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Consideraţii legate de siguranţa în 
exploatare

■ Citiţi cu atenţie aceste MĂSURI DE PROTECŢIE pentru a
asigura o instalare corectă.

■ Acest manual clasifică atenţionările în AVERTIZARE şi
PRECAUŢIE.
Aveţi grijă să urmaţi atenţionările de mai jos: ele sunt foarte
importante pentru asigurarea securităţii.

■ Pe parcursul acestui manual se folosesc următoarele simboluri
de siguranţă:

■ După terminarea instalării, verificaţi unitatea pentru a depista
erorile de instalare. Daţi utilizatorului instrucţiunile adecvate
privitoare la utilizarea şi curăţarea unităţii în conformitate cu
manualul de exploatare.

AVERTIZĂRI

■ Instalarea trebuie efectuată de distribuitor sau de un alt
profesionist.
Instalarea necorespunzătoare poate cauza scăpări de apă,
electrocutare, sau incendiu.

■ Montaţi instalaţia de aer condiţionat în conformitate cu
instrucţiunile din acest manual.
Instalarea incompletă poate cauza scăpări de apă,
electrocutare, sau incendiu.

■ Aveţi grijă să folosiţi numai piesele furnizate sau specificate
pentru instalare.
Utilizarea altor piese poate cauza slăbirea unităţii, scăpări de
apă, electrocutare, sau incendiu.

■ Montaţi instalaţia de aer condiţionat pe un postament solid care
poate susţine greutatea unităţii.
Un postament necorespunzător sau o instalare incompletă pot
cauza accidentări în cazul căderii unităţii de pe postament.

■ Legătura la reţea trebuie efectuată în conformitate cu manualul
de instalare şi cu reglementările şi codurile practice naţionale de
cablare electrică.
Capacitatea insuficientă sau cablajul nefinalizat pot cauza
electrocutare sau incendiu.

■ Aveţi grijă să folosiţi un circuit electric de alimentare special
alocat. Nu folosiţi niciodată o sursă de alimentare în comun cu
un alt aparat.

■ Pentru cablare, folosiţi un cablu suficient de lung pentru a
acoperi întreaga distanţă fără conexiuni. Nu folosiţi cabluri
prelungitoare. Nu încărcaţi suplimentar reţeaua de alimentare,
folosiţi un circuit electric de alimentare special alocat.
Neprocedând astfel pot surveni supraîncălziri, electrocutare sau
incendiu.

■ Folosiţi tipurile specificate de conductori pentru conexiunile
electrice de la unitatea BP la unităţile interioare şi exterioare.
Prindeţi strâns conductorii de interconectare astfel ca bornele lor
să nu fie supuse unor solicitări exterioare. Conexiunile sau
legăturile incomplete pot cauza supraîncălzirea bornelor sau
incendiu.

■ După racordarea cablurilor de alimentare şi interconectare aveţi
grijă să aşezaţi cablurile astfel încât acestea să nu exercite forţe
nedorite asupra capacelor electrice sau panourilor.
Instalaţi capacele peste conductori. Instalarea incompletă a
capacelor poate cauza supraîncălzirea bornelor, electrocutare,
sau incendiu.

■ Dacă în timpul instalării au avut loc scurgeri de agent
frigorific, aerisiţi încăperea.
Agentul frigorific produce un gaz toxic dacă este expus
la flacără.

■ După finalizarea instalării, verificaţi să nu existe scăpări
de agent frigorific.
Agentul frigorific produce un gaz toxic dacă este expus
la flacără.

■ Când instalaţi sau mutaţi sistemul, aveţi grijă să păstraţi circuitul
de agent frigorific liber de alte substanţe, precum aerul, în afara
agentului frigorific specificat (R410A).
Prezenţa aerului sau a altor substanţe străine în circuitul de
agent frigorific cauzează o creştere anormală a presiunii sau
spargere, generând accidente.

■ În timpul evacuării, opriţi compresorul înainte de a demonta
tubulatura agentului frigorific.
În cazul în care compresorul încă funcţionează şi ventilul de
închidere este deschis în timpul evacuării, la îndepărtarea
tubulaturii agentului frigorific va fi aspirat aer, cauzând presiunii
anormale în circuitul de răcire ce pot provoca deteriorări sau
chiar accidentări.

■ În timpul instalării, racordaţi bine tubulatura agentului frigorific
înainte de a pune în funcţiune compresorul.
În cazul în care tubulatura nu este bine racordată şi ventilul de
închidere este deschis în timpul evacuării, la punerea în
funcţiune a compresorului va fi aspirat aer, cauzând presiunii
anormale în circuitul de răcire ce pot provoca deteriorări sau
chiar accidentări.
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CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE
DE INSTALARE.

PĂSTRAŢI ACEST MANUAL LA ÎNDEMÂNĂ PENTRU
CONSULTARE ULTERIOARĂ.

Ignorarea oricăreia din AVERTIZĂRI poate provoca
decesul.

Ignorarea oricăreia din PRECAUŢII poate duce la
accidentări sau deteriorări ale echipamentului.

