezijednotkové
vodiþe dálkového
ovladaþe

Dálkový ovladaþ

Zemnicí
vodiþ

Svorkovnice

A
B

Jednotka
dálkového
ovladaþe

Kabel dálkového ovladaþe
(místní poĜízení)

A

B

A

B

1

2

VnitĜní strana
1

2

3

1

2

3

L

N

3

Mezijednotkové
zapojení napájení

220-240 V~

▼ Synchronní trojitý systém

Kabeláž dálkového
ovladaþe

 Kabeláž na stropním panelu

VnitĜní strana

Podle Instalaþní pĜíruþky stropního panelu pĜipojte konektor (20P: Bílý) stropního panelu ke konektoru (CN510:
Bílý) na desce s plošnými spoji v rozvodné skĜíni.

Vodiþe propojení
systému

Mezijednotkové
vodiþe dálkového
ovladaþe

Mezijednotkové
vodiþe dálkového
ovladaþe

Dálkový ovladaþ

A

B

1

2

3

1

2

3

L

N

A

B

1

2

Venkovní strana

A

B

1

2

VnitĜní strana

VnitĜní strana

Mezijednotkové
zapojení napájení

3

3

Mezijednotkové
zapojení napájení

220-240 V~

* Pro zapojení dálkového ovladaþe v synchronních dvojitých a trojitých systémech použijte kvĤli prevenci
problémĤ hluþnosti dvoužilový stínČný kabel (MVVS 0,5 až 2,0 mm² nebo více). Oba konce stínČného kabelu
musíte pĜipojit k uzemnČní.
* V synchronních dvojitých a trojitých systémech pĜipojte zemnicí vodiþe pro každou vnitĜní jednotku.

29-CZ

30-CZ

8

2

PĜíslušná Ĝízení

POŽADAVEK
• PĜi prvním použití této klimatizace bude po zapnutí
pĜibl. 5 minut trvat, než bude dálkový ovladaþ
k dispozici. To je normální.
<Když je po instalaci poprvé zapnuto napájení>
Bude pĜibl. 5 minut trvat, než bude dálkový ovladaþ k
dispozici.

 Základní postup pro zmČny
nastavení
Nastavení zmČĖte tehdy, když klimatizace není
v provozu. (PĜed provádČním nastavení zastavte
klimatizaci.)

VÝSTRAHA

PĜibl. 5 minuta
Zapnutí

„SETTING“
bliká

„SETTING“
zhasne

Dálkový
ovladaþ je
k dispozici

<Když je zapnuto napájení podruhé (nebo
pozdČji)>
Bude pĜibl. 1 minutu trvat, než bude dálkový ovladaþ
k dispozici.

Nastavte pouze CODE No. uvedené v následující
tabulce: Nenastavujte žádné jiné CODE No.
Je-li nastaveno neuvedené CODE No., zĜejmČ nebude
možné klimatizaþní jednotku ovládat nebo mĤže dojít
jiným potížím s výrobkem.

3
4

* Displeje zobrazené bČhem procesu nastavení se liší
od displejĤ pro pĜedchozí dálkové ovladaþe
(AMT31E). (Existuje více CODE No.)

5

PĜibl. 1 minuta
Zapnutí

„SETTING“
bliká

„SETTING“
zhasne

1
3

Dálkový
ovladaþ je
k dispozici

• PĜi expedici vnitĜní jednotky z továrny byla provedena
normální nastavení.
Nastavení vnitĜní jednotky lze zmČnit podle potĜeby.
• Ke zmČnČ nastavení slouží drátový dálkový ovladaþ.

* Tato nastavení nelze zmČnit pomocí
bezdrátového dálkového ovladaþe, dílþího
dálkového ovladaþe þi v systému bez dálkového
ovladaþe (pouze pro ústĜední dálkový ovladaþ).
Proto ke zmČnám nastavení nainstalujte drátový
dálkový ovladaþ.

4

6

1

6
1 5

2

StisknČte a držte tlaþítko
a souþasnČ
tlaþítko „TEMP.“
po dobu min. 4 sekund.
Po této dobČ zaþne displej blikat, viz
obrázek. Potvrćte, že CODE No. je [01].
• Pokud CODE No. není [01], stisknutím tlaþítka
skryjte obsah displeje a zopakujte postup od
zaþátku. (Urþitou dobu po stisknutí tlaþítka
není akceptována žádná operace dálkového
ovladaþe.)
(PĜi provozu klimatizaþních jednotek v rámci
Ĝízení skupiny se nejprve zobrazí „ALL“ (VŠE).
PĜi stisknutí
se za „ALL“ (VŠE) zobrazí
þíslo vnitĜní jednotky, která je hlavní jednotkou.)

Zadejte CODE No. [
„TEMP.“
/
.
Vyberte SET DATA [
„TIME“
/
.

] pomocí tlaþítek
] pomocí tlaþítek

StisknČte tlaþítko
. Když displej pĜejde
z blikání na trvalé zapnutí, je nastavení
dokonþeno.
• Chcete-li zmČnit nastavení jiné vnitĜní jednotky,
zaþnČte postupem 2.
• Chcete-li zmČnit jiné nastavení vybrané vnitĜní
jednotky, zaþnČte postupem 3.
CL
K vymazání nastavení slouží tlaþítko
. ChceteCL
li provést nastavení po stisknutí tlaþítka
,
zaþnČte postupem 2.

 Instalace vnitĜní jednotky na
vysoký strop
Je-li vnitĜní jednotka instalována na vyšší strop než je
standardní výška, provećte nastavení vysokého stropu
pro seĜízení rychlosti ventilátoru.
PĜejdČte na postup základního provozu
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 ).
• Pro hodnotu CODE No. v postupu 3 zadejte [5d].
• Vyberte SET DATA pro postup 4 z tabulky „Seznam
výšek stropu s možností instalace“ v této pĜíruþce.

◆ Nastavení bez dálkového
ovladaþe
Nastavení vysokého stropu zmČníte pomocí pĜepínaþĤ
DIP v þásti pĜijímaþe na desce s plošnými spoji.
Podrobnosti viz pĜíruþka k soupravČ bezdrátového
dálkového ovladaþe. Tato nastavení lze také zmČnit
pomocí pĜepínaþe na desce s plošnými spoji vnitĜního
mikropoþítaþe.
* Po zmČnČ nastavení je sice nastavení na 0001 nebo
0003 možné, nicménČ nastavení na 0000 vyžaduje
zmČnu dat nastavení na 0000 pomocí drátového
dálkového ovladaþe (prodává se zvlášĢ) s
normálním nastavením pĜepínaþe (výchozí tovární
nastavení).

Po dokonþení nastavení stisknutím tlaþítka
zkontrolujte tato nastavení.
Po stisknutí tlaþítka
zaþne blikat
, pak se
pĜestane zobrazovat obsah displeje a klimatizace
pĜejde do režimu normálního zastavení.
(Když bliká
, není akceptována žádná
operace dálkového ovladaþe.)
SW501-1
SW501-2
MCU(IC501)

SET DATA

SW501-1

SW501-2

0000
(Výchozí tovární
nastavení)

VYP

VYP

0001

ZAP

VYP

0003

VYP

ZAP

Obnovení výchozích továrních nastavení
Chcete-li vrátit nastavení pĜepínaþĤ DIP na výchozí
tovární nastavení, nastavte SW501-1 a SW501-2 do
polohy VYP, zapojte drátový dálkový ovladaþ
prodávaný zvlášĢ a potom nastavte data CODE No.
[5d] na „0000“.

(* Obsah displeje se liší podle modelu vnitĜní
jednotky.)
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Každým stisknutím tlaþítka
dojde
k cyklické zmČnČ þísla vnitĜní jednotky
v Ĝízení skupiny. Vyberte vnitĜní jednotku
pro zmČnu nastavení.
Ventilátor zvolené jednotky se spustí a lamela se
zaþne kývat. VnitĜní jednotku pro zmČnu
nastavení lze potvrdit.

