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Предпазни мерки

■ Прочетете внимателно тези ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, за да
осигурите правилен монтаж.

■ Това ръководство разделя предпазни мерки на два вида -
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ. Спазвайте посочените
по-долу предпазни мерки: всички те са от значение за
осигуряване на безопасността.

■ В ръководството са използвани следните символи за
безопасност.

■ След приключване на монтажа, изпробвайте уреда за
евентуални грешки при монтажа. Предоставете на потреби-
телите достатъчно пълни инструкции за употребата и
почистването на уреда, в съответствие с ръководството за
експлоатация.

Предупреждение

■ Монтажът трябва да се извърши от доставчика или друг
оторизиран специалист.
Неправилният монтаж може да доведе до изтичане на
вода, токови удари или пожар.

■ Монтирайте климатика съгласно инструкциите в това
ръководство.
Неправилният монтаж може да доведе до изтичане на
вода, токови удари или пожар.

■ При монтажа използвайте само предоставените или
изрично указаните части.
Използването на други части може да доведе до
разхлабване на уреда, изтичане на вода, токов удар или
пожар.

■ Монтирайте климатика върху твърда основа, която може
да издържи теглото на уреда.
Неподходящата основа или непълният монтаж може да
причинят наранявания при евентуалното падане на уреда
от основата.

■ Електрическите работи следва да се извършват в съот-
ветствие с ръководството за монтаж и националните
разпоредби за окабеляване или местните правилници.
Недостатъчният капацитет или недовършената електри-
ческа инсталация може да причини токов удар или пожар.

■ За захранване на системата задължително използвайте
отделна силова верига. Никога не използвайте източник на
захранване съвместно с други устройства.

■ За окабеляване използвайте достатъчно дълъг проводник,
така че да покрие цялото разстояние без междинно
свързване. Не използвайте удължителен кабел. Не
включвайте други товари към захранването, използвайте
отделна захранваща верига.
Неспазването на това изискване може да причини
прекомерно загряване, токов удар или пожар.

■ Използвайте указаните типове проводници за електри-
ческите връзки между външните и вътрешните модули.
Фиксирайте надеждно свързващите проводници със скоби
така, че техните клеми да не са подложени на външно
въздействие. Недовършените връзки или ненадеждното
фиксиране може да доведат до прекомерно прегряване или
пожар.

■ След изпълнение на захранващото и свързващото
окабеляване, прекарайте проводниците така, че да не
оказват излишен натиск върху електрическите капаци или
панели.
Монтирайте покрития върху кабелите. Неправилното
покритие може да доведе до прегряване, токови удари или
пожар.

■ При монтиране или преместване на системата, пазете
охладителната верига от проникване в нея на други
вещества, освен указания охладител (R410A), като
например въздух.
Наличието на въздух или други чужди вещества
в охладителната верига води до ненормално повишаване
на налягането или разкъсване, което може да причини
нараняване.

■ Ако по време на монтажните работи се получи
изтичане на охладител, проветрете помещението.
Охладителят отделя токсичен газ при излагане на
огън.

■ След приключване на монтажа, проверете за
наличие на евентуално изтичане на охладител.
Охладителят отделя токсичен газ при излагане на
огън.

■ При извършване на тръбни съединения, внимавайте в охла-
дителния кръг да не навлязат други вещества, освен
указания охладител.
В противен случай, това ще доведе до снижаване на
капацитета, ненормално високо налягане в охладителния
цикъл, експлозия и нараняване.

■ По време на изпомпване, спрете компресора преди сваляне
на охладителните тръби.
Ако компресорът все още работи и затварящият вентил е
отворен по време на изпомпване, при сваляне на тръбите
ще се всмуче въздух, което ще доведе до ненормално
налягане в охладителния цикъл, спукване и дори до
нараняване.

FDXS25EAVMB FDKS25EAVMB
FDXS35EAVMB FDKS35EAVMB
FDXS50CVMB FDKS50CVMB
FDXS60CVMB FDKS60CVMB
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Неспазването на някое от ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА
може да доведе до такива тежки последици като
смърт или сериозно нараняване.

Неспазването на някоя от предпазните мерки,
обозначени с ВНИМАНИЕ, може в някои случаи да
доведе до тежки последици.

Спазвайте тези инструкции.

Винаги заземявайте.