Aveţi grijă să respectaţi aceste instrucţiuni.

Aveţi grijă să instalaţi legătura la pământ.

Nu încercaţi niciodată.
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■ Aveţi grijă să creaţi o legătură la pământ. Nu conectaţi
împământarea unităţii la o conductă de utilităţi, para-
trăsnet, sau o linie de împământare telefonică.
Legarea incompletă la pământ poate cauza electrocutare. Un
supracurent înalt de la un fulger sau de la alte surse poate
deteriora instalaţia de aer condiţionat.

■ Aveţi grijă să instalaţi un întreruptor pentru scurgere la pământ.
Neinstalarea întreruptorului pentru scurgere la pământ poate
cauza electrocutări.

PRECAUŢII

■ Nu montaţi instalaţia de aer condiţionat într-un loc unde
există pericolul expunerii la scăpări de gaz inflamabil.
Dacă gazul scapă şi se acumulează în jurul unităţii, el
poate lua foc.

■ Această unitate este pentru utilizare în interior.
Dacă instalaţi unitatea în exterior, plasaţi-o într-un loc
ferit de vânt şi ploaie.

Amplasarea sistemului

Pentru instalarea unităţilor interioare şi exterioare urmaţi instrucţiunile din manualul de instalare al fiecărei unităţi.

Nu racordaţi mai mult de 9 unităţi interioare împreună. Alegeţi tipul de
unitate BP (2 sau 3 încăperi) conform şablonului pentru instalare.

Model unitate BP

2 încăperi BPMKS967A2B

3 încăperi BPMKS967A3B

5

5

5

7

6

7

1

2

3

4

1

2

3

4

1 Reţeaua de alimentare Linie de transmisie (2 conductori)

2 Întreruptor pentru scurgeri la pământ Linia de alimentare şi transmisie (4 conductori)

3 Comutator ramificare întreruptor de supracurent (siguranţă)
Tubulatură

Racord lipit

4 Tensiunea de alimentare Racord mandrinat

5 Unitatea BP Racord refnet KHRQ22M20T+KHRQ26M22T. (Poate fi procurat 
separat).

6 Tubulatura de pe partea unităţii exterioare

7 Tubulatura de pe partea unităţii interioare

Linia reţelei de alimentare (3 conductori) (1~50 Hz 230 V)
Unitatea exterioară şi toate unităţile BP necesită propria lor 
alimentare de la reţea.
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Unitate interioară (max. 9 încăperi)

Numărul unităţilor interioare care pot fi racordate variază în funcţie de
puterea unităţii exterioare. A se vedea tabelul de mai jos pentru
detalii.

Observaţi că tabelul de mai jos prezintă capacitatea totală de interior
pe unitate BP.

Exemplu: Pentru FTXS50BVMB, capacitatea acestei unităţi
interioare este 50.

Accesorii

Verificaţi ca următoarele accesorii să fie incluse la unitatea dvs.

Articole care trebuie pregătite la faţa locului

■ Conductori de conectare între unitatea BP şi unitatea interioară

(H05VV(1), 4 conductori, 1,6 mm sau 2,0 mm)

■ Conductori de conectare (H05VV(1), 3 conductori, 1,6 mm sau
2,0 mm)

■ Conductori de transmisie (H05VV(1), 2 conductori, 0,75 mm2

până la 1,25 mm2)

■ Piese de instalare (şuruburi de susţinere: 4x M10 sau M8;
piuliţe: 8; şaibe plate: 8)

■ Şuruburi pentru montare pe perete: 6x M5

■ Izolaţie termică (racord) [Conductivitate termică:
0,041~0,052 W/mK (0,035~0,045 kcal/mh°C) sau mai puţin/
grosime 13 mm (1/2 ţoli) sau mai mult/Rezistenţa la temperaturi
înalte: 100°C sau mai mare (Numai sistemul de pompă termică)]

Precauţii pentru alegerea amplasamentului

Unitatea BP este pentru utilizare în interior.

Instalaţi într-un loc precum deasupra unui tavan sau în spatele unui
perete în conformitate cu următoarele condiţii:

■ Unitatea este sprijinită complet şi este într-o poziţie cu vibraţii
slabe sau fără vibraţii.

■ Conductele de agent frigorific pentru unităţile interioare şi
exterioare pot fi reparate uşor şi unităţile sunt plasate la distanţă
una de alta, permisă de lungimea conductei.

■ În apropiere nu există surse de căldură sau aburi (gaz).

■ La instalare există spaţiu suficient pentru deservirea unităţii.

■ Nu instalaţi în locuri care sunt calde sau umede pe perioade mai
lungi de timp. Un loc în care temperatura bulbului uscat (DB) în
jurul unităţii BP ajunge la 60°C sau mai mult.

■ O zonă bine ventilată.

■ Nu instalaţi lângă dormitoare. Zgomotul curgerii agentului
frigorific prin tubulatură poate fi uneori audibil. 
Pentru restricţiile la instalare, a se vedea "Instalarea" la
pagina 4.