– 16 –
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 Nastavení znaþky filtru
V závislosti na podmínkách instalace lze zmČnit termín
znaþky filtru (UpozornČní na þištČní filtru).
PĜejdČte na postup základního provozu
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6).
• Pro hodnotu CODE No. v postupu 3 zadejte [01].
• Pro hodnotu [SET DATA] v postupu 4 vyberte SET
DATA termínu znaþky filtru z následující tabulky.
SET DATA

Termín znaþky filtru

0000

Žádný

0001

150 H (hod.)

0002

2500 H (hod.)
(Výchozí tovární nastavení)

0003

5000 H (hod.)

0004

10000 H (hod.)

 ZajištČní lepšího úþinku
topení
Když je obtížné získat uspokojivé topení kvĤli místu
instalace vnitĜní jednotky nebo dispozici místnosti, lze
zvýšit teplotu detekce topení. Pro cirkulaci horkého
vzduchu u stropu lze také použít vČtrák nebo jiné
zaĜízení.
PĜejdČte na postup základního provozu
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6).
• Pro hodnotu CODE No. v postupu 3 zadejte [06].
• Pro nastavení dat v postupu 4 vyberte SET DATA
nastavované hodnoty posunu teploty detekce
z následující tabulky.
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SET DATA

Hodnota posunu teploty detekce

0000

Bez posunu

0001

+1 °C

0002

+2 °C
(Výchozí tovární nastavení)

0003

+3 °C

0004

+4 °C

0005

+5 °C

0006

+6 °C

 VýbČr horizontálního smČru
vČtru
1. Když klimatizace není v provozu, stisknČte tlaþítka
a „TEMP.“
po dobu min. þtyĜ sekund.
bliká.
Indikuje CODE No. [01].
2. Stisknutím tlaþítka
(levá strana tlaþítka)
vyberte nastavovanou vnitĜní jednotku.
ýíslo vnitĜní jednotky se zmČní vždy, když stisknete
tlaþítko.
UNIT No.
1-1

UNIT No.
1-2

Žádné
zobrazení

UNIT No.
1-3

UNIT No.
1-4

Ventilátor zvolené jednotky se spustí a lamela se
zaþne kývat.
3. ZmČĖte CODE No. na [45] pomocí tlaþítek „TEMP.“
.
4. Vyberte nastavení smČru vČtru pomocí tlaþítek
„TIME“
.
SmČr vČtru
SET DATA

Nastavení smČru vČtru

0000

Poloha omezující ušpinČní
(SmČr vzduchu pro snížení kontaminace
stropu) [Výchozí tovární nastavení]

0002

Poloha studeného odvodu
(SmČr vzduchu k Ĝízení pádu studeného
vzduchu)

5. Pro kontrolu nastavení stisknČte tlaþítko
.
Když pĜejde stav displeje z blikání na rozsvícení, je
nastavení dokonþeno.
6. Pro ukonþení nastavení stisknČte tlaþítko
.
* Je-li zvolena poloha studeného odvodu, bude
kontaminace stropu snížena ménČ.

 Jak nastavit typ kývání
1. Když není klimatizace v provozu, stisknČte
po dobu min. þtyĜ sekund.
bliká.
Indikuje CODE No. [F0].
2. Stisknutím
(levá strana tlaþítka) vyberte
nastavovanou vnitĜní jednotku.
Každým stisknutím tlaþítka dojde k následující
zmČnČ þísla jednotky:
UNIT No.
1-1

UNIT No.
1-2

Žádné
zobrazení

UNIT No.
1-3

UNIT No.
1-4

Ventilátor zvolené jednotky se spustí a lamela se
zaþne kývat.
3. Stisknutím tlaþítek „TIME“
zvolte typ kývání.

• Co je „dvojí kývání“
„Dvojí“ znamená, že lamely 01 a 03 jsou nastaveny
a kývají se v jednom smČru a lamely 02 a 04 jsou
nastaveny a kývají se v opaþném smČru.
(Jsou-li lamely 01 a 03 nastaveny smČrem dolĤ, jsou
lamely 02 a 04 nastaveny v horizontálním smČru.)
• Co je „kývací cyklus“
ýtyĜi lamely se kývají nezávisle v daných þasových
intervalech.

03

Rozvodná skĜíĖ

Trubka
chladiva

04

02

Drenážní
trubka

01

Kývání SET DATA

Kývání SET DATA

Kývání lamel

0001

Standardní kývání
(Výchozí tovární nastavení)

0002

Dvojí kývání

0003

Kývací cyklus

4. StisknČte tlaþítko
5. Stisknutím tlaþítka

.
nastavení dokonþíte.

VÝSTRAHA
Kývání SET DATA nenastavujte na „0000“.
(Toto nastavení mĤže zpĤsobit selhání lamel.)
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 Jak nastavit zámek lamely
(Bez kývání)
1. .G\åNOLmDWL]DFHQHQtYSrRYR]XstLVNQČtH

SraYástraQatOaþtWND)SodobXPLQþtyĜsHNXQd.
EOLNi.
IQGLNXMH&ODENo.[F1].
2. StLsNQXWtm
(OHYiVtraQDtOaþttNa)Y\EHrtH
QDVWDYRYaQRXYQLtĜQtMHdQRWNX.
.DåGêmstLVNQXttmWOaþttNaGRMGHNQiVOHGXMtFt
]mČQČþtVOaMHGQRtNy:
9HQWLOiWRr]YROHQéMHGQRtNyVHsSXVWtaODmHODVH
]aþQHNêYDW.
UNITNo
1-1

UNITNo.
1-2

UNITNo.
1-3

3. 6WLsNQXWtPWOaþtWHN„TEMP.“

]YoOWHOamHOX
NtHroXFKFHWH]DmNQoXW.
4. 6WLsNQXWtPWODþtWHN„TIME“  ]YROWHsmČrYČWUX
OamHO\VHNWHroXQHFKFHWHNêYDW.

(1)
0001

(4)
0004

(2)
0002

 5Håim úspory energie

NastaYtHsmČrYČWUXQa„0000“YHYêãHXYHGHQpKR
SoVWXSXQDVWDYHQt]imNXODPHO\.

Provedení nastavení reåimu úspory
energie
* 3ĜLSRXåLWtYHQNRYQtMHGQRWN\MHYêNRQSHYQČQDVWDYHQ
 QDEH]RKOHGXQDKRGQRWXQDGLVSOHML

1
DataQDstaYHQt 0000
 KG\åMHQastDYHQt]rXãHQo
]KDVQH.
Ostatní operace jsou stejné jako v þásti „Jak
nastavit zámek lamely (Bez kývání)“.

2

 ýidlo dálkového ovladaþe

UNITNo.
1-4

SETDATA

 Jak zrušit zámek lamely

(3)
0003

(5)
0005

* PĜLYêbČrX(4)þL(5)mĤåHdoMtWNHNDSiQtrosybČKHm
UHåLmXFKOD]HQt.
5. StLsNQXWtmWODþtWND ]NRQtUROXMtHQDVtDYHQt.
.G\åGRMGHNXrþHQtQastDYHQtUR]VYtWtVH
.
6. StLsNQXWtmWODþtWND QaVWDYHQtGRNRQþtWH.

SET DATA
ýLdOoGiONRYpKR
oYODGDþH

0000

0001

1HSRXåLto
(YêFKo]ttoYiUQt
QastaYHQt

3RXåLWR

TatoIXQNFHMHdoVWXSQiN Y\YoOáQtVHUYLsQtKRUHåLmX
VOHGRYáQt] GiONRYpKoRYODGaþHSĜL]NXãHEQtmbČKX
SrR]tVNiQttHSORtþLGHOGiONRYpKRRYOadaþHYQLtĜQt
MHGQRWN\DYHQNoYQtMHGQoWNy.

.G\å klimatizace není v provozu, stisknČte
tlaþítko
na min. 4 sekundy.
EOLNi.
,QGLNXMH&2'ENo.Ä&“
Stisknutím
(levá strana tlaþítka)
vyberte nastavovanou vnitĜní jednotku.
3RNDåGémVWLVNQXWttOaþtWNDVHþtVODMHGQRWHN
]PČQtWDNWR:
UNITNo
1-1

THSOotaMHobYyNOH]MLãĢoYáQDtHSORWQtmþLdOHmYQLtĜQt
MHdQRWN\1DVWDYWHþLGORGiONRYpKoRYOadaþHQa
sQtmáQttHSORtyRNRORGiONRYpKoRYODGaþH.
VybHrtHSRORåN\QáVOHdXMtFtSRVtXS]iNODGQtKR
SroYo]X(1→2→3→4→5→6).
 ZDGHMWH[32]SUo&2'(No.Y SRVWXSX3.
 9\EHrWHQiVOHGXMtFtdataSroSETDATAY SosWXSX4.

 Funkce pĜepnutí sledování
dálkového ovladaþe

UNITNo.
1-2

2
4

UNITNo.
1-3

UNITNo.
1-4

1

6SXVWtVHYHQWLOiWRrY\ErDQpMHdQRWN\.

3

Nastavení úspory energie upravte
stisknutím tlaþítek TIME
.
.DåGêmstLVNQXttmWOaþttNaGRMGHNH]mČQČ
úrRYQČHQHrJLHoYro]VDKXod100do50.
9êFKo]ttRYáUQtQDVtDYHQtMH.

Kd\åEOLNi
MHYaGQpþLGORGiONRYpKRRYOadaþH.
VybHrtHSETDATA[0000](QHSoXåLto)QHEoYymČĖtH
dáONRYêRYOadaþ.

