
Manual de instalare
Seria R410A cu elemente 

separate
Română

MANUAL DE 
INSTALARE
SERIA R410A CU ELEMENTE 
SEPARATE

MODELE
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SCHIŢĂ ŞI DIMENSIUNI

Unitate pentru interior

PLACĂ DE INSTALARE FTXN25/35LV1B Toate dimensiunile sunt exprimate în mm
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MARCAJUL    (  )    INDICĂ DIRECŢIA CONDUCTELOR

SPATE SPATE
STÂNGA DREAPTA

VEDERE DE SUS

PARTEA 

DE JOS

PARTEA 

DE JOS

FANTĂ DE 

VENTILAŢIE

ŞURUBURI FIXE ALE 

GRILEI FRONTALE 

(INTERIOR)

VEDERE DIN FAŢĂ

RECEPTOR DE SEMNAL

UNITATE PENTRU 

INTERIOR

COMUTATOR ON/OFF 

(PORNIT/OPRIT)

TERMISTOR TEMPERATURA 

CAMEREI (INTERIOR)

VEDERE 

LATERALĂ

PLĂCUŢĂ CU 

NUMELE

BLOCUL 

BORNELOR 

CU BORNA DE 

ÎMPĂMÂNTARE

Folosiţi ruleta aşa 

cum este indicat.

Poziţionaţi capătul 

ruletei la 

Punctele de fixare recomandate 

ale plăcii de montaj 

(5 puncte în total)

Capătul conductei de lichid Capătul conductei de gaz

Orificiul de 

trecere din perete, 

Ø 65 mm

Poziţia furtunului 

de golire
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Toate dimensiunile sunt exprimate în mmPLACĂ DE INSTALARE FTXN50/60LV1B

Punctele de fixare recomandate ale 

plăcii de montaj (7 puncte în total)

Capătul conductei de gaz
Capătul conductei 

de lichid

Orificiul de 

trecere din perete, 

Ø 65 mm

Poziţia furtunului 

de golire

Dimensiune

Model
A B C D E F G H I J K L M

FTXN25/35LV1B 800 288 212 166 184 42 46 55 56 154 182 263 52

FTXN50/60LV1B 1.065 310 229 190 173 61 40 45 48 91 219 580 45

Unitate pentru exterior [RXN25/35LV1B]
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Toate dimensiunile sunt exprimate în mm

Dimensiune

Model
A B C D E F G H I J K L M N

RXN25/35LV1B 550 658 51 11 273 16 14 470 96 299 94 60 14 133
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Unitate pentru exterior [RXN50/60LV1B]

Toate dimensiunile sunt exprimate în mm

Dimensiune

Model
A B C D E F G H I J K L M N

RXN50/60LV1B 855 730 328 520 179 46 93 149 101 113 603 126 164 15

Dimensiune

Model
O P Q R S

RXN50/60LV1B 34 23 362 73 75
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MANUAL PENTRU INSTALARE
Acest manual precizează procedurile de instalare pentru asigurarea unui standard corespunzător şi sigur de funcţionare pentru unitatea de aer condiţionat.
Poate fi necesară reglarea specială pentru respectarea cerinţelor locale.
Înainte de folosirea unităţii dumneavoastră de aer condiţionat, vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual de instrucţiuni şi să îl păstraţi pentru a îl putea 
consulta în viitor.
Acest aparat este construit pentru a fi folosit de către personal experimentat sau instruit, în magazine, industria uşoară şi la ferme sau pentru uz comercial 
de către persoane nespecializate. 
Acest aparat nu este construit pentru a fi folosit de către persoane, inclusiv copii, cu abilităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cărora le lipsesc 
experienţa şi cunoştinţele, decât dacă sunt supravegheate sau instruite referitor la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa 
acestora.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

MĂSURI DE PRECAUŢIE PENTRU SIGURANŢĂ

 AVERTISMENT
• Instalarea şi întreţinerea trebuie realizate numai de către 

persoane calificate, care sunt familiarizate cu codurile 

şi reglementările locale şi care sunt experimentate la 

folosirea acestui tip de aparat.

• Întreg cablajul de pe teren trebuie instalat în conformitate 

cu reglementările naţionale privind cablajele.