Unitate exterioară
Capacitatea totală 

a unităţilor interioare
Numărul maxim 

de unităţi interioare

RMX(K)S112 55~145,5 6

RMX(K)S140 70~182 8

RMX(K)S160 80~208 9

Unitate BP Capacitate maximă

BPMKS967A2B 142

BPMKS967A3B 208

Manual de instalare 1

Pentru tubulatura de pe 
partea unităţii exterioare 
(gaz) (îmbinare de conducte)

1

Pentru tubulatura de pe 
partea unităţii exterioare 
(gaz) (îmbinare de 
conducte)(dreaptă)

1

Pentru tubulatura de pe 
partea unităţii exterioare 
(lichid) (îmbinare de 
conducte)

1

Pentru tubulatura de pe 
partea unităţii exterioare 
(lichid) (îmbinare de 
conducte)

1

Pentru tubulatura de pe 
partea unităţii exterioare 
(gaz) (îmbinare de conducte)

BPMKS967A2B
(pentru 2 încăperi)

2 bucăţi

BPMKS967A3B
(pentru 3 încăperi)

3 bucăţi

Ureche metalică 4

Şuruburi 8

Bandă de legătură 2

Izolaţie termică (set compus 
din 2 bucăţi)

BPMKS967A2B
(pentru 2 încăperi)

3 seturi

BPMKS967A3B
(pentru 3 încăperi)

4 seturi

Split series room air conditioners

Multi system room air conditionersINSTALLATION MANUAL
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Manuel d'installation
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Manual de instalação

Aparelhos de ar condicionado da série Split

Installationsvejledning

Klimaanlag i opdelt system

FDBQ25B7V1

(1) Numai pentru conducte protejate, utilizaţi H07RN-F când nu se utilizează 
conducte protejate. Specificaţiile pentru cordonul de alimentare al 
cablajului local şi al cablajului de ramificare sunt în conformitate cu 
IEC60245.
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Instalarea

Exemplu de racordare (racordarea sistemului de pompă termică cu 
8 unităţi)

Ramificare cu racord refnet

Lungimea maximă 
admisibilă

Între unităţile exterioare 
şi BP

Lungimea totală a 
tubulaturii

Lungimea conductei între unităţile exterioare şi BP ≤55 m

[Exemplu] a+b+c+d+e≤55 m

Între unităţile BP şi cele 
interioare

Lungimea totală a 
tubulaturii

Lungimea tubulaturii între unităţile BP şi cele interioare: RMX(K)S112≤60 m, RMX(K)S140≤80 m, 
RMX(K)S160≤90 m

[Exemplu] RMXS140: f+g+h+i+j+k+l+m≤80 m

Între unitatea BP şi cea 
interioară

lungime de 1 încăpere
Lungimea tubulaturii între unitatea BP şi o unitate interioară: ≤15 m

[Exemplu] f, g, h, i, j, k, l, m≤15 m

Înălţime admisibilă 

Între unităţile exterioare 
şi interioare

Diferenţa de înălţime Diferenţa de înălţime între unităţile exterioare şi interioare (H1)≤30 m

Între unităţile exterioare 
şi BP

Diferenţa de înălţime Diferenţa de înălţime între unităţile exterioare şi BP (H2)≤30 m

Între unităţile BP şi BP Diferenţa de înălţime Diferenţa de înălţime între unităţile BP şi BP (H3)≤15 m

Între unităţile interioare Diferenţa de înălţime Diferenţa de înălţime între unităţile interioare (H4)≤15 m

Lungime minimă admisibilă(*)

(*) Întrucât sunetul agentului frigorific poate fi transferat din unitatea exterioară la unitatea interioară, lăsaţi lungimea conductei de la unitatea exterioară la prima joncţiune de 5 m sau 
mai mare.

Lungimea tubulaturii

Lungimea tubulaturii între unitatea exterioară şi primul ansamblu de ramificare a agentului frigorific 
(racord refnet): ≥5 m

[Exemplu] a≥5 m

Lungimea admisibilă după ramificare(†)

(†) Se recomandă fixarea ansamblului de ramificare cât mai aproape cu putinţă de unităţile BP. Se recomandă ca c, d, e să fie cât mai scurte cu putinţă.

Lungimea tubulaturii

Lungimea tubulaturii de la primul ansamblu de ramificare a agentului frigorific (racord refnet) la unitatea 
interioară ≤40 m

[Exemplu] unitatea 8: b+c+m≤40 m
[Exemplu] unitatea 6: b+e+k≤40 m
[Exemplu] unitatea 3: d+h≤40 m

Selecţia ansamblului de ramificare a agentului frigorific

Ansamblurile de ramificare a agentului frigorific pot fi utilizate numai cu 
R-410A.

Utilizaţi următorul racord refnet: KHRQ22M20T sau KHRP26M22T.