Никога не се опитвайте.
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■ По време на монтажа, плътно прикрепете охладителния
тръбопровод, преди да пуснете компресора.
Ако компресорът не е свързан и затварящият вентил е
отворен по време на изпомпване, при пускане на
компресора ще се всмуче въздух, което ще доведе до
ненормално налягане в охладителния цикъл, спукване и
дори до нараняване.

■ Непременно направете заземяване. Не заземя-
вайте уреда към тръбопроводи, гръмоотводи или
телефонно заземяване.
Непълното заземяване може да причини токов
удар или пожар. Силният токов пик от светкавица
или други източници може да причини повреда на
климатичната инсталация.

■ Задължително инсталирайте детектор за утечки на
земята.
Неговата липса може да доведе до токов удар или пожар.

Внимание

■ Не монтирайте климатичната система на място,
където има опасност от излагане на въздействието
на утечки от запалим газ.
Ако такъв газ изтече и се натрупа около блока,
може да се предизвика пожар.

■ Прекарайте дренажен тръбопровод съгласно инструкциите
от това ръководство.
Неправилното прекарване на тръбите може да доведе до
наводнение.

■ Забележка по монтажа на външния модул. (само за модел
с топлинна помпа.)
В студени области, където външната температура на
въздуха остава под или около точката на замръзване
в продължение на няколко дни, дренажът на външния
модул може да замръзне. Ако условията са такива,
препоръчва се инсталирането на електрически нагревател
за защита на дренажа от замръзване.

■ Затегнете конусовидната гайка според указания начин,
например, с гаечен ключ.
Ако конусовидната гайка е затегната твърде силно, тя
може да се напука след продължителен период от време и
да причини изтичане на охладителен агент.

Аксесоари

Избор на място

Преди избор на мястото за монтаж, получете одобрение от
клиента.

Вътрешен блок

Скоба метална 1

Изолация за фитинг

за тръба за газ 1

за тръба за течност 1

Уплътняваща подложка

Голям 1

Малък 1

Голям(*) 2

Малък(*) 1

Изолация на закачалка 
(дясно)

1
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Дренажен маркуч 1

Шайба за висящата конзола 8

Уплътнителен материал 2

Стяга 6

Фиксираща пластина на шайба 4

Винтове за каналните фланци 
(1 комплект)

24

Въздушен филтър 1

Безжично дистанционно управление 1

Поставка за устройство за 
дистанционно управление

1

Батерии тип AAA със суха клетка 2

Приемник

Монтажна рамка 1

Декоративен капак 1

Винтове M4x25 2

Ръководство за монтаж
Ръководство за експлоатация

1

(*) Само за тип 50-60.

ВНИМАНИЕ

■ При местене на уреда по време на или след
разопаковане го повдигайте чрез хващане за
повдигащите уши. Не оказвайте усилие върху
други части, особено охладителните тръби,
дренажните тръби и фланците. Носете предпазно
оборудване (ръкавици и др.) при монтажа на
уреда.

■ Ако считате, че влажността на тавана може да
надвиши 30°C и RH 80%, подсилете изолацията
на корпуса. Използвайте стъклена вата или
полиетиленова пяна като изолация, която да не е
по-дебела от 10 мм и да се побира в таванния
отвор.
FDXS+FDKS25+35EAVMB + FDXS+FDKS50+60CVMB
Серия сплит системи с охладителен агент R410A
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■ Осигурено е оптимално разпределение на въздуха.

■ Въздушните струи не са блокирани.

■ Кондензът може да се оттича добре.

■ Таванът е достатъчно силен, за да издържи теглото на
вътрешния модул.

■ Фалшивият таван не изглежда наклонен.

■ Осигурено е достатъчно пространство за поддръжка и
обслужване.

■ Тръбите между външния и вътрешния модул са в рамките
на допустимите ограничения. (Вижте ръководството за
монтаж на външния модул.)

■ Вътрешният модул, външният модул, захранващото и
управляващото окабеляване са на поне 1 метър от теле-
визори и радиоприемници. Това предпазва от смущения
в образа и шум в електроуредите. (Шум може да се
генерира в зависимост от условията, при които се генерира
електрическата вълна, дори и при спазване на разстояние
от 1 метър.)

Използвайте окачващи болтове за монтажа на уреда.
Проверете дали таванът е достатъчно силен, за да издържи
теглото на уреда. Ако има вероятност таванът да не
издържи, подсилете тавана преди монтиране на уреда.

(Нивото на монтажа е маркирано на картонената кутия за мон-
таж. Съобразете се с него при проверката за точки, изискващи
усилване.) Изберете *В размер така, че да се осигури наклон
надолу от поне 1/100, както е посочено в "Дренажни работи" на
страница 8.