2
3

1DVWDYHQtúrRYQČHQHrJLH
Y rHåLmXúsSRUyHQHrJLH

4
5

Stisknutím tlaþítka
nastavení.

zkontrolujte

Stisknutím tlaþítka

nastavení dokonþíte.

1

3

Souþasným stisknutím tlaþítek
a
po
dobu min. 4 sekund vyvoláte servisní UHåLP
sledování.
Ro]VYtWtsHLQdLNátorsHUYLVQtKRsOHdoYiQtaSUYQt
sH]obrD]tþtVORKODYQtYQLWĜQtMHGQoWNy.ZároYHĖVH
]RbrD]t&2'(1R
.
Stisknutím tlaþítek TEMP.
vyberte
þíslo þidla (CODE No.) ke sledování. (Viz
následující tabulka.)
Stisknutím
(levá strana tlaþítka)
vyberte sledovanou vnitĜní jednotku. Dojde
k zobrazení teplot þidel vnitĜních jednotek a
pĜíslušné venkovní jednotky ve skupinČ
Ĝízení.

0001-
(KódSRORK\]imNXOaPHO\
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4

Stisknutím tlaþítka
se vrátíte
k normálnímu displeji.
Data vnitĜní jednotky

CODE No.

Název dat

01

Teplota místnosti (dálkový ovladaþ)

02

Teplota vzduchu sání vnitĜní jednotky (TA)

03

Teplota výmČníku tepla (spirály) vnitĜní
jednotky (TCJ)

04

Teplota výmČníku tepla (spirály) vnitĜní
jednotky (TC)

F3

Kumulativní hodiny provozu ventilátoru
vnitĜní jednotky (x1 h)

F8

Teplota odvádČného vzduchu vnitĜní
jednotky

 ěízení skupiny

ěízení skupiny pro systém více jednotek

Systém se dvČma, tĜemi þi dvČma
dvojitými jednotkami

▼ ěízení skupiny v jednom systému

Jeden dálkový ovladaþ mĤže Ĝídit max. 8 vnitĜních jednotek jako skupinu.

Kombinace s venkovní jednotkou umožĖuje souþasný
provoz ON / OFF (zap. / vyp.) vnitĜních jednotek. K
dispozici jsou následující vzory systému.
- DvČ vnitĜní jednotky pro systém se dvČma jednotkami
- TĜi vnitĜní jednotky pro systém se tĜemi jednotkami
- ýtyĜi vnitĜní jednotky pro systém se dvČma dvojitými
jednotkami

▼ Systém se dvČma jednotkami
Venkovní jednotka
VnitĜní jednotka

VnitĜní jednotka

Data venkovní jednotky
CODE No.

Název dat

60

Teplota výmČníku tepla (spirály) venkovní
jednotky (TE)

61

Teplota venkovního vzduchu (TO)

62

Teplota výdechu kompresoru (TD)

63

Teplota sání kompresoru (TS)

64

—

65

Teplota chladiþe (THS)

6A

Provozní proud (x1/10)

F1

Kumulativní hodiny provozu kompresoru
(x100 h)

Dálkový
ovladaþ

▼ Systém se tĜemi jednotkami
Venkovní jednotka
VnitĜní jednotka

Venkovní jednotka

Venkovní jednotka

Venkovní jednotka

Venkovní jednotka

VnitĜní jednotka

VnitĜní jednotka

VnitĜní jednotka

VnitĜní jednotka

Dálkový ovladaþ

VnitĜní jednotka

• Postup zapojení a metoda zapojení systému samostatných linek (identická linka chladiva) viz „Elektrické
zapojení“.
• Zapojení mezi linkami je provedeno v následujícím postupu.
Zapojte svorkovnici (A/B) vnitĜní jednotky pĜipojenou dálkovým ovladaþem ke svorkovnicím (A/B) vnitĜních
jednotek k ostatním vnitĜním jednotkám zapojením mezijednotkového kabelu dálkového ovladaþe.
• Po zapnutí zdroje napájení dojde ke spuštČní automatického nastavení adres; na þásti displeje bude blikání po
dobu pĜibl. 3 minut oznaþovat právČ nastavovanou adresu. BČhem automatického nastavení adres není
akceptována žádná operace dálkového ovladaþe.
Dokonþení automatického nastavení adres trvá pĜibl. 5 minut.

V nČkterých pĜípadech bude po automatickém nastavení adres tĜeba ruþnČ zmČnit adresu podle konfigurace systému
Ĝízení skupiny.
• Konfigurace systému uvedená níže je pĜípad komplexních systémĤ, kde jsou systémy se dvČma a tĜemi jednotkami
Ĝízeny jako skupina pomocí dálkového ovladaþe.

Okruhový systém

Dokonþení nastavení adres pomocí napájení-ON (zap.)

▼ DvČ dvojité jednotky
VnitĜní þ.

Venkovní jednotka
VnitĜní jednotka

VnitĜní jednotka

VnitĜní jednotka

Dálkový
ovladaþ
Dokonþení nastavení adres pomocí napájení-ON (zap.)

• Postup zapojení a metoda zapojení systému viz
„Elektrické zapojení“ v této pĜíruþce.
• Po zapnutí napájecího zdroje dojde ke spuštČní
automatického nastavení adres; na þásti displeje
bude blikání oznaþovat právČ nastavovanou adresu.
BČhem automatického nastavení adres není
akceptována žádná operace dálkového ovladaþe.
Dokonþení automatického nastavení adres trvá
pĜibl. 5 minut.
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Dokonþení nastavení adres pomocí napájení-ON (zap.)

(PĜíklad) ěízení skupiny pro komplexní systém

Dálkový
ovladaþ

VnitĜní jednotka

(Max. 8 jednotek)

POZNÁMKA

Dokonþení nastavení adres pomocí napájení-ON (zap.)

VnitĜní jednotka

Venkovní jednotka
VnitĜní jednotka

<Systém s jednou jednotkou> <Systém se dvČma jednotkami>
Venkovní jednotka

Venkovní jednotka

VnitĜní jednotka

VnitĜní jednotka

PĜíklad
postupu 1

<Systém se tĜemi jednotkami>
Venkovní jednotka

VnitĜní jednotka

VnitĜní jednotka

(PĜíklad náhodného
nastavení)
Po nastavení
automatické
adresy

VnitĜní jednotka

VnitĜní jednotka

Dálkový ovladaþ
Adresa: 1-1-2

Adresa okruhu

Adresa: 2-1-2

Adresa: 3-3-1

Adresa: 3-1-2

Adresa: 2-2-2

Adresa: 1-2-2

Adresa: 2-2-2

Adresa: 3-1-2

Adresa: 3-2-2

Adresa: 3-3-2

Adresa skupiny

VnitĜní adresa
(PĜíklad zmČny nastavení adresy)
Po zmČnČ
nastavení ruþní
adresy

Adresa: 1-1-1

Adresa: 2-1-2

Výše uvedená adresa je nastavena automatickým nastavením adres, když je zapnuto napájení. NicménČ
adresy okruhĤ a vnitĜní adresy jsou nastaveny náhodnČ. Z tohoto dĤvodu zmČĖte nastavení, aby adresy
okruhĤ odpovídaly vnitĜním adresám.
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[PĜíklad postupu]
Postup ruþního nastavení adresy
Nastavení zmČĖte pĜi zastavení provozu.
(Zastavte provoz jednotky.)

7
3 -1,
4 -1,
5 -1,
6

3 -2,
4 -2,
5 -2

5

1. Zadejte CODE No. [12] pomocí tlaþítek TEMP.
/
.
(CODE No. [12]: Adresa linky)
2. ZmČĖte adresu linky ze [3] na [2] pomocí tlaþítek
TIME
/
.
3. StisknČte tlaþítko
.
V této dobČ dojde k dokonþení nastavení, když
displej pĜejde z blikání na trvalé zapnutí.

1. Zadejte CODE No. [14] pomocí tlaþítek TEMP.
/
.
(CODE No. [14]: Adresa skupiny)
2. ZmČĖte SET DATA ze [0001] na [0002] pomocí
tlaþítek TIME
/
.
(SET DATA [Hlavní jednotka: 0001] [PodĜízená
jednotka: 0002])
3. StisknČte tlaþítko
.
V této dobČ dojde k dokonþení nastavení, když
displej pĜejde z blikání na trvalé zapnutí.

Zobrazí se vnitĜní UNIT No. pĜed zmČnou nastavení.

Zobrazí se vnitĜní UNIT No. pĜed zmČnou nastavení.

7
1

1

7

3

2,6

3 -3,
4 -3,
5 -3,

StisknČte souþasnČ tlaþítka
+
+
po
dobu min. 4 sekund. Po této dobČ zaþne þást
displeje blikat, viz obr. níže. OvČĜte, že CODE
No. má hodnotu [10].
• Má-li CODE No. jinou hodnotu než [10],
stisknutím tlaþítka
vymažte displej a zaþnČte
postup od zaþátku.
(Po stisknutí tlaþítka
není akceptována
žádná operace dálkového ovladaþe
pĜibl. 1 minutu.)
(Pro Ĝízení skupiny se hlavní jednotkou stane þ.
první zobrazené vnitĜní jednotky.)