Selectarea dimensiunii conductei

unitate interioară

unitatea BP

ansamblu de ramificare a agentului frigorific 
(racord refnet)

BP 1 a

1 2

BP

BP

3

4 5 6 7

d

f g

h

i j k l m

e

b c

H1

H4

H2

H3

A

1

2 BP 3

B

8

Dimensiunea tubulaturii (diametrul 
exterior x grosimea minimă)

Simbol Conductă de gaz Conductă de lichid

Între exterior şi primul 
ansamblu de 
ramificare a agentului 
frigorific

a Ø19,1x1,0

Ø9,5x0,8
Între ansamblurile de 
ramificare a agentului 
frigorific

b Ø15,9x1,0

Între ansamblul de 
ramificare a agentului 
frigorific şi unitatea 
BP

c, d, e

Capacitate 
interioară totală Q Conductă de gaz

Conductă 
de lichid

Qc, Qd, Qe ≤5,0 kW Ø12,7x0,8 Ø6,4x0,8

Qc, Qd, Qe >5,0 kW Ø15,9x1,0 Ø9,5x0,8

NOTĂ
■ Qc, Qd, Qe este capacitatea interioară totală racordată.

■ c, d, e indică simbolurile în figură.

Exemplu

Interior 4: 2,5 kW }Interior 5: 3,5 kW Qe=11,0 kW
Interior 6: 5,0 kW

➡ (Conductă de gaz) Ø15,9x1,0 / (conductă de lichid) Ø9,5x0,8
BPMKS967A2B+BPMKS967A3B
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■ Această unitate pot fi instalată suspendată de tavan sau
montată pe perete.

■ Această unitate poate fi instalată numai vertical, aşa cum este

prezentat în diagrama de mai jos. (Faţa  este îndreptată în
sus.) 
Totuşi, poate fi instalată liber în orice direcţie înainte sau înapoi,
şi spre lateral.

■ Aveţi grijă să lăsaţi o deschidere pătrată de 650 mm2 pentru
deservire şi inspecţie aşa cum este prezentat în diagrama de
mai jos, atât pentru instalaţia suspendată de tavan cât şi pentru
cea montată pe perete.

■ Această unitate "nu necesită tratarea evacuării".

■ Această unitate pot fi instalată cu feţele  sau  îndreptate
înainte (direcţia de deservire).

■ Tubulatura pentru unitatea interioară poate fi condusă liber în

direcţiile , ,  sau .

■ Înclinarea feţei  trebuie să fie de până la ±5° înainte, înapoi
sau lateral.

Pentru 2 încăperi (dimensiunile produsului şi fanta şurubului de
fixare)

Montată pe perete

Restricţii de instalare (spaţiu pentru instalare şi întreţinere)

Accesorii standarde

Pentru 3 încăperi (dimensiunile produsului şi fanta şurubului de fixare)

Montată pe perete

1 Tubulatura de pe partea unităţii interioare

2 Spaţiul şurubului de susţinere

3 Eticheta fabricantului

4 4 şuruburi de susţinere (M8-M10)

5 Încăperea A

6 Încăperea B

7 2x2 lipitură

8 Brăţară pentru cablaj

9 Pământ (M4)

E

F R

A B C D

E

( 2
5)

11
3

322

25
4

(3
04

)
25

A

C C

D

B
B

22

1 3 4

(1
80

)

(650)
294 178178

2-I.D. ∅15.9 CuT

2-I.D. ∅6.4 CuT

I.D. ∅9.5 CuT

I.D. ∅19.1 CuT

5 510

5 14 12 11

Partea unităţii interioare Partea unităţii exterioare

45

57 95

(304)

73
.5

23

5 6

8
7

197 107

73
.5

23

F

E

R

15

15

14

8

10 Bornă (pentru alimentarea de la reţea)

11 Bornă (pentru transmisie)

12 Bornă (pentru încăperea B)

13 Bornă (pentru încăperea A)

14 Cutie electrică

15 2 lipitură

1 Deschiderea pentru inspecţie şi deservire necesită un spaţiu 
de 650 mm2 pentru deservire şi întreţinere.

1 Pentru partea unităţii interioare (gaz)

2 Pentru partea unităţii exterioare (gaz)

3 Pentru partea unităţii exterioare (lichid)

4 Pentru partea unităţii interioare (lichid)

5 Linie de tăiere pentru ID Ø12.7

6 Linie de tăiere pentru  

7 Încreţitură

8 Linie de tăiere pentru ID Ø15.9

9 Linie de tăiere pentru OD Ø6.4

≥3
0

≥390 ≥390

1

ID Ø19.1ID Ø9.5

OD Ø15.9
163
68

6 5

8

7

12
5

15
5 70 11

0

45

OD
Ø19.165

110

16
5 90

90 100
ID
Ø12.7

ID Ø9.5

ID
Ø6.4

OD
Ø15.9 OD

Ø9.5

150

1 2

2 3 4
9

A

( 2
5)

11
3
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Restricţii de instalare (spaţiu pentru instalare şi întreţinere)

Accesorii standarde

Instalarea unităţii

Înlocuirea cutiei electrice

■ Această unitate are două tipuri diferite de instalare:
- tip-suspendat de tavan
- tip montat pe perete

■ Alegeţi schema corespunzătoare de instalare în conformitate cu
locul instalării.

■ Locul instalării plăcii cu circuite imprimate poate fi schimbat.