• Asiguraţi-vă că tensiunea nominală a unităţii corespunde 

celei de pe plăcuţa cu numele înainte de a începe lucrările 

de cablare conform schemei de conexiuni.

• Unitatea trebuie ÎMPĂMÂNTATĂ pentru a preveni 

posibilele pericole datorate defectării izolaţiei.

• Întreg cablajul electric nu trebuie să atingă conductele 

de refrigerent şi nicio piesă aflată în mişcare a motoarelor 

ventilatorului.

• Confirmaţi că unitatea a fost OPRITĂ înainte de instalarea 

unităţii sau de efectuarea lucrărilor de service asupra 

acesteia.

• Deconectaţi-o de la sursa principală de energie înainte 

de efectuarea lucrărilor de service asupra unităţii de aer 

condiţionat.

• NU deconectaţi cablul electric atunci când alimentarea 

electrică este PORNITĂ. Aceasta poate produce şocuri 

electrice grave, care pot avea ca rezultat pericolul de 

incendiu.

• Păstraţi unităţile pentru interior şi exterior, cablul electric 

şi cablajul pentru transmisie la distanţă de cel puţin 1 m 

faţă de televizoare şi aparate de radio pentru a preveni 

distorsionarea imaginilor şi electricitatea statică. {În funcţie 

de tipul şi sursa undelor electrice, electricitatea statică 

poate fi sesizată chiar şi la distanţe mai mari de 1 m}.

 ATENŢIE
Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă următoarele puncte importante 
atunci când realizaţi instalarea.
• Nu instalaţi unitatea în locuri în care pot apărea scurgeri sau gaze 

inflamabile.
Dacă în jurul unităţii se scurge şi se acumulează gaz, se poate 
produce un incendiu.

• Asiguraţi-vă că sunt racordate corect conductele de golire.
În cazul în care conductele de golire nu sunt conectate corect, 
se poate produce scurgerea apei, care va umezi mobilierul.

• Nu supraîncărcaţi unitatea.
Această unitate este preîncărcată din fabrică. Supraîncărcarea 
va produce supracurent sau va avaria compresorul.

• Asiguraţi-vă că panoul unităţii este închis după service sau instalare.
Panourile neasigurate vor duce la funcţionarea zgomotoasă a 
unităţii.

• Muchiile ascuţite şi suprafeţele bobinelor sunt locuri potenţiale 
pentru generarea pericolelor de rănire. Evitaţi intrarea în contact 
cu aceste locuri.

• Înainte de oprirea alimentării electrice, treceţi comutatorul 
PORNIT/OPRIT al telecomenzii în poziţia „OPRIT” pentru a 
preveni declanşarea nedorită a unităţii. Dacă nu faceţi acest lucru, 
ventilatoarele unităţii vor începe rotaţia automată la reluarea 
alimentării electrice, constituind un pericol pentru personalul care 
realizează activităţile de service sau pentru utilizator.

• Nu instalaţi unităţile la uşă sau în apropierea acesteia.
• Nu exploataţi niciun aparat de încălzire prea aproape de unitatea 

de aer condiţionat şi nici nu folosiţi în încăperi în care există ulei 
mineral, vapori de ulei sau abur de ulei, se poate produce topirea 
sau deformarea pieselor din plastic ca rezultat al căldurii excesive 
sau al reacţiei chimice.

• Când unitatea este folosită în bucătării, nu lăsaţi făina să ajungă în 
aspiraţia unităţii.

• Această unitate nu este adecvată pentru utilizare în instalaţii în 
care există ceaţă de ulei pentru tăiere sau pulbere de fier, sau în 
care tensiunea fluctuează în mare măsură.

• Nu instalaţi unităţile în zone cum ar fi izvoare fierbinţi sau rafinării 
de petrol, unde există gaze sulfurate.

• Asiguraţi-vă de corespondenţa dintre culoarea firelor unităţii 
pentru exterior şi a marcajelor bornei unităţii pentru interior.

• IMPORTANT: NU INSTALAŢI ŞI NICI NU FOLOSIŢI UNITATEA DE 
AER CONDIŢIONAT ÎNTR-O SPĂLĂTORIE DE HAINE.

• Nu folosiţi fire înnădite sau răsucite pentru sursele electrice de 
alimentare.