Po kontrole zmČnČného obsahu stisknČte
tlaþítko . (Nastavení je urþeno.)
Stisknutím tlaþítka
se zruší zobrazení
displeje a status pĜejde do obvyklého stavu
zastavení. (Po stisknutí tlaþítka
není
akceptována žádná operace dálkového
ovladaþe pĜibl. 1 minutu.)
• Není-li akceptována žádná operace dálkového
ovladaþe po delší dobČ než 1 minuta od
stisknutí tlaþítka
, je nastavení adresy
považováno za nesprávné.
V tomto pĜípadČ se musí automatická adresa
nastavit znovu.
Proto je tĜeba zopakovat postup zmČny
nastavení od postupu 1.

4
6

1. Zadejte CODE No. [13] pomocí tlaþítek TEMP.
/
.
(CODE No. [13]: VnitĜní adresa)
2. ZmČĖte vnitĜní adresu ze [3] na [2] pomocí tlaþítek
TIME
/
.
3. StisknČte tlaþítko
.
V této dobČ dojde k dokonþení nastavení, když
displej pĜejde z blikání na trvalé zapnutí.
Zobrazí se vnitĜní UNIT No. pĜed zmČnou nastavení.

Máte-li další vnitĜní jednotku, kterou chcete
zmČnit, provedením postupu 2 až 5 zmČníte
nastavení.
Po dokonþení výše uvedeného nastavení
stisknutím
vyberte vnitĜní UNIT No. pĜed
zmČnou nastavení, zadejte CODE No. [12], [13],
[14] v tomto poĜadí pomocí tlaþítek TEMP.
/
a pak ovČĜte zmČnČné hodnoty.
Kontrola zmČny adresy PĜed zmČnou:
[3-3-1] → Po zmČnČ: [2-2-2]
Stisknutí tlaþítka
vymaže obsah, z nČhož bylo
nastavení zmČnČno.
(V tomto pĜípadČ se zaþne postupem od 2.)

(* Displej se liší podle þ. modelu
vnitĜní jednotky.)

2
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Každým stisknutím tlaþítka
se
zobrazí vnitĜní UNIT No. podle poĜadí v Ĝízení
skupiny. Vyberte vnitĜní jednotku, jejíž
nastavení se mČní.
V této dobČ lze potvrdit polohu vnitĜní jednotky,
jejíž nastavení se mČní, protože se spustí
ventilátor vybrané jednotky.

Zobrazí se vnitĜní UNIT No. pĜed zmČnou nastavení.

– 20 –
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– 21 –
Urþení polohy pĜíslušné vnitĜní jednotky,
když je známo vnitĜní UNIT No.
Polohu kontrolujte pĜi zastavení provozu.
(Zastavte provoz sady.)

Po potvrzení se stisknutím tlaþítka
vrátíte
do obvyklého režimu.
Stisknutím tlaþítka
se zruší zobrazení displeje
a status pĜejde do obvyklého stavu zastavení.
(Po stisknutí tlaþítka
není akceptována žádná
operace dálkového ovladaþe pĜibl. 1 minutu.)

 Provoz na 8 °C
PĜedehĜívací provoz lze nastavit pro studené oblasti,
kde teplota místnosti klesá pod bod mrazu.

1

1

1,3

1

3

2

StisknČte souþasnČ tlaþítka
+
po
dobu min. 4 sekund.
Po této dobČ zaþne þást displeje blikat a zobrazí
se displej, viz obr. níže.
V této dobČ lze zkontrolovat polohu, protože se
spustí ventilátor vnitĜní jednotky.
• Pro Ĝízení skupiny se zobrazí vnitĜní UNIT No.
jako [
] a spustí se ventilátory všech
vnitĜních jednotek v Ĝízení skupiny.
OvČĜte, že CODE No. má hodnotu [01].
• Má-li CODE No. jinou hodnotu než [01],
stisknutím tlaþítka
vymažte displej a zaþnČte
postup od zaþátku.
(Po stisknutí tlaþítka
není akceptována
žádná operace dálkového ovladaþe pĜibl. 1
minutu.)

(* Displej se liší podle þ. modelu
vnitĜní jednotky.)

2

3
4

(* Displej se liší podle þ. modelu
vnitĜní jednotky.)

2
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Pro Ĝízení skupiny pak každé stisknutí
tlaþítka
zobrazí vnitĜní UNIT No.
podle poĜadí v Ĝízení skupiny.
V této dobČ lze potvrdit polohu vnitĜní jednotky,
protože se spustí pouze ventilátor vybrané
jednotky.
(Pro Ĝízení skupiny se hlavní jednotkou stane þ.
první zobrazené vnitĜní jednotky.)

StisknČte souþasnČ tlaþítka
+
+
na
min. 4 sekundy, když klimatizace není v
provozu.
Po této dobČ zaþne þást displeje blikat, viz obr.
níže. OvČĜte, že CODE No. má hodnotu [10].
• Má-li CODE No. jinou hodnotu než [10],
stisknutím tlaþítka
vymažte displej a
zaþnČte postup od zaþátku.
(Po stisknutí tlaþítka
není akceptována
žádná operace dálkového ovladaþe pĜibl. 1
minutu.)

5
6

Každým stisknutím tlaþítka
se
zobrazí þ. vnitĜní jednotky podle poĜadí v
Ĝízení skupiny. Vyberte vnitĜní jednotku, jejíž
nastavení se mČní. V této dobČ lze potvrdit
polohu vnitĜní jednotky, jejíž nastavení se
mČní, protože se spustí ventilátor vybrané
jednotky.
Zadejte CODE No. [d1] pomocí tlaþítek
TEMP.
/
.
Vyberte SET DATA [0001] pomocí tlaþítek
TIME
/
.
SET DATA

Nastavení provozu na 8 °C

0000

Žádný
(Výchozí tovární nastavení)

0001

Nastavení provozu na 8 °C

StisknČte tlaþítko
.
V této dobČ dojde k dokonþení nastavení,
když displej pĜejde z blikání na trvalé
zapnutí.
StisknČte tlaþítko
. (Nastavení je urþeno.)
Stisknutím tlaþítka
se zruší zobrazení displeje
a status pĜejde do obvyklého stavu zastavení. (Po
stisknutí tlaþítka
není akceptována žádná
operace dálkového ovladaþe pĜibl. 1 minutu.)
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9

Zkušební provoz

 PĜed zkušebním bČhem
• PĜed zapnutím napájecího zdroje provećte
následující postup.
1) Pomocí 500 V ohmmetru ovČĜte, že existuje
odpor min. 1 MΩ mezi svorkovnicí 1 až 3 a
zemí (uzemnČním).
Zjistíte-li hodnotu odporu menší než 1 MΩ,
nespouštČjte jednotku.
2) Zkontrolujte, že ventil venkovní jednotky je plnČ
otevĜen.
• Pro ochranu kompresoru v dobČ aktivace ponechte
napájení-ON (zap.) po dobu min. 12 hodin pĜed
provozem.

◆ Bezdrátový dálkový ovladaþ
(Ĝada RBC-AX32U)
Zkušební bČh (nucený chladicí provoz)

Drátový dálkový ovladaþ

POŽADAVEK

2, 4
3

Nucený chladicí provoz ukonþete po krátké dobČ,
protože klimatizaþní jednotku nadmČrnČ namáhá.

▼ Jak provést nucený chladicí provoz

1,5
1

1

StisknČte tlaþítko
po dobu min. 4 sekund.
[TEST] se zobrazí na þásti displeje a dojde
k povolení výbČru režimu ve zkušebním
režimu.

 Provedení zkušebního bČhu
Obsluhujte jednotku pomocí drátového dálkového
ovladaþe jako obvykle.
Postup obsluhy a provozu viz pĜiložená uživatelská
pĜíruþka.
Následujícím postupem lze spustit nucený zkušební
bČh, i když je provoz zastaven kvĤli stavu termostatOFF (VYP).
Aby nedošlo k sériovému provozu, je nucený zkušební
bČh zastaven po uplynutí 60 minut a zaĜízení pĜejde do
obvyklého režimu.

Stisknutím tlaþítka DOýASNÝ po dobu min.
10 sekund zazní signál „Pí!“ a provoz se
zmČní na nucený chladicí provoz. Nucený
chladicí provoz se spustí po pĜibl. 3
minutách.
OvČĜte, že zaþal foukat studený vzduch. Pokud se
tento provoz nespustí, znovu zkontrolujte
zapojení.