■ Procedeu pentru schimbarea locului de instalare a plăcii cu
circuite imprimate.
Dacă locul de instalare a plăcii cu circuite imprimate trebuie
schimbat din cauza condiţiilor de instalare, efectuaţi
următoarele:

1 Tubulatura de pe partea unităţii interioare

2 Spaţiul şurubului de susţinere

3 Eticheta fabricantului

4 4 şuruburi de susţinere (M8-M10)

5 Pământ (M4)

6 Bornă (pentru alimentarea de la reţea)

7 Bornă (pentru încăperea A)

8 Bornă (pentru încăperea B)

9 Bornă (pentru încăperea C)

10 Bornă (pentru transmisie)

11 2x3 lipitură

12 Brăţară pentru cablaj

13 Încăperea A

14 Încăperea B

15 Încăperea C

16 Cutie electrică

17 2 lipitură

1 Deschiderea pentru inspecţie şi deservire necesită un spaţiu 
de 650 mm2 pentru deservire şi întreţinere.

322
25

4
(3

04
)

25

A

C C

D

B
B

22

1 3 4

(1
80

)

(650)
294 178178

3-I.D. ∅15.9 CuT

3-I.D. ∅6.4 CuT

I.D. ∅9.5 CuT

I.D. ∅19.1 CuT

5 56

5 7 8 109

Partea unităţii interioare Partea unităţii exterioare

45

57 95

(304)

5795

73
.5

23

13 14 15

12
11

197 107

73
.5

23

F

E

R

17

15

16

12

≥

≥460 ≥390

1

1 Pentru partea unităţii interioare (gaz)

2 Pentru partea unităţii exterioare (gaz)

3 Pentru partea unităţii exterioare (lichid)

4 Pentru partea unităţii interioare (lichid)

5 Linie de tăiere pentru ID Ø12.7

6 Linie de tăiere pentru 

7 Încreţitură

8 Linie de tăiere pentru ID Ø15.9

9 Linie de tăiere pentru OD Ø6.4

A Starea la livrare

B După schimbarea locului

1 Conducta de pe partea unităţii interioare

2 Poziţia inversă

3 Placa cu circuite imprimate

PRECAUŢIE

Înainte de efectuarea oricărei cablări, înlocuiţi cutia
electrică.

ID Ø19.1ID Ø9.5

OD Ø15.9
163
258

68

6 5

8

7

12
5

15
5 70 11

0

45

OD
Ø19.165

110

16
5 90

90 100
ID
Ø12.7

ID Ø9.5

ID
Ø6.4

OD
Ø15.9 OD

Ø9.5

150

1 2

2 3 4
9

A

A B

1

3

3

2
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1 Demontaţi şuruburile şi scoateţi capacul echipamentului electric.

2 Demontaţi cele 4 şuruburi aşa cum este prezentat în figura de
mai jos, scoateţi placa cu circuite imprimate.

3 Scoateţi banda de legătură (A) care ţine împreună conductorii.

4 Scoateţi placa cu circuite imprimate şi fixaţi la loc aşa cum este
prezentat în figura mai jos.

5 Fixaţi la loc banda de legătură în poziţia (B).

6 Fixaţi placa cu circuite imprimate şi capacul echipamentului
electric pe cealaltă faţă şi prindeţi cu şuruburile.

Tip-suspendat de tavan

1 Fixaţi urechea metalică furnizată cu două şuruburi. (4 locuri în
total)

2 Utilizând o ancorare cu diblu agăţaţi şurubul de susţinere.

1 Şurub (M4x12)

2 Capacul echipamentului electric

1 Scoateţi cele 4 şuruburi (M4x8)

2 Placa cu circuite imprimate

1 Apăsaţi pe proeminenţă şi trageţi în afară

2 Bandă de legătură

1 La faţa opusă

2 Suprafaţa superioară a unităţii

3 Ridicaţi urechile

4 Placa cu circuite imprimate

1 2

4
4

P

4
4

1 2

(A)

(B)

1

2

1

2

3

4

1 Bandă de legătură

1 Capacul echipamentului electric

2 Placa cu circuite imprimate

3 Suprafaţa superioară a unităţii

4 Introduceţi urechile complet

1 Ureche metalică

2 Şuruburi

3 Partea tavanului

(A)

(B)

1

1

2 3

4

1

3

2
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3 Instalaţi o piuliţă hexagonală şi o şaibă plată (procurare la faţa
locului) pe şurubul de susţinere aşa cum este prezentat în figura
de mai jos, şi ridicaţi unitatea sprijinind-o de urechea metalică.

4 După verificarea orizontalităţii unităţii cu o nivelă, strângeţi
piuliţa hexagonală.

Înclinarea unităţii nu trebuie să depăşească ±5° înainte/înapoi şi
la stânga/dreapta.

Tip montat pe perete

1 Fixaţi urechea metalică furnizată cu 2 şuruburi. (4 locuri în total)

2 Creaţi un gol între perete şi şurub în şuruburile temporare, şi
suspendaţi unitatea BP.

3 După verificarea orizontalităţii unităţii cu o nivelă, fixaţi unitatea
cu şuruburile (M5, procurare la faţa locului).
Înclinarea unităţii nu trebuie să depăşească ±5° înainte/înapoi şi
la stânga/dreapta.