• Pentru orice întrebări referitoare la piese de schimb, vă rugăm să 
contactaţi dealerul autorizat.

• Echipamentul nu este construit pentru utilizarea în atmosferă 
potenţial explozivă.

NOTĂ
Cerinţe pentru eliminare
Produsul dumneavoastră pentru aer condiţionat este marcat cu acest simbol. Aceasta înseamnă că produsele electrice şi electronice 
nu vor fi eliminate împreună cu gunoiul menajer nesortat.
Nu încercaţi să demontaţi sistemul dumneavoastră înşivă: demontarea sistemului de aer condiţionat, tratarea refrigerentului, a 
uleiului şi a altor piese trebuie realizate de către un o companie de instalare calificată, în conformitate cu legislaţia locală şi naţională 
aplicabilă. Aparatele de aer condiţionat trebuie tratate în cadrul unei instalaţii specializate pentru tratare, în scopul reutilizării, reciclării 
şi recuperării. Asigurându-vă de eliminarea corectă a acestui produs, veţi ajuta la prevenirea consecinţelor potenţial negative pentru 
mediu şi sănătatea umană. Vă rugăm să vă adresaţi companiei de instalare sau autorităţilor locale pentru informaţii suplimentare.
Bateriile trebuie scoase din telecomandă şi trebuie eliminate separat, în conformitate cu legislaţia locală şi naţională aplicabilă.
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IMPORTANT

Informaţii importante referitoare la refrigerentul utilizat
Acest produs conţine gaze fluorurate cu efect de seră, care fac obiectul Protocolului de la Kyoto.

Nu evacuaţi gazele în atmosferă.

Tipul refrigerentului: R410A

Valoarea GWP(1): 1.975
(1)GWP = potenţialul de încălzire globală

Vă rugăm să completaţi cu cerneală permanentă,

 ■  A încărcarea produsului cu refrigerent din fabrică,

 ■  B cantitatea suplimentară de refrigerent completată pe teren şi

 ■  A + B cantitatea totală de refrigerent

de pe eticheta cu cantitatea de refrigerent livrată împreună cu produsul.

Eticheta completată trebuie lipită în apropierea orificiului de încărcare a produsul (de ex. pe interiorul capacului 

pentru service).

1 încărcarea produsului cu refrigerent din fabrică:

 vezi plăcuţa cu numele unităţii(2)

2 cantitatea suplimentară de refrigerent completată pe teren

3 cantitatea totală de refrigerent

4 conţine gaze fluorurate cu efect de seră, care fac obiectul Protocolului de 

la Kyoto

5 unitate pentru exterior

6 cilindrul şi colectorul de refrigerent pentru încărcare

(2)În cazul sistemelor multiple pentru interior, trebuie lipită numai 1 etichetă*, care menţionează încărcarea produsului 

cu refrigerent din fabrică pentru toate unităţile pentru interior.

În funcţie de legislaţia europeană sau locală, pot fi necesare inspecţii periodice pentru eventualele scurgeri de 

refrigerent. Adresaţi-vă dealerului local pentru informaţii suplimentare.

* pe unitatea pentru exterior
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DIAGRAMA DE INSTALARE

Unitate pentru exterior
250 mm faţă de perete

Unitate pentru interior

Panou faţă

50 mm sau mai mult faţă de 

pereţi (pe ambele părţi)

30 mm sau mai mult faţă de tavan
Etanşaţi cu 

chit orificiul 

din jurul 

conductei.

Tăiaţi conducta de izolare termică 

la o lungime adecvată şi înveliţi-o 

cu bandă, asigurându-vă că nu 

rămân spaţii pe linia de tăiere a 

conductei de izolare.

Înveliţi conducta de izolare cu 

bandă de finisare începând din 

partea inferioară până în partea 

superioară.

Filtru de aer

M4 X 12L Capac pentru service

• Deschiderea capacului pentru 
service
Capacul pentru service este de tip 
cu deschidere/închidere.

• Metoda de deschidere
1) Desfaceţi şuruburile capacului 
pentru service.
2) Scoateţi capacul pentru service 
pe diagonală, în jos, în direcţia 
săgeţii.
3) Trageţi în jos.