2
2
3

StisknČte tlaþítko

Pro ukonþení zkušebního provozu stisknČte
tlaþítko DOýASNÝ znovu (pĜibl. 1 sekundu).
• Zkontrolujte zapojení vodiþĤ / potrubí vnitĜních a
venkovních jednotek v nuceném chladicím provozu.

.

Vyberte provozní režim pomocí tlaþítka
, [ Chlazení] þi [ Topení].
• Klimatizaci nespouštČjte v jiném režimu než je
[ Chlazení] nebo [ Topení].
• BČhem zkušebního bČhu je deaktivována
funkce Ĝízení teploty.
• Detekce chyb je provádČna jako obvykle.

Tlaþítko
DOýASNÝ

VÝSTRAHA
Nucený zkušební bČh nepoužívejte v jiných pĜípadech
než je test provozu, protože na zaĜízení vyvíjí
nadmČrnou zátČž.

4
5
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Po zkušebním bČhu jej zastavte stisknutím
tlaþítka
.
(ýást displeje je stejná jako postup 1.)
Stisknutím tlaþítka
zrušíte (stornujete)
režim zkušebního bČhu.
([TEST] se pĜestane zobrazovat na displeji a
status se vrátí k normálu.)

– 22 –
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10 Údržba

ýištČní provozní lamely
K odstranČní prachu z filtrĤ použijte
vysavaþ nebo je umyjte vodou.

VÝSTRAHA
PĜed údržbou zkontrolujte, že je vypnutý ochranný
jistiþ.

• Po opláchnutí vzduchových filtrĤ vodou je osušte ve
stínu.
• Nasaćte vzduchový filtr do klimatizaþní jednotky.

ýištČní vzduchového filtru

VyþistČte panel a vzduchový filtr vodou:

• Zobrazí-li se „ “ na dálkovém ovladaþi, provećte
údržbu vzduchového filtru.
• Ucpání vzduchového filtru snižuje výkon chlazení /
topení.

• OtĜete panel a vzduchový filtr houbou þi utČrkou
navlhþenou v kuchyĖském detergentu. (Pro þištČní
nepoužívejte žádné drátČnky apod.)
• OpatrnČ opláchnČte panel a vzduchový filtr
vodou pro vymytí detergentu.
• Po opláchnutí panelu a vzduchového filtru
vodou jej osušte ve stínu.
1. ZavĜete mĜížku sání vzduchu.
• ZavĜete mĜížku sání vzduchu, posuĖte knoflík
smČrem ven a mĜížku sání vzduchu bezpeþnČ
zajistČte.

ýištČní panelu a vzduchového filtru
PĜíprava:
1. VypnČte klimatizaþní jednotku dálkovým
ovladaþem.
2. OtevĜete mĜížku sání vzduchu.
• PosuĖte knoflík mĜížky sání vzduchu smČrem
dovnitĜ a zatímco jej držíte, pomalu mĜížku sání
otevĜete.

Provozní lamelu lze vyjmout a vyþistit.
1. VyjmČte provozní lamelu.
• Podržte provozní lamelu na obou koncích a
vyjmČte lamelu prohnutou uprostĜed smČrem
dolĤ.

2. ýištČní vodou
• V pĜípadČ silného zneþištČní umyjte lamelu
vlažnou vodou s neutrálním detergentem nebo
vodou.
3. Nasaćte provozní lamelu.
• Nejprve vložte jednu stranu lamely a pak vložte
druhou stranu lamely prohnuté uprostĜed smČrem
dolĤ.
(1) Vložte

(2) Vložte lamelu prohnutou
uprostĜed smČrem dolĤ.

MĜížka sání
vzduchu
MĜížka sání
vzduchu

Knoflík
Knoflík

ýištČní vzduchových filtrĤ
Nejsou-li vzduchové filtry þištČny, nejen že to sníží
chladicí výkon klimatizace, ale také to zpĤsobí závady
v klimatizaþní jednotce, jako je únik vody po kapkách.

PĜíprava:
1. Zastavte provoz dálkovým ovladaþem.
2. Demontujte vzduchový filtr.

2. StisknČte tlaþítko
.
• „FILTER “ se skryje.

VÝSTRAHA
• Klimatizaci nikdy nespouštČjte pĜi vyjmutém panelu a
vzduchovém filtru.
• StisknČte tlaþítko resetu filtru. (Indikace
bude
vypnuta.)

PĜi montáži lamely vČnujte pozornost jejímu
smČru.
Namontujte lamelu tak, aby strana se znaþkou
smČĜovala nahoru a aby byl správný smČr šipky této
znaþky.
POŽADAVEK
ZajistČte vyþištČní výmČníku tepla tlakovou vodou.
Pokud se používá komerþnČ dostupný þisticí prostĜedek
(silná zásada nebo þisticí prostĜedek s kyselinou), mĤže
se poškodit povrchová úprava výmČníku tepla, což mĤže
snížit výkon samoþištČní.
KvĤli dalším podrobnostem kontaktujte prodejce.

ZajistČte pro
prevenci pádu

Vzduchový filtr
45-CZ
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11 OdstraĖování problémĤ

▼ Pravidelná údržba
Pro zachování životního prostĜedí je velmi doporuþeno provádČt pravidelné þištČní a údržbu vnitĜních a venkovních
jednotek provozované klimatizace, aby byl zajištČn její efektivní provoz.
Je-li klimatizace provozována dlouhodobČ, doporuþuje se pravidelná údržba (jednou roþnČ).
Navíc je tĜeba pravidelnČ kontrolovat venkovní jednotku na výskyt koroze a odĜenin, a v pĜípadČ potĜeby tyto vady
odstranit nebo aplikovat antikorozní prostĜedek.
Všeobecné pravidlo: Je-li vnitĜní jednotka v provozu více než 8 hodin dennČ, þistČte vnitĜní a venkovní jednotku
min. každé 3 mČsíce. O toto þištČní / údržbu požádejte pĜíslušného odborníka.
Tato údržba prodlouží životnost výrobku, aþkoli to pro vlastníka pĜedstavuje náklady.
Nejsou-li vnitĜní a venkovní jednotky pravidelnČ þištČny, dojde k degradaci výkonu, zamrzání, úniku vody a
dokonce k závadČ kompresoru.
Inspekce pĜed údržbou
Následující inspekce musí být provedena kvalifikovaným instalaþním þi servisním technikem.
Díly
Tepelný výmČník

 Potvrzení a kontrola

 Potvrzení protokolu chyb

Když dojde k chybČ klimatizace, zobrazí se kód chyby
a vnitĜní UNIT No. na þásti displeje dálkového
ovladaþe.
Kód chyby se zobrazí pouze za provozu.
Pokud se pĜestane zobrazovat, pro potvrzení chyby
provećte obsluhu klimatizace podle následujícího
odstavce „Potvrzení protokolu chyb“.

Když dojde k chybČ klimatizace, mĤžete potvrdit
protokol chyb následujícím postupem. (Protokol chyb
je uložen v pamČti do poþtu 4 chyb.)
Tento protokol lze potvrdit ve stavu provozu i ve stavu
zastavení.

2

Metoda inspekce

3

PĜistupte z kontrolního otvoru a vyjmČte pĜístupový panel. Zkontrolujte výmČník tepla, zda není
ucpán þi poškozen.

Motor ventilátoru

PĜistupte z kontrolního otvoru a zkontrolujte, zda není slyšet abnormální hluk.

Ventilátor

PĜistupte z kontrolního otvoru a vyjmČte pĜístupový panel. Zkontrolujte ventilátor, zda není vyviklán,
poškozen nebo na nČm není nalepen prach.

Filtr

PĜejdČte na místo instalace a zkontrolujte, zda na filtru nejsou nČjaké skvrny þi praskliny.

Drenážní vana

PĜistupte z kontrolního otvoru a vyjmČte pĜístupový panel. Zkontrolujte, zda není nČco ucpáno nebo
zneþištČna drenážní voda.

Kód chyby

VnitĜní UNIT No., ve
které došlo k chybČ

1

▼ Seznam údržby
Díl

Kontrola (vizuální / sluchová)

Údržba

Tepelný výmČník

VnitĜní / venkovní

Ucpání prachem / neþistotami,
odĜeniny

Motor ventilátoru

VnitĜní / venkovní

Zvuk

PĜi generování neobvyklého zvuku
provećte pĜíslušná opatĜení.

VnitĜní

Prach / neþistoty, poškození

• Je-li filtr zneþištČn, umyjte jej vodou.
• V pĜípadČ poškození jej vymČĖte.

VnitĜní

• Vibrace, vyvážení
• Prach / neþistoty, vzhled

VnitĜní / venkovní

Prach / neþistoty, odĜeniny

V pĜípadČ deformace þi poškození je
opravte nebo vymČĖte.
VyþistČte drenážní vanu a ovČĜte klesající
úhel k zajištČní dobré drenáže.