Racordul tubulaturii agentului frigorific

Consultaţi manualele de instalare ale unităţilor interioare şi exterioare
pentru detalii privind dimensiunea tubulaturii de legătură la unităţile
interioare şi exterioare.

Despre lipirea conductelor la faţa locului

1 Înainte de lipire îndepărtaţi izolaţia termică.

2 Scoateţi banda albastră şi debarasaţi-vă de ea.

1 Şurub de susţinere (M10 sau M8)

2 Piuliţă hexagonală (M10 sau M8)

3 Şaibă plată

1 Şaibă plată

2 Piuliţă

3 Ureche metalică

4 Unitatea BP

5 Şurub de susţinere

1 Şuruburi

2 Ureche metalică

1

2

2
3

3

15
~

20

445

1 2

1 2

3

1

1
2

2

1 Şuruburi (M5) (procurare la faţa locului)

2 Şurub temporar: înşurubaţi temporar după deschiderea unui 
mic spaţiu gol cu peretele

3 Şurub temporar: prindeţi şi suspendaţi unitatea pe şuruburi. 
(2 şuruburi)

4 Şurub pentru fixare (4 locuri)

PRECAUŢIE

■ Aveţi grijă să instalaţi unitatea cu suprafaţa
superioară în sus.

■ Nu instalaţi lângă dormitoare. Zgomotul
curgerii agentului frigorific prin tubulatură
poate fi uneori audibil.

1 Izolaţie termică

1

2 1

4 3 3 4

44

1

1
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3 Înfăşuraţi conductele ce urmează a fi lipite cu suficiente cârpe
umede astfel încât lipitura să nu afecteze unitatea.

4 După lipitură, utilizaţi cârpe umede sau pulverizaţi apă pentru a
răci suficient toate conductele.

5 Când lipiţi, aveţi grijă ca flacăra arzătorului să nu vină în contact
cu unitatea.

(Întrucât interiorul unităţii este confecţionat din material plastic,
acesta se poate deforma sau topi, afectând capacitatea sa de
izolare termică.)

Izolarea conductelor

1 Ataşaţi izolaţia termică la fiecare conductă.

2 Când ataşaţi izolaţia la conducte, utilizaţi bandă cu o faţă
adezivă sau materiale similare pentru a împiedica total
pătrunderea aerului în izolaţia termică.

3 Eliminaţi toate golurile din izolaţia termică.

Conductele neracordate

1 Pentru conductele care nu sunt încă racordate la o încăpere,
strangulaţi capătul neracordat şi apoi lipiţi-le.

2 Când lipiţi şi această zonă, înfăşuraţi conductele cu suficiente
cârpe umede pentru a proteja unitatea.

3 După ce lipiţi şi această zonă, răciţi suficient conductele.

4 Ataşaţi izolaţia termică şi utilizaţi bandă cu o faţă adezivă pentru
a total deplin pătrunderea aerului în izolaţia termică.

5 Acoperiţi capetele conductelor cu suficientă izolaţie termică.

■ După efectuarea lipiturii şi probei de etanşeitate a sistemului,
ataşaţi izolaţia termică (procurare la faţa locului) lăsaţi-o să
se întărească complet urmând procedeul prezentat. 
Utilizaţi o izolaţie termică având următoarele specificaţii:
Conductivitate termică: 0,041~0,052 W/mK (0,035~0,045 kcal/
mh°C sau mai puţin)/grosimea 13 mm sau mai mare
Rezistenţa la temperaturi înalte = 100°C sau mai mult (numai
sistemul de pompă termică)

1 Lipitură

2 Cârpă umedă

1 Bandă cu o faţă adezivă (procurare la faţa locului)

2 Izolaţie termică (procurare la faţa locului)

1 Lipitură

2 Cârpă umedă

1 2

1 2

1

2

2

2

1 2

1

1

1
2

1 Bandă cu o faţă adezivă (procurare la faţa locului)

2 Izolaţie termică (procurare la faţa locului)

A Tubulatura de pe partea unităţii interioare

B Tubulatura de pe partea unităţii exterioare

1 Izolaţie termică (procurare la faţa locului)

2 Clemă (procurare la faţa locului)

3 Izolaţie termică

4 Unitatea BP

5 Plasaţi izolaţia termică pe unitatea BP pentru a împiedica 
formarea de goluri şi înfăşuraţi cu bandă de acoperire aşa 
cum este prezentat în figură.

11

2

2 2

1 2 5 3 5 4 5 53 2 1

1 15 5A B
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■ Când racordaţi unităţile interioare, aveţi grijă să racordaţi
conductele de agent frigorific şi conductorii de legătură la
punctele de conexiune corespunzătoare marcate cu literele
(A, B şi C).