Нивото на монтажа е посочено върху опаковъчния материал и
трябва да се провери при преценката за евентуално укрепване
на мястото.

Изберете място за монтаж на приемника на сигнали
в рамките на зоната за монтаж на приемника и съгласно
следните условия:

■ Монтирайте приемника на сигнали, който има вграден
сензор за температура, в близост до входящия вентила-
ционен отвор, където има конвекция на въздуха и може да
се постигне точно измерване на стайната температура. Ако
входящият вентилационен отвор е в друга стая или уредът
не може да се монтира в близост до входящия вентила-
ционен отвор по някаква причина, монтирайте го на 1,5 м
над пода върху стена, където има конвекция.

■ За да се постигне точно измерване на стайната темпе-
ратура, монтирайте приемника на сигнали на място, където
не е изложен директно на студен или топъл въздух от
изходящата решетка или на пряка слънчева светлина.

■ Тъй като приемникът има вграден рецептор за светлина, за
да приема сигнали от безжично дистанционно управление,
не го монтирайте на място, където сигналът може да се
блокира от завеса и др.

Безжично дистанционно управление

Включете всички флуоресцентни лампи в помещението, ако
има такива, и намерете мястото, където сигналите на дистан-
ционното управление се получават коректно от вътрешния
модул (в рамките на 4 метра).

Външен блок

За монтаж на външния модул, вижте ръководството за монтаж,
предоставено с външния модул.

Подготовка преди монтажа

■ Връзка на модула с позицията на окачващите болтове
Монтирайте ревизионния отвор отстрани на контролната
кутия на място, където може лесно да се осъществи
поддръжка и проверка на контролната кутия и дренажната
помпа. Монтирайте ревизионния отвор също и в долната
част на модула.

1 Пространство за поддръжка

2 Контролна кутия

3 Подова повърхност.

4 Таван

5 Ако няма таван.

≥300
1

2
20

0

≥2
50

0

*H
≥2

40

≥2
0

4
5

3

1 Решетка на изходящия въздух.
Препоръчва се дървена или пластмасова решетка, тъй 
като в зависимост от влажността може да се образува 
конденз.

ВНИМАНИЕ

Ако приемникът на сигнали не се монтира на
място, където има конвекция на въздуха, може да
не се постигне точно измерване на стайната
температура.

1 Размер на ревизионен отвор (450 x 450 мм)

2 Таван

3 Отвеждане на въздуха

4 Отвор за приток на въздух

5 Резба на окачващия болт

6 Дренажна помпа

7 Контролна кутия

Възможна е видимост. Ревизионна вратичка 
(таванен отвор)

1

BA

620

620

500

A

5

3 4

6 7 5

1
2
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■ Уверете се, че диапазонът на външното статично налягане
на модула не е надвишен.
(Вижте техническата документация за диапазона на
настройка на външното статично налягане.)

■ Отворете монтажния отвор. (Предварително направени
тавани)
• След като се отвори монтажен отвор в тавана, където ще се

монтира уредът, прекарайте охладителните и дренажните
тръби, управляващите проводници и тези на дистанцион-
ното управление (освен в случай на безжично) към отворите
за тръби и проводници на уреда. Вижте "Работа по
тръбопровода за охладителен агент" на страница 6,
"Дренажни работи" на страница 8 и "Окабеляване" на
страница 10.

• След отваряне на отвор в тавана, проверете дали таванът е
нивелиран, ако е нужно. Може да се наложи укрепване на
таванната рамка, за да се предотврати клатене.
Консултирайте се с архитект или дърводелец за
подробностите.

■ Монтирайте окачващите болтове.
Използвайте окачващи болтове W3/8 до M10.
Използвайте втулков анкер, вкопана вложка за съществу-
ващи тавани и вкопана вложка, вкопан анкер или други
закупени на място части за новите тавани, за да укрепите
тавана така, че да издържи теглото на уреда.

■ Закачете капак на камера и въздушен филтър (аксесоар)
При долно всмукване, сменете капака на камерата и пред-
пазната мрежа (само за тип 25+35) в процедурата,
посочена на долните фигури.

1 Свалете капака на камерата. (7 места)

2 Поставете обратно сваления капак на камера
с ориентация, показана на долната фигура. (7 места)
Поставете обратно свалената предпазна мрежа
с ориентация, показана на долната фигура (само за
тип 25+35, 6 места). Вижте фигурата за посоката на
предпазната мрежа.