Filtr

Ventilátor
MĜížky sání / výdechu
vzduchu

PĜi ucpaném výmČníku tepla jej umyjte.

2

• PĜi velmi špatné vibraci þi vyvážení
ventilátor vymČĖte.
• Je-li ventilátor zneþištČn, zkuste jej
okartáþovat þi umýt.

Drenážní vana

VnitĜní

Ucpání prachem / neþistotami,
zneþištČní drenáže

Ozdobný panel, lamely

VnitĜní

Prach / neþistoty, odĜeniny

Umyjte je v pĜípadČ zneþištČní, nebo
aplikujte opravný nátČr.

Venkovní

• Koroze, loupání izolace
• Loupání / zvedání nátČru

Aplikujte opravný nátČr.

Exteriér
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Jednotka

1

Souþasným stisknutím tlaþítek
a
po
dobu min. 4 sekund se zobrazí následující
displej.
Je-li zobrazen
, režim pĜejde do režimu
protokolu chyb.
• [01: PoĜadí protokolu chyb] se zobrazí v CODE
No.
• [Kód chyby] se zobrazí v CHECK.
• [Adresa vnitĜní jednotky, ve které došlo k chybČ]
se zobrazí v Unit No.

Každým stisknutím tlaþítka
, které
slouží k nastavení teploty, se zobrazí
protokol chyb v poĜadí uložení v pamČti.
ýísla v poli CODE No. oznaþují CODE No. [01]
(nejnovČjší) → [04] (nejstarší).

POŽADAVEK
NestisknČte tlaþítko
; tím by došlo k výmazu celého
protokolu chyb vnitĜní jednotky.

3

– 24 –

Po potvrzení se stisknutím tlaþítka
do obvyklého zobrazení.

vrátíte
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 Kódy chyb a souþásti ke kontrole
Displej
drátového
dálkového
ovladaþe
Indikace

Bezdrátový dálkový
ovladaþ
Displej bloku þidel
pĜijímací jednotky
Provoz ýasovaþ
PĜipraven
Zel. Zel. Or.

Hlavní vadné
souþásti

Uvažované
zaĜízení

Souþásti ke kontrole / popis chyby

Stav
klimatizace

Bliká
Žádný hlavní dálkový
ovladaþ

E01

Chyba komunikace
dálkového ovladaþe

Dálkový
ovladaþ

Nesprávné nastavení dálkového ovladaþe --Nebyl nastaven hlavní dálkový ovladaþ (vþetnČ
dvou dálkových ovladaþĤ).

Chyba pĜenosu
dálkového ovladaþe

Dálkový
ovladaþ

Vodiþe propojení systému, vnitĜní deska s
plošnými spoji, dálkový ovladaþ --- Do vnitĜní
jednotky nelze odeslat žádný signál.

E03

Chyba bČžné
komunikace vnitĜní
jednotka-dálkový
ovladaþ

VnitĜní

Dálkový ovladaþ, síĢový adaptér, vnitĜní deska Automatické
s plošnými spoji --- Z dálkového ovladaþe nebo resetování
síĢového adaptéru nejsou obdržena žádná data.

VnitĜní

Vodiþe propojení systému, vnitĜní deska s
plošnými spoji, venkovní deska s plošnými spoji Automatické
resetování
--- Chyba sériové komunikace mezi vnitĜní
jednotkou a venkovní jednotkou

Chyba sériové
komunikace vnitĜní
jednotka-venkovní
jednotka
Chyba komunikace
IPDU-CDB

E08

Duplicitní vnitĜní
adresy

VnitĜní

E09

Duplicitní hlavní
dálkové ovladaþe

Dálkový
ovladaþ

Chyba nastavení vnitĜní adresy --- Byla zjištČna
stejná adresa jako je vlastní adresa.
Chyba nastavení dálkového ovladaþe --V Ĝízení dvČma dálkovými ovladaþi jsou
nastaveny dva dálkové ovladaþe jako hlavní.
(* Hlavní vnitĜní jednotka pĜestane vydávat
alarm a podĜízené vnitĜní jednotky pokraþují
v provozu.)

Indikace

Bezdrátový dálkový
ovladaþ
Displej bloku þidel
pĜijímací jednotky
Provoz ýasovaþ
PĜipraven
Zel. Zel. Or.

*

Automatické
resetování

Hlavní vadné
souþásti

Uvažované
zaĜízení

Souþásti ke kontrole / popis chyby

Stav
klimatizace

Bliká

F15

ALT

Chyba pĜipojení þidla
teploty

Venkovní

ýidlo teploty (TE/TS) je zĜejmČ nesprávnČ
pĜipojeno.

Úplné
zastavení

F29

SIM

Jiná chyba desky
s plošnými spoji
vnitĜní jednotky

VnitĜní

VnitĜní deska s plošnými spoji --- Chyba
EEPROM

Automatické
resetování

F31

SIM

Deska s plošnými
spoji venkovní
jednotky

Venkovní

Venkovní deska s plošnými spoji ---- V pĜípadČ
chyby EEPROM.

Úplné
zastavení

H01

Závada kompresoru
venkovní jednotky

Venkovní

Obvod detekce proudu, napájecí napČtí --- Po
pĜímém vybuzení byl detekován zkratový proud
(Idc) nebo byla dosažena minimální frekvence
v Ĝízení uvolĖujícím proud

Úplné
zastavení

H02

Zámek kompresoru
venkovní jednotky

Venkovní

Obvod kompresoru --- Byl zjištČn zámek
kompresoru.

Úplné
zastavení

H03

Chyba obvodu
detekce proudu
venkovní jednotky

Venkovní

Obvod detekce proudu, deska s plošnými spoji
venkovní jednotky --- V AC-CT byl zjištČn
abnormální proud nebo byla detekována ztráta
fáze.

Úplné
zastavení

H04

ýinnost termostatu
skĜínČ

Venkovní

Chybná funkce termostatu skĜínČ

Úplné
zastavení

H06

Chyba nízkotlakého
systému venkovní
jednotky

Venkovní

Proud, obvod spínaþe vysokého tlaku, venkovní
Úplné
deska s plošnými spoji --- Byla zjištČna chyba
zastavení
þidla tlaku nebo byl aktivován nízkotlaký
ochranný provoz.

*

Z vnitĜní jednotky nelze obdržet žádný signál.

E02

E04

L03

SIM

Duplicitní hlavní
vnitĜní jednotky

VnitĜní

Chyba nastavení vnitĜní adresy --- Ve skupinČ
jsou dvČ nebo více hlavních jednotek.

Úplné
zastavení

L07

SIM

Linka skupiny
v samostatné vnitĜní
jednotce

VnitĜní

Chyba nastavení vnitĜní adresy --- Mezi
samostatnými vnitĜními jednotkami je nejménČ
jedna pĜipojena ke skupinČ.

Úplné
zastavení

*

E10

Chyba komunikace
CPU-CPU

VnitĜní

VnitĜní deska s plošnými spoji --- Chyba
komunikace mezi hlavní MCU a MCU
mikropoþítaþe motoru

Automatické
resetování

L08

SIM

Skupina vnitĜní
adresy nenastavena

VnitĜní

Chyba nastavení vnitĜní adresy --- Nebyla
nastavena skupina vnitĜní adresy.

Úplné
zastavení

E18

Chyba bČžné
komunikace hlavní
jednotky podĜízené
jednotky

VnitĜní

VnitĜní deska s plošnými spoji --- Není možná
bČžná komunikace mezi hlavní jednotkou a
podĜízenými vnitĜními jednotkami nebo mezi
dvojicí hlavních a podĜízených jednotek.

Automatické
resetování

L09

SIM

Kapacita vnitĜní
jednotky
nenastavena

VnitĜní

Nebyla nastavena kapacita vnitĜní jednotky.

Úplné
zastavení

E31

Chyba komunikace
IPDU

Venkovní

Chyba komunikace mezi IPDU a CDB

Úplné
zastavení

L10

SIM

Deska s plošnými
spoji venkovní
jednotky

Venkovní

V pĜípadČ chyby nastavení propojky (pro servis) Úplné
venkovní desky s plošnými spoji
zastavení

L20

SIM

Chyba komunikace
sítČ LAN

ÚstĜední
Ĝízení
síĢového
adaptéru

Nastavení adresy, dálkový ovladaþ ústĜedního
Ĝízení, síĢový adaptér --- Duplikace adresy
v komunikaci ústĜedního Ĝízení

Automatické
resetování

Jiná chyba venkovní jednotky

Úplné
zastavení

F01

ALT

Chyba þidla
výmČníku tepla (TCJ) VnitĜní
vnitĜní jednotky

ýidlo výmČníku tepla (TCJ), vnitĜní deska
s plošnými spoji --- Byl zjištČn rozpojený obvod
nebo zkrat þidla výmČníku tepla (TCJ).