■ Când modificaţi direcţia traseului, utilizaţi racorduri: pentru
tubulatura de pe partea unităţii exterioare (gaz) şi pentru
tubulatura de pe partea unităţii interioare (gaz) (accesorii).
Utilizaţi racorduri pentru tubulatura de pe partea unităţii
exterioare (gaz), pentru tubulatura de pe partea unităţii
exterioare (lichid), şi pentru tubulatura de pe partea unităţii
interioare (lichid) pentru a racorda conductele de agent
frigorific cu diferite diametre.

1 Ureche metalică

2 Încăperea A (gaz)

3 Încăperea B (gaz)

4 încăperea C (gaz)

5 Încăperea A (lichid)

6 Încăperea B (lichid)

7 încăperea C (lichid)

8 Vedere dinspre unitatea interioară

1 2 3 4 1

5 6 7

8

110

ID ∅15.9 ID ∅12.7

45

ID ∅19.1

45

ID ∅12.7

E

F

ID ∅6.4

D

4

5

8 5

4 455

5
5
4 4

11
5

9

9

5

10

10

10

5

11

5

ID ∅9.5

C

6

7
55

4

ID ∅12.7ID ∅9.5

12
5

70

12
5

ID ∅9.5

A

B

1

1

2

4

2

5

4

5

5

3

aa bb

bbcc
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Conectarea cablajului

Exemplu de conexiune pentru cablajul total al sistemului 

Următoarele metode de cablaj sunt adecvate pentru linia de
alimentare.

Metoda 1

Cablajul de joncţiune este posibil pentru linia de alimentare.

Metoda 2

Este de asemenea posibilă alimentarea de la însăşi unităţile BP.

Procedeu de lucru

1 Demontaţi şuruburile şi scoateţi capacul echipamentului electric.

A Partea unităţii interioare (gaz)(când e dreaptă)

B Partea unităţii interioare (gaz)(când direcţia este modificată)

C Partea unităţii interioare (lichid)(racordarea tubulaturii de 
Ø9,5 dintre unităţi)

D Partea unităţii exterioare (lichid)(racordarea tubulaturii de 
Ø6,4 dintre unităţi)

E Partea unităţii exterioare (gaz)(când e dreaptă)

F Partea unităţii exterioare (gaz)(când direcţia este modificată)

1 Linie de tăiere pentru ID Ø12.7

2 Pentru tubulatura de pe partea unităţii interioare (gaz)

3 Linie de tăiere pentru dreaptă

4 Tubulatură (procurare la faţa locului)

5 Lipitură

6 Pentru tubulatura de pe partea unităţii interioare (lichid)

7 Linie de tăiere pentru OD Ø6.4

8 Pentru tubulatura de pe partea unităţii exterioare (lichid)

9 Pentru tubulatura de pe partea unităţii exterioare (gaz)

10 Linie de tăiere pentru ID Ø15.9

11 Pentru tubulatura de pe partea unităţii exterioare 
(gaz)(dreaptă)

a Racord pentru tubulatura de Ø15,9

b Racord pentru tubulatura de Ø12,7

c Racord pentru tubulatura de Ø19,1 şi tubulatura de Ø15,9

NOTĂ Când modificaţi direcţia tubulaturii altfel decât mai sus,
îndoiţi tubulatura la faţa locului.

1 Reţeaua de alimentare

2 Detector de scurgere la pământ

3 Comutator ramificare întreruptor de supracurent (siguranţă)

4 Tensiunea de alimentare

5 Pământ

6 Unitate BP

7 Unitate interioară

16 V

1 6

7

7

7

7

7

7

7

7

6

6

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1 Tensiunea de alimentare

2 Unitatea BP 1

3 Unitatea BP 2

4 Unitatea BP 3

PRECAUŢIE

■ Aveţi grijă să conectaţi linia de alimentare la L1 şi N1.

■ Pentru cablajul de joncţiune, luaţi linia de la L2 şi N2
şi conectaţi-o la L1 şi N1 de pe cealaltă unitate BP.

1 Tensiunea de alimentare

2 Unitatea BP 1

3 Unitatea BP 2

4 Unitatea BP 3

1 Capacul echipamentului electric

2 Şurub (M4x12)

N2

L2

N1

L1

N2

L2

N1

L1

N2

L2

N1

L1
1

2

3

4

N2

L2

N1

L1

N2

L2

N1

L1

N2

L2

N1

L1
1

1

1

2

3

4

2

1
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2 Brăţara de fixare a conductorului este acoperită cu bandă.
Scopul acoperirii cu bandă este de a împiedica pătrunderea
unor animale mici în unitate.

Îndepărtaţi banda numai în locurile care urmează să fie
traversate de cablaj.

3 Urmaţi instrucţiunile de pe placa de identificare a cablajului
pentru a conecta conductorii de legătură ale unităţilor interioare/
exterioare la numerele de pe regleta de conexiuni. (1, 2, 3, F1 şi
F2) Fixaţi întotdeauna separat fiecare conductor de legare la
pământ cu un şurub de legare la pământ. (A se vedea figura mai
jos.)