3 Поставете уплътнителна подложка, както е показано
на следващата фигура. (Прибира се в изходящия
вентилационен отвор) (само за тип 50+60) (За да се
поема въздухът вътре в тавана, а да не се поема
външен въздух, не е необходимо залепване.)

- Прикрепете уплътнителната подложка (аксесоар) 
към металните участъци на плочата, които не са 
покрити от анти-кондензен материал.

- Уверете се, че между отделните парчета на 
уплътнителната подложка няма пролуки.
За тип със задно всмукване

За тип с долно всмукване

Модел А В

25+35 700 740

50 900 940

60 1100 1140

1 Плоча на тавана

2 Анкерен болт

3 Дълга гайка или винтова муфа

4 Окачващ болт

5 Вътрешен модул

БЕЛЕЖКА Всички горни части се закупуват на място.

1 Отвеждане на въздуха

2 Отвор за приток на въздух

3 Капак на камера

1

2

3

4

5

1

2

3

1 Отвеждане на въздуха

2 Отвор за приток на въздух

3 Капак на камера

1 Отвеждане на въздуха

2 Отвор за приток на въздух

3 Уплътнителна подложка (малка)(аксесоар)

4 Уплътнителна подложка (голяма)(аксесоар)

5 Анти-кондензен материал, предоставен 
с продукта

1 Отвеждане на въздуха

2 Отвор за приток на въздух

3 Уплътнителна подложка (малка)(аксесоар)

4 Уплътнителна подложка (голяма)(аксесоар)

5 Анти-кондензен материал, предоставен 
с продукта

1

2

3

1

2

5

5

434

1

2

5

5
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4 Прикрепете изолацията на дясната закачалка към
дясната закачалка. (Прибира се в изходящия вентила-
ционен отвор) (Вижте долната фигура за линията на
залепващата основа)

5 Поставете въздушния филтър (аксесоар) по начина,
показан на диаграмата.

- В случай на долна страна

- В случай на задна страна

Закрепете филтъра към основния модул, като 
натиснете надолу върху сгъвките. (2 сгъвки за тип 
25+35, 3 сгъвки за тип 50+60).

■ Когато в една стая са монтирани два вътрешни модула,
двете безжични дистанционни управления могат да се
настройват за различни адреси.

■ PCB във вътрешния модул

• Прекъснете джъмпер JA на PCB.

■ Безжично дистанционно управление

• Прекъснете джъмпер J4.

Монтаж на вътрешен модул

При извършване на монтажните работи, използвайте
предоставените аксесоари и посочените от нашата
фирма части.

■ Монтирайте временно вътрешния модул.
Закрепете конзолата за окачване към окачващия болт.
Закрепете я здраво чрез гайка и шайба от горната и
долната страна на конзолата. (Вижте схемата по-долу.)
Закрепване на конзолата за окачване 

1 Конзола за окачване (дясна)

2 Изолация на закачалка (дясно)

3 Прорез

4 Линия на залепваща основа

1

2
3

4

1 Гайка (закупува се на място)

2 Шайба (закупува се на място)

3 Затегнете (две гайки)

1 2 3

JAADDRESS:

CUT
EXIST 1

2ADDRESS
JA

JB
JC

J4

J4 ADDRESS

EXIST 1

CUT 2

1

2

3
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Как се закрепват шайбите

■ Регулирайте височината на уреда.

■ Проверете дали уредът е нивелиран.

■ Затегнете горната гайка.

Монтиране не приемника

Монтирайте приемника както е показано по-долу.

1 Натиснете приемника в рамката за окачване.

2 Монтирайте цялата сглобка чрез два винта.

3 Натиснете декоративния капак в рамката за окачване.

За топлинна помпа:

Ако краката ви остават студени при използване на функцията
за отопление, препоръчва се поставянето на решетка за
изходящия въздух, както е показано на илюстрацията.

Монтаж на външния модул

Монтирайте както е описано в ръководството за монтаж,
предоставено с външния модул.

Работа по тръбопровода за 
охладителен агент

Вижте ръководството за монтаж, предоставено с външния
модул.

Развалцовка на края на тръбата

1 Срежете края на тръбата с ножовка за тръби.

2 Отстранете стружките от отрезната повърхност надолу
така, че парчетата да не влязат в тръбата.

3 Поставете конусовидната гайка на тръбата.