Automatické
resetování

F02

ALT

Chyba þidla
výmČníku tepla (TC)
vnitĜní jednotky

ýidlo výmČníku tepla (TC), vnitĜní deska
s plošnými spoji --- Byl zjištČn rozpojený obvod
nebo zkrat þidla výmČníku tepla (TC).

Automatické
resetování

ALT

Chyba þidla výtlaþné
teploty (TD) venkovní Venkovní
jednotky

Venkovní þidlo teploty (TD), venkovní deska
s plošnými spoji --- Byl zjištČn rozpojený obvod
nebo zkrat þidla výtlaþné teploty.

Úplné
zastavení

ALT

Chyba þidla teploty
(TE/TS) venkovní
jednotky

Venkovní

Venkovní þidlo teploty (TE/TS), venkovní deska
s plošnými spoji --- Byl zjištČn rozpojený obvod
nebo zkrat þidla teploty výmČníku tepla.

Úplné
zastavení
Úplné
zastavení

F04

F06

VnitĜní

F07

ALT

Chyba þidla TL

Venkovní

ýidlo TL je zĜejmČ dislokováno, odpojeno nebo
zkratováno.

F08

ALT

Chyba þidla vnČjší
teploty vzduchu
venkovní jednotky

Venkovní

Venkovní þidlo teploty (TO), venkovní deska
s plošnými spoji --- Byl zjištČn rozpojený obvod
nebo zkrat þidla vnČjší teploty vzduchu.

Pokraþování
provozu

F10

ALT

Chyba þidla pokojové
teploty (TA) vnitĜní
VnitĜní
jednotky

ýidlo pokojové teploty (TA), vnitĜní deska
s plošnými spoji --- Byl zjištČn rozpojený obvod
nebo zkrat þidla pokojové teploty.

Automatické
resetování

F12

ALT

Chyba þidla TS

Venkovní

ýidlo TS je zĜejmČ dislokováno, odpojeno nebo
zkratováno.

Úplné
zastavení

Venkovní

ýidlo teploty chladiþe IGBT detekovalo
abnormální teplotu.

Úplné
zastavení

F13

49-CZ

Displej
drátového
dálkového
ovladaþe

ALT

Chyba þidla chladiþe

L29

SIM

Jiná chyba venkovní
jednotky

Venkovní

1) Chyba komunikace mezi IPDU MCU a CDB
MCU
2) ýidlo teploty chladiþe v IGBT detekovalo
abnormální teplotu.

Úplné
zastavení

L30

SIM

Abnormální externí
vstup do vnitĜní
jednotky (blokování)

VnitĜní

Externí zaĜízení, deska s plošnými spoji
venkovní jednotky --- Abnormální zastavení
kvĤli nesprávnému externímu vstupu do CN80

Úplné
zastavení

L31

SIM

Chyba sledu fází
apod.

Venkovní

Sled fází napájecího zdroje, deska s plošnými
spoji venkovní jednotky --- Abnormální sled fází
trojfázového napájecího zdroje

Pokraþování
provozu
(termostat
OFF)

P01

ALT

Chyba ventilátoru
vnitĜní jednotky

VnitĜní

VnitĜní motor ventilátoru, vnitĜní deska
s plošnými spoji --- Byla zjištČna chyba vnitĜního Úplné
ventilátoru (aktivováno tepelné relé motoru
zastavení
ventilátoru).

P03

ALT

Chyba výtlaþné
teploty venkovní
jednotky

Venkovní

Byla zjištČna chyba v Ĝízení uvolĖujícím
výtlaþnou teplotu.

Úplné
zastavení

50-CZ

Displej
drátového
dálkového
ovladaþe
Indikace

Bezdrátový dálkový
ovladaþ
Displej bloku þidel
pĜijímací jednotky
Provoz ýasovaþ
PĜipraven
Zel. Zel. Or.

Hlavní vadné
souþásti

Uvažované
zaĜízení

Souþásti ke kontrole / popis chyby

Stav
klimatizace

Bliká

P04

ALT

Chyba vysokotlakého
systému venkovní
Venkovní
jednotky

Spínaþ vysokého tlaku --- Byl aktivován IOL
nebo byla zjištČna chyba v Ĝízení uvolĖujícím
vysoký tlak pomocí TE.

Úplné
zastavení

P05

ALT

Detekována otevĜená
Venkovní
fáze

Napájecí kabel je zĜejmČ nesprávnČ pĜipojen.
Zkontrolujte otevĜenou fázi a napČtí napájecího
zdroje.

Úplné
zastavení

P07

ALT

PĜehĜátí zaĜízení pro
odvod nepotĜebného
tepla

Venkovní

ýidlo teploty chladiþe IGBT detekovalo
abnormální teplotu.

Úplné
zastavení

P10

ALT

ZjištČno pĜeteþení
vody vnitĜní jednotky

VnitĜní

Drenážní trubka, ucpání drenáže, obvod
plovákového spínaþe, vnitĜní deska s plošnými Úplné
spoji --- Drenáž není funkþní nebo byl aktivován zastavení
plovákový spínaþ.

P12

ALT

Chyba ventilátoru
vnitĜní jednotky

VnitĜní

Byl zjištČn abnormální provoz motoru vnitĜního
ventilátoru, vnitĜní desky s plošnými spoji þi
vnitĜního stejnosmČrného ventilátoru (nadproud
nebo zámek apod.).

Úplné
zastavení

P15

ALT

ZjištČn únik plynu

Venkovní

Z trubky nebo pĜipojovací þásti zĜejmČ uniká
plyn. Zkontrolujte únik plynu.

Úplné
zastavení

P19

ALT

Chyba þtyĜcestného
ventilu

Venkovní
(VnitĜní)

ýtyĜcestný ventil, vnitĜní þidla teploty (TC/TCJ) Automatické
-- Byla zjištČna chyba kvĤli poklesu teploty þidla
resetování
výmČníku tepla vnitĜní jednotky pĜi topení.

P20

ALT

Vysokotlaký
ochranný provoz

Venkovní

Vysokotlaká ochrana

Úplné
zastavení

P22

ALT

Chyba ventilátoru
venkovní jednotky

Venkovní

Motor ventilátoru venkovní jednotky, deska
s plošnými spoji venkovní jednotky --- Byla
zjištČna chyba (proudová špiþka, zamknutí
apod.) v obvodu pohonu ventilátoru venkovní
jednotky.

Úplné
zastavení

P26

ALT

Aktivován Idc
invertoru venkovní
jednotky

Venkovní

IGBT, deska s plošnými spoji venkovní
jednotky, zapojení invertoru, kompresor --- Byla Úplné
aktivována zkratová ochrana pro zaĜízení (G-Tr/ zastavení
IGBT) obvodu pohonu kompresoru.

P29

ALT

Chyba polohy
venkovní jednotky

Venkovní

Deska s plošnými spoji venkovní jednotky,
spínaþ vysokého tlaku --- Byla zjištČna chyba
polohy motoru kompresoru.

Úplné
zastavení

ALT

Jiná chyba vnitĜní
jednotky

Jiná vnitĜní jednotka ve skupinČ vydává alarm.

P31

VnitĜní

Úplné
zastavení

Popis chyb a místa kontroly alarmu E03/L07/
L03/L08

Automatické
resetování

: Svítí
: Bliká
: VYP
: Klimatizace automaticky pĜejde do režimu nastavení automatických adres.
ALT: Když blikají dva indikátory LED, þiní tak alternativnČ. SIM: Když blikají dva indikátory LED, þiní tak simultánnČ.
Zobrazení pĜijímající jednotky Or.: Oranžový Zel.: Zelený
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12 Dodatek
Pokyny k práci
Pro instalace digitálního pĜevodníku R32 lze opakovanČ
SRXåtWVWiYDMtFtSRWUXEt5D5$

VAROVÁNÍ
Potvrzení existence škrábancĤ nebo promáþklin na
stávajících trubkách a ovČĜení spolehlivé pevnosti
trubek se standardnČ provádí na lokálním pracovišti.
Pokud lze vynulovat pĜedepsané podmínky, je
PRåQpDNWXDOL]RYDWVWiYDMtFtWUXEN\5D5$
QDWUXEN\SURPRGHO\5

Základní stavy nutné pro opakované
SRXåLWtWUXEHN
=NRQWUROXMWHD]MLVWČte pĜtWRPQRVWQiVOHGXMtFtFKVWDYĤ
FKODGLFtKRSRWUXEt
 Suché (UvnitĜWUXEHNVHQHY\VN\WXMHYOKNRVW
 ýisté (UvnitĜWUXEHNVHQHY\VN\WXMHSUDFK
 TČsné 1HGRFKi]tN~QLNXFKODGLYD