Exemplu: Pentru 3 încăperi

4 Lăsaţi 300 mm pentru porţiunea de scoatere a mufei.

1 Bandă pentru împiedicarea pătrunderii animalelor mici

2 Clema cablului

3 Banda pentru împiedicarea pătrunderii animalelor mici (banda 
este ataşată când unitatea este livrată pentru a împiedica 
animalele mici să pătrundă în unitate).

PRECAUŢIE

Dacă banda nu este pusă la loc acolo unde nu trece
cablajul, pot pătrunde animalele mici, cauzând defectarea
produsului.

1 Îndepărtaţi învelişul exterior lăsând 10 mm de la clema 
cablului

2 Clema cablului

3 Cablu de conexiune pentru unităţile interioare. H05VV(*), 
4 conductori 1,6 mm2 sau 2,0 mm2. Când lungimea 
conductorului depăşeşte 10 m, folosiţi conductori de 2,0 mm2.

4 Pământ
Fixaţi fiecare conductor separat.

5 Cablu de la reţeaua de alimentare pentru unităţile interioare. 
H05VV(*), 3 conductori 1,6 mm2 sau 2,0 mm2.

6 Întreruptor de siguranţă 16 A sau 15 A

7 Întreruptor pentru scurgeri la pământ

8 Reţeaua de alimentare 1~50 Hz 230 V

9 Pentru altă unitate BP (la L1, N1)

10 Cablu de transmisie (spre altă unitate BP: F1, F2 sau spre 
unitatea exterioară: F1, F2) (H1VV(*), 2 conductori 0,75 mm2 
sau 1,25 mm2.

4
4

P

4
4

1

3
3

1 2

F1
F2

L2

N1

L1

N2
4

4
P

4
4

2
1

3

2
1

3

2
1

3
A

B

C

1 12

2

3 4
6 7 8

5

9

10
11

11 Cablu de transmisie (spre altă unitate BP: F1, F2)

12 Bandă de legătură. Fixaţi conductorii cu bandă de legătură 
pentru a preveni smulgerea lor dacă sunt traşi din exterior.

(*) Numai la conductele protejate. Utilizaţi H07RN-F când nu se 
utilizează conducte protejate.
Specificaţiile pentru cordonul de alimentare al cablajului local 
şi al cablajului de ramificare sunt în conformitate cu 
IEC60245.

Numerele de pe regleta de conexiuni sunt dispuse de sus în 
jos în ordinea 1, 2 şi 3.

AVERTIZARE

Nu folosiţi conductori cu derivaţii, cabluri solicitate,
cordoane prelungitoare, sau conexiuni multiple, întrucât
acestea pot cauza supraîncălziri, electrocutare sau
incendiu.

PRECAUŢIE

Conectarea din greşeală a alimentării de la reţea la
această regletă de conexiuni ar putea cauza defecţiuni în
funcţionarea comenzilor.

PRECAUŢIE

■ Toate cablajele locale dintre unităţi trebuie să fie fixate
utilizând banda de legătură peste izolaţie aşa cum
este prezentat în figura de mai jos.

■ Când conectaţi cablurile de legătură la regleta de
conexiuni utilizând un cablu cu un singur conductor,
aveţi grijă să efectuaţi o buclare. O lucrare
necorespunzătoare poate cauza supraîncălziri şi
incendiu.

1 +300 mm de cablu liber

1 2

1 Banda de legătură pentru conductor

2 Izolaţie

1

1
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5 Puneţi la loc capacul echipamentului electric în poziţia sa
originală şi fixaţi-l cu şuruburi.

Proba de funcţionare

Urmaţi instrucţiunile capitolului "Proba de funcţionare" din manualul
de instalare a unităţii exterioare.

Dacă unitatea BP nu funcţionează normal în timpul probei de
funcţionare, eroarea poate fi controlată pe afişajul telecomenzii
unităţii interioare.

Diagnosticarea simplă a unităţii BP poate fi efectuată utilizând LED-
urile de pe placa cu circuite imprimate a unităţii BP.

Pentru detalii, a se vedea eticheta din interiorul capacului
echipamentului electric al unităţii BP.

Note

1 Capacul echipamentului electric

2 Şurub (M4x12)

Cod de eroare Descriere Măsura

A9
Nu este racordat conectorul 
ventilului electric de 
destindere (unitatea BP)

Consultaţi distribuitorul.
E2

Placă cu circuite imprimate 
defectă (unitatea BP)

J0
Termistorul de lichid şi gaz 
defect (unitatea BP)

U4

Eroare de transmisie între 
unitatea BP şi unitatea 
interioară

Racordaţi corect 
interconectările dintre 
unitatea BP şi unitatea 
interioară.

U9

Eroare de transmisie între 
unitatea exterioară şi altă 
unitate BP.

Racordaţi corect 
interconectările dintre 
unitatea exterioară şi cealaltă 
unitate BP.

UJ

Eroare de transmisie între 
unitatea exterioară şi această 
unitate BP racordată la 
unitatea interioară cu codul 
de eroare afişat

Racordaţi corect 
interconectările dintre 
unitatea exterioară şi această 
unitate BP racordată la 
unitatea interioară cu codul 
de eroare afişat

2

1
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