1 Поставете под шайбата

2 Фиксираща пластина на шайба (аксесоар)

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Тъй като уредът използва пластмасов дренажен
контейнер, пазете от навлизане на чужди тела и
пръски от заваряване в отвора по време на
монтажа.

1 Винилова тръбичка

2 Ниво

ВНИМАНИЕ

Уверете се, че уредът е нивелиран, като
използвате нивелир или пластмасова тръбичка,
пълна с вода. Когато използвате пластмасова
тръбичка вместо нивелир, измерете горната
повърхност на уреда спрямо двата края на
тръбичката и нивелирайте уреда хоризонтално.
(Особено трябва да се внимава уредът да не е
монтиран така, че наклонът да не е в посоката на
дренажната тръба, тъй като това може да доведе
до течове.)

1

2

21 1

БЕЛЕЖКА Монтирайте кабела на дистанционното управле-
ние достатъчно далече от силовите проводници
(като проводници за осветление, климатици и др.)
и от проводниците за слаби токове (като кабели
за телефони, интеркоми и др.).

Регулируем ъгъл

Срежете точно под нужния ъгъл.

Отстранете стружките.

45°
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4 Развалцовайте края на тръбата.

Поставете точно в показаното по-горе положение.

5 Проверете правилно ли е извършена развалцовката.

Тръбопровод за охладителя

1 За предпазване от изтичане на газ, нанесете масло за
хладилни машини по външната и вътрешната повърхност
на развалцовката.  (Използвайте масло за R410A.)

2 Подравнете центровете на двете развалцовки и завийте
конусовидните гайки 3-4 пъти на ръка. След това ги
затегнете докрай със затягащи ключове

3 След приключване на работата, проверете за евентуални
течове на газ.

Покрийте тук с масло за хладилни машини.

4 След проверка за утечки на газ, изолирайте тръбните
съединения.

■ Изолирайте с изолацията за фитинги, предоставена
с тръбите за газ и течност. Освен това, проверете дали
изолацията за фитингите на тръбите за газ и течност е
с шевовете нагоре. (Затегнете двата края със скоби).

■ За тръбата за газ, обвийте средната уплътнителна
подложка над изолацията за фитинга (частта
с конусовидната гайка).

Инструмент за 
развалцовка 

за R410A
Обикновен инструмент 

за развалцовка

Тип клещи
Тип муфа 

(тип Ridgid)

Тип крилчата 
гайка 

(тип Imperial)

А 0~0,5 мм 1,0~1,5 мм 1,5~2,0 мм

1 Вътрешната повърхност на развалцовката не трябва да 
има пукнатини.

2 Краят на тръбата трябва да е развалцован равномерно 
в идеален кръг.

3 Уверете се, че конусовидната гайка е поставена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

■ Не използвайте минерално масло върху
развалцована част.

■ Не допускайте навлизане на минерално масло
в системата, тъй като това ще скъси живота на
уредите.

■ Никога не използвайте тръби, които са били
използвани в други инсталации. Използвайте
само доставените с уреда части.

■ Никога не монтирайте изсушител към този уред
с R410A, за да се гарантира неговата
дълговечност.

■ Изсушаващият материал може да се разтвори и
да повреди системата.

■ Непълното развалцоване може да доведе до
утечка на охладителен газ.

Затягащ момент за гайка с вътрешен конус

Тръбопровод за газообразен охладител
Тръбопровод за 
течен охладител

3/8" 1/2" 1/4"

32,7~39,9 N•m
(333~407 kgf•cm)

49,5~60,3 N•m
(505~615 kgf•cm)

14,2~17,2 N•m
(144~175 kgf•cm)

ВНИМАНИЕ

Пренатягането може да повреди развалцовката и
да доведе до течове.

A

1

2

3

1 Затягащ ключ

2 Гаечен ключ

3 Съединение на тръбите

4 Гайка с вътрешен конус

A Процедура по изолация на тръбите за течност

B Процедура по изолация на тръбите за газ

1 Основен модул

2 Прикрепете към основата

3 Изолационен материал за тръбите (основен модул)

4 Изолация за фитинг (аксесоар)

5 Съединение с конусна гайка

6 Обърнете шевовете нагоре

7 Изолационен материал за тръби (аксесоар)

8 Скоба (аксесоар)

9 Малка уплътняваща подложка (аксесоар)
Обвийте уплътняващата лента около тръбата за газ.

1

4

2

3

1

1 1

8 8

8 8

2 3 54 6 7

2 3 54 6 7 9

A

B
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Предпазни мерки при боравене с тръби

■ Защитете отворения край на тръбата от прах и влага.
Затегнете двата края със скоби.