2PH]HQtSURSRXåLWtVWiYDMtFtFKWUXEHN
V následujících pĜípadech se stávající trubky
QHVPtSRXåtWWDNMDNMVRX6WiYDMtFtWUXEN\
vyþistČte nebo je vymČĖte za nové.
 .G\åMVRXSRãNUiEiQtQHERSURPiþNOLQ\SĜtOLãYHONp
SURSRWUXEQtYHGHQtFKODGLYDXUþitČSRXåLMWHQRYp
WUXEN\
 .G\åEXGHWORXãĢNDVWiYDMtFtFKWUXEHNPHQãtQHåMH
pĜedepsaný „PrĤmČUDWORXãĢNDWUXEN\³SRXåLMWHSUR
SRWUXEQtYHGHQtFKODGLYDQRYpWUXEN\
&KODGLYRSUDFXMHSRGY\VRNêPSURYR]QtPWODNHP
.G\åMVRXQDWUXENiFKãNUiEDQFHQHERSURPiþNOLQ\
QHERVHSRXåtYiWHQþtWUXENDWODNRYiVtODPĤåHEêW
QH~PČUQiFRåPĤåHYQHMKRUãtPSĜtSDGČ]SĤVRELW
SUDVNQXWtWUXEN\
* PrĤmČr a tloušĢka trubky (mm)
9QČMãtSUĤPČUWUXEN\ 
7ORXãĢND

55$
R22



5


 




 .G\åYHQNRYQtMHGQRWND]ĤVWDODVUR]SRMHQêP
SRWUXEtPQHER]WUXEN\XQLNDOSO\QDWUXENDQHE\OD
opravena a znovu naplnČQD
-HPRåQRVWåHVHGRWUXEN\GRVWDODGHãĢová voda
QHERY]GXFKYþetnČYOKNRVWL
 .G\åFKODGLYRQHO]HUHJHQHURYDWSRPRFtMHGQRWN\SUR
UHJHQHUDFLFKODGLYD
-HPRåQRVWåHXYQLWĜWUXEN\]ĤVWDORYHONpPQRåVWYt
zneþLãWČQpKRROHMHQHERYOKNRVWL

53-CZ

 .G\åNHVWiYDMtFtPWUXENiPE\ODSĜLSRMHQDEČåQČ
GRVWXSQiVXãLþND
-HPRåQRVWåHVHY\WYRĜLOSRYODN]HOHQpPČdČnk\
 .G\åVWiYDMtFtNOLPDWL]DFHE\ODGHPRQWRYiQDSR
UHJHQHUDFLFKODGLYD
=NRQWUROXMWHMHVWOLVHROHMYêUD]QČOLãtRGQRUPiOQtKR
ROHMH
&KODGLFtROHMPiEDUYX]HOHQpPČdČQN\
-HPRåQRVWåHGRROHMHVHGRVWDODYOKNRVWDXYQLWĜ
WUXEN\VHY\WYRĜLODUH]
2OHMVH]PČnČQêP]DEDUYHQtPYHONpPQRåVWYt
]E\WNĤQHER]iSDFK
9FKODGLFtPROHMLMHPRåQRSR]RURYDWYHONp
PQRåVWYtOHVNOpKRNRYRYpKRSUDFKXQHER]E\WNĤ
z opotĜHEHQt
 .G\åYKLVWRULLNOLPDWL]DFHGRãORNSRUXãHDYêPČnČ
NRPSUHVRUX
3RNXG]MLVWtWH]PČQXEDUY\ROHMHYHONpPQRåVWYt
]E\WNĤOHVNOêNRYRYêSUDFKQHERMLQp]E\WN\QHER
pĜímČVLFL]tFKOiWHNPRKRXQDVWDWSUREOpP\
 .G\åVHRSDNXMHGRþDVQiLQVWDODFHDGHPRQWiå
NOLPDWL]DFHQDSĜíklad pĜLMHMtPSURQiMPXDWG
 3RNXGW\SFKODGLFtKRROHMHVWiYDMtFtNOLPDWL]DFHEXGH
MLQêQHåQiVOHGXMtFtROHM PLQHUiOQtROHM 6XQLVR
)UHRO606 V\QWHWLFNêROHM DON\OEHQ]HQ +$%
%DUUHOIUHH]H HVWHURYiĜDGD39(SRX]HMLQpĜad\
,]RODFHYLQXWtNRPSUHVRUXMH]QHKRGQRFHQR
POZNÁMKA
9êãHXYHGHQpSRSLV\MVRXYêVOHGN\NWHUpE\O\RYČĜHQ\
QDãtVSROHþností a pĜHGVWDYXMtQiãQi]RUQDQDãH
NOLPDWL]DFHDOHQH]DUXþXMLSRXåLWtVWiYDMtFtFKWUXEHN
NOLPDWL]DFHNWHUpSRXåtYDMt55$YMLQêFK
spoleþQRVWHFK

-VRXQDVWiYDMtFtFKWUXENiFKãNUiEDQFHQHER
promáþNOLQ\"

-HPRåQpREVOXKRYDWVWiYDMtFtNOLPDWL]DFL"

VnitĜní

Termín

ZpĤsob ošetĜení

PČVtFQHERGpOe

2EDOHQt

0pQČQHåPČsíc

2EDOHQtQHER
EDQGiåRYiQt

3RNDåGp

1(

$12
3RFKRGXVWiYDMtFtNOLPDWL]DFHYUHåLPXFKOD]HQtSR
GREXSĜLEOPLQXWQHERGpOH SURYHćWHREQRYX
FKODGLYD
ýLãWČQtWUXEHNDREQRYDROHMH
2EQRYHQtFKODGLYD=SĤVREY\þerpání

7ODNSO\QQpKRGXVtNX03D

2GSRMWHVWiYDMtFtNOLPDWL]DFLRGWUXEHNDSURYHćte
SURSOiFKQXWt WODNGXVtNX03D ]D~þelem
odstranČQt]E\WNĤ uvnitĜWUXEHN
Poznámka: V pĜípadČGYRMLWpKRSRWUXEtVHWDNpXMLVWČWH
åHSURSOiFKQHWHYHGOHMãtWUXEN\
3RNXGGRFKi]tNYêWRNX]E\WNĤSRVX]XMHVH]GD
MHSĜtWRPQpYHONpPQRåVWYt]E\WNĤ

%\OY\SXãWČn silnČ]EDUYHQêROHMQHERYHONp
PQRåVWYt]E\WNĤ" .G\åGRFKi]tNH]KRUãHQtNYDOLW\
ROHMHMHKREDUYDVH]PČní na hnČGRXQHERþHUQRX

$12

V\þistČWHWUXEN\QHERSRXåLMWHQRYp

1(
PĜLSRMWHYQLWĜQtYHQNRYQtMHGQRWN\NHVWiYDMtFtP
WUXENiP
3RXåLMWHSĜevleþnou matici pĜLSRMHQRXNKODYQtMHGQRWFH
pro venkovní/vnitĜQtMHGQRWN\
1HSRXåtYHMWHSĜevleþQRXPDWLFLVWiYDMtFtFKWUXEHN
=QRYXXSUDYWHYHOLNRVWNDOtãNRYp~SUDY\QDYHOLNRVW
SUR55$

Trubky nutné k výmČnČ pĜevleþné matice/shodné
velikosti kvĤli stlaþení trubky
 âtĜka pĜevleþQpPDWLFH+

Kd\å EXGHte demontovat a otevírat vnitĜní a venkovní
MHGQRtku na GHOãí GREXoãetĜete tUXEN\následovnČ
Jinak se mĤåHY\WYRĜLWUH]NG\åVHYGĤsledku
NRQGHQ]DFHGRWUXEN\GRVWDQHYOKNRVWQHERFL]tOiWN\
5H]QHO]HRGVWUDQLWY\þLãWČQtPDEXGH]DSRWĜHEtQRYp
WUXEN\

Venku

6WiYDMtFtWUXEN\1HO]HSRXåtW
3RXåLMWHQRYpWUXEN\

1(

OšetĜování trubek

UmístČní

$12

PP

=NRXãNDY]GXFKRWČVQRVWL 6XFKpYDNXXP'RSOQČní
FKODGLYD.RQWUROD~QLNXSO\QX

9QČMãtSUĤPČU
PČGČQpWUXEN\
Pro 55$

+

Pro R22







22

6WHMQČMDNRYêãH

 
26

29



27

=NXãHEQtEČh
 VHOLNRVWNDOtãNRYp~SUDY\ $
PP

$

9QČMãtSUĤPČU
PČGČQpWUXEN\
Pro55$
Pro R22





 

















3UR55$VHRWURFKX]YČWãt

=DEUDĖWHVW\NXFKODGLFtKRROHMHVNDOtãNRYDQêP
SRYUFKHP

54-CZ

144 / 9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi, Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand

1115350197