■ Всички тръбни извивки трябва да се правят възможно най-
плавно. Използвайте огъвач на тръби за тази цел.
Радиусът на огъване трябва да бъде 30-40 мм или по-голям.

Избор на медни тръби и топлоизолационни 
материали

При използване на предлагащите се в продажба медни тръби и
фитинги, спазвайте следното:

■ Изолационен материал: полиетиленова пяна
Коефициент за пренос на топлина: 0,041 до 0,052 W/mK
(0,035 до 0,045 kcal/mh°C)
Повърхностната температура на тръбата за газообразен
охладител достига най-много 110°C.
Изберете топлоизолационни материали, които ще издържа
на тази температура.

■ Изолирайте тръбите за газ и течност, като използвате
изолация с указаните по-долу размери.

Също така, когато е подложена на висока влажност, топло-
изолацията на охладителния тръбопровод (тръбите на
модула и на разклоненията) трябва да се подсили
допълнително.
Подсилете изолацията, ако монтирате уреда в близост до
бани, кухни и други подобни места.
Вижте следното: 30°C, над 75% RH: 20 мм мин. дебелина.
Ако изолацията не е достатъчна, по повърхността на
изолацията може да се образува конденз.

■ Използвайте отделни термоизолационни тръби за тръбите
за газ и течност.

Дренажни работи

Монтирайте дренажните тръби

■ Проверете дали дренажът работи правилно.

■ Диаметърът на дренажната тръба трябва да е по-голям или
равен на диаметъра на съединителната тръба (винилова
тръба, размер: 20 мм; външен размер: 26 мм). (не се
включва вертикалната част)

■ Направете дренажната тръба къса и с наклон надолу при
градиент от поне 1/100, за да се предотврати образуването
на въздушни джобове.

■ За да се предпази дренажната тръба от провисване,
разположете жици за окачване на всеки 1 до 1,5 м.

ВНИМАНИЕ

Изолирайте всички местни тръби по цялата им
дължина до съединенията във вътрешността на
модула. Върху откритите тръби може да се
образува конденз, а докосването до тях може да
причини изгаряния.

1 Дъжд

2 Стена

3 Поставете капачка.

4 Ако не разполагате с конусовидна капачка, покрийте 
гърлото на развалцовката с лента, за да не допуснете 
навлизане на вода или мръсотия.

Клас

Външен 
диаметър 

(мм)

Дебелина 
(мм)

Тръба за газ
25+35 9,5 0,8

50+60 12,7 0,8

Тръбопровод за течен 
охладител

25+35+50+60 6,4 0,8

Клас

Вътрешен 
диаметър 

(мм)

Дебелина 
(мм)

Термоизолация на тръба 
за газ

25+35 12-15 10 (мин.)

50+60 14-16 10 (мин.)

Термоизолация на тръба 
за течност

25+35+50+60 8-10 10 (мин.)

1 2
3

4

1 Тръба за газ

2 Изолация на тръба за газ

3 Залепваща лента

4 Вътрешно-модулно окабеляване

5 Тръба за течност

6 Изолация на тръба за течност

7 Дренажен маркуч

ВНИМАНИЕ

Изпразнете напълно от вода, преди да съедините
канала.

1 Тръбопровод за охладител

2 Съединителен отвор за дренажна тръба

Съединяване на дренажната тръба след сваляне на 
гумената капачка и изолационната тръба, поставени 
върху съединителния отвор.

ВНИМАНИЕ

Събирането на вода в дренажния тръбопровод
може да доведе до неговото запушване.

1
2

3

5
6

7

4

1 2
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■ Използвайте дренажния маркуч и металната скоба.
Вкарайте докрай дренажния маркуч в дренажното гнездо
и затегнете здраво металната скоба с горната част на
лентата върху края на маркуча. Затегнете металната
скоба, докато главата на винта се подаде на по-малко от
4 мм от маркуча.

■ Двете области по-долу трябва да се изолират, тъй като
може да се образува конденз, водещ до изтичане на вода.
• Вътрешни дренажни тръби
• Дренажни гнезда

Като следвате долната фигура, изолирайте металната
скоба и дренажния маркуч с предоставената голяма
уплътнителна подложка.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Съединения на дренажни тръби

■ Не съединявайте дренажните тръби директно към
канализационните тръби, които миришат на амоняк.
Амонякът в канализацията може да навлезе във
вътрешния модул през дренажните тръби и да кородира
топлообменника.

■ Не усуквайте и не огъвайте дренажния маркуч, за да не се
прилага прекомерно усилие върху него. (Това може да
доведе до течове.)

След приключване на работата, проверете дали 
дренажът протича гладко.

Постепенно налейте около 1 литър вода в дренажния кон-
тейнер, за да проверите оттичането по описания по-долу начин.

■ Налейте постепенно около 1 литър вода през изходящия
отвор в дренажния контейнер, за да проверите
оттичането.

■ Проверете оттичането.

Монтиране на канала

Съединете местно закупения канал.

Страна на приток на въздух

■ Поставете канала и фланеца на входящата страна
(закупува се на място).

■ Свържете фланеца с основния модул чрез спомагателни
винтове (в 16, 20 или 24 позиции).

■ Обвийте фланеца на входящата страна и зоната на
свързване на канала с алуминиева лента или друг подобен
материал, за да не излиза въздух.

Изходяща страна

■ Съединете канала според вътрешността на изходящия
фланец.

■ Обвийте фланеца на изходящата страна и зоната на
свързване на канала с алуминиева лента или друг подобен
материал, за да не излиза въздух.

1 Метална скоба (закупува се на място)

2 Дренажен маркуч (закупува се на място)

3 Лента

4 Голяма уплътняваща подложка

1 Преносима помпа

2 Кофа

3 Отвор за отвеждане на въздух

4 Тръбопровод за охладител

5 Дренажен отвор

1

1

3

2 4

≤4 mm

1

2 3 4 5

ВНИМАНИЕ

При закрепване на канал към входящата страна, не
забравяйте да поставите въздушен филтър вътре
в отвора за приток на въздух. (Използвайте въздушен
филтър, чиято ефективност на събиране на прах е
поне 50% с гравиметрична техника).

A Страна на приток на въздух

B Изходяща страна

1 Съединителен винт (аксесоар)

2 Фланец (закупуват се на място)

3 Основен модул

4 Изолационен материал (закупува се отделно)

5 Алуминиева лента (закупува се на място)

ВНИМАНИЕ

■ Изолирайте канала, за да не се образува
конденз. (Материал: стъклена вата или поли-
етиленова пяна, 25 мм дебелина)

■ Използвайте електрическа изолация между
канала и стената, когато използвате метални
канали за прекарване на металните летви на
мрежата или оградни форми или метални плочи в
дървени сгради.

A B

1 2 2 4

55

3
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Окабеляване

Вижте ръководството за монтаж, предоставено с външния
модул.

Свързване на проводниците

Свързвайте проводниците само след сваляне на капака на
контролната кутия, както е показано на фигурите по-долу.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Вижте също табелката със схема на електрическото
окабеляване при свързване на уреда към захранването.

Свързване на електрическите проводници

■ Захранващи и заземяващи проводници
Свалете капака на контролната кутия.
След това, издърпайте проводниците в модула през отвора
за прекарване на кабели и свържете към клемната кутия
на захранването (4Р).
Поставете частта от екраниращ винил в контролната кутия.

1 Капак на контролната кутия

2 Схема на окабеляване (отзад)

3 Захранващи и заземяващи кабели

4 Проводници на устройство за дистанционно управление

5 Страна на контролната кутия

6 Скоба (за закрепване) (аксесоар)

7 Страна на захранването

8 Стиснете

9 Окабеляване

■ Прекарайте кабела през зоната за премина-
ване на кабелите.

■ След окабеляване, запушете зоната за
преминаване на кабелите, за да не допуснете
навлизане на влага и насекоми отвън.

■ Обвийте силнотоковите и слаботоковите
линии с уплътнителен материал, както е
показано на долната фигура.
(В противен случай, проникването на вода
или насекоми отвън може да доведе до късо
съединение в контролната кутия.)

Закрепете надеждно, за да няма пролуки

1

4

5

7

2

3

6

9
8

11

2

4 5

1 Уплътнителен материал (аксесоар)

2 Проводник

3 Прекарване през отвор

4 Външен модул

5 Вътре в модула

ВНИМАНИЕ

■ При пристягане на кабелите, използвайте
предоставения пристягащ материал, както е
показано на горната фигура, за да не се
упражнява външно усилие върху кабелните
връзки, и пристегнете добре.

■ При извършване на окабеляването,
подреждайте добре кабелите така, че да не
се задръства контролната кутия, след което
затворете добре капака на кутията. При
поставяне на капака на контролната кутия,
внимавайте да не прищипете някой кабел.

■ Извън уреда, отделете слаботоковите
кабели (за дистанционното управление) от
силнотоковите (заземяване и захранване) на
поне 50 мм разстояние, така че да не
преминават през едно и също място заедно.
Близостта между тях може да причини
електрически смущения, неизправно
функциониране и повреди.

1 Вътрешна PCB (модул)

2 Клемен блок (4P)

3 Захранващи и заземяващи проводници

4 Прекарване през отвор

5 Скоба (аксесоар)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте разклонени проводници, многожилни
проводници, удължителни кабели или лъчеобразно
свързване, тъй като те могат да доведат до
прегряване, токов удар или пожар.

2

4

3

3 5

1

FDXS+FDKS25+35EAVMB + FDXS+FDKS50+60CVMB
Серия сплит системи с охладителен агент R410A
4PW27076-7A
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Пробна експлоатация и тестване

1 Измерете захранващото напрежение и се уверете, че
отговаря на посочения диапазон.

2 Пробната експлоатация трябва да се извърши в режим на
охлаждане или на отопление.

Пробна експлоатация от дистанционното управление

1. Натиснете бутона ВКЛ/ИЗКЛ, за да включите системата.

2. Едновременно натиснете средата на бутон TEMP и бутон
MODE.

3. Натиснете бутон MODE два пъти. (" " ще се появи на дисплея,
за да покаже, че е избран режим на пробна експлоатация.)

4. Режимът на пробна експлоатация работи около 30 минути и
превключва в нормален режим. За изход от пробната
експлоатация, натиснете бутона ВКЛ/ИЗКЛ.

За топлинна помпа

В режим на охлаждане, изберете най-ниската програмируема
температура; в режим на отопление, изберете най-високата
програмируема температура.

■ Пробната експлоатация може да се деактивира във всеки
от двата режима, в зависимост от стайната температура.

■ След завършване на пробната експлоатация, задайте нор-
мална стойност на температурата (26°C до 28°C в режим на
охлаждане, 20°C до 24°C в режим на отопление).

■ От предпазни съображения, системата деактивира
възможността за рестартиране в продължение на 3 минути
след изключване.

Само за охлаждане

Изберете най-ниската програмируема температура.

■ Пробната експлоатация може да се деактивира в режим на
охлаждане, в зависимост от стайната температура.
Използвайте дистанционното управление за пробната
експлоатация, както е описано по-долу.

■ След завършване на пробната експлоатация, задайте
нормална стойност на температурата (26°C до 28°C).

■ От предпазни съображения, системата деактивира въз-
можността за рестартиране в продължение на 3минути
след изключване.

3 Извършете пробната експлоатация в съответствие с ръко-
водството за потребителя, за да се уверите, че всички
функции и части, като движението на жалузите, работят
правилно.

■ Климатикът изразходва малко количество енергия
в режима си на готовност. Ако системата няма да се
използва известно време след монтажа, изключете
прекъсвача на веригата, за да прекратите излишния разход
на енергия.

■ Ако прекъсвачът на веригата прекъсне захранването на
климатика, системата ще възстанови първоначално
избрания си режим на работа когато прекъсвачът се отвори
отново.

Елементи за проверка

1 H05VV, 1,6 мм или 2,0 мм
Когато дължината на кабела надвишава 10 м, 
използвайте кабели със сечение 2,0 мм.

2 Закрепете добре проводниците с клемните винтове.

1
2
3

2 1

отметнете 
✓ след 

проверка Елементи за проверка Симптом

■ Вътрешните и външните 
модули са монтирани 
правилно върху солидни 
основи.

Падане, вибрация, шум

■ Няма изтичане на 
охладителен газ.

Недостатъчно охлаждане/
отопление

■ Тръбите за течен и 
газообразен охладител и 
вътрешното удължение на 
дренажния маркуч са 
топлоизолирани.

Изтичане на вода

■ Дренажната тръба е 
монтирана правилно.

Изтичане на вода

■ Системата е правилно 
заземена.

Утечка на ток

■ За вътрешни съединения са 
използвани кабели от 
указания тип.

Не работи или повреда от 
изгаряне

■ Отворите за приток и 
отвеждане на въздуха на 
вътрешния и външния 
модул са свободни. 
Спирателните клапани са 
отворени.

Недостатъчно охлаждане/
отопление

■ Вътрешният модул 
получава команди от 
дистанционното 
управление.

Не работи
Ръководство за монтаж
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