INSTALAREA UNITĂŢII PENTRU EXTERIOR (RXN25/35LV1B)

• În situaţiile în care un perete sau un alt obstacol se află în calea debitului de aer de admisie sau evacuare al unităţii pentru 

exterior, respectaţi ghidul de instalare de mai jos.

• Pentru oricare dintre şabloanele de instalare de mai jos, înălţimea peretelui pe partea de evacuare trebuie să fie de 1.200 mm 

sau mai puţin.

Cu perete pe o parte

Mai mult de 50 Mai mult de 100

1.200 sau 

mai puţin

Vedere laterală

Cu pereţi pe două părţi

Mai mult 

de 100

Mai mult de 50

Mai mult de 150

Mai mult de 50

Cu pereţi pe trei părţi

Vedere de sus

Mai mult de 150

Mai mult de 300
Mai mult de 50

Vedere de sus

unitate: mm
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Instalaţia de evacuare. (Numai unitatea cu pompă de căldură)
1) Folosiţi buşonul de golire pentru evacuare.

2) Dacă orificiul de golire este acoperit de o bază pentru montare sau de 

suprafaţa podelei, aşezaţi baze suplimentare ale picioarelor cu înălţimea 

de cel puţin 30 mm sub picioarele unităţii pentru exterior.

3) În zone reci, nu folosiţi un furtun de golire cu unitatea pentru exterior.

 (În caz contrar, apa evacuată poate îngheţa, afectând negativ performanţa 

încălzirii.)

Orificiu pentru evacuarea apei

Cadru inferior

Buşon de golire

Furtun (disponibil în comerţ, 

diametru interior 16 mm)

INSTALAREA UNITĂŢII PENTRU EXTERIOR (RXN50/60LV1B)

Unitatea pentru exterior trebuie instalată astfel încât 

să prevină un scurtcircuit al aerului fierbinte evacuat 

sau obstrucţionarea debitului de aer liber. Vă rugăm 

să respectaţi distanţele pentru instalare prezentate 

în figură. Selectaţi cel mai răcoros loc posibil, unde 

temperatura aerului de intrare nu este mai mare decât 

temperatura aerului din exterior (Consultaţi domeniul de 

funcţionare).

Distanţe pentru instalare

Dimensiune A B C D

Distanţa minimă, mm 300 1.000 300 500

Notă: Dacă există un obstacol cu înălţime mai mare de 

2 m sau dacă există orice obturare a părţii superioare 

a unităţii, vă rugăm să lăsaţi mai mult spaţiu decât este 

precizat în  tabelul de mai sus.

Eliminarea condensului de apă de la unitatea pentru 
exterior
(Numai unitatea cu pompă de căldură)
• Există 2 orificii la baza unităţii pentru exterior pentru 

evacuarea condensului de apă. Introduceţi cotul de 

golire într-unul dintre orificii.

• Pentru a instala cotul de golire, introduceţi mai întâi o 

porţiune a cârligului în bază (porţiunea A), apoi trageţi 

cotul de golire în direcţia prezentată de săgeată, în 

timp ce introduceţi cealaltă porţiune în bază. După 

instalare, verificaţi pentru a vă asigura de prinderea 

fermă de bază a cotului de golire.

• Dacă unitatea este instalată într-o zonă răcoroasă, 

cu zăpadă, apa condensată poate îngheţa în bază. În 

acest caz, vă rugăm să desfaceţi buşonul din partea 

inferioară a unităţii pentru a egaliza evacuarea.
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BUŞON

BAZĂ

COT DE GOLIRE
COT DE 

GOLIRE

A

Vă rugăm să 

demontaţi placa 

laterală când 

racordaţi conductele 

şi conectaţi cablul

APĂSAŢI ŞI TRAGEŢI 

ÎN SUS
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INSTALAREA UNITĂŢII PENTRU INTERIOR

Unitatea pentru interior trebuie instalată astfel încât 

să prevină scurtcircuitul aerului rece evacuat cu aerul 

fierbinte de retur. Vă rugăm să respectaţi distanţa pentru 

instalare prezentată în figură. Nu aşezaţi unitatea pentru 

interior în locuri în care poate fi expusă luminii solare 

directe. De asemenea, acest amplasament trebuie să fie 

adecvat pentru conducte şi golire şi trebuie să se afle la 

distanţă faţă de uşi sau geamuri.

Debit 

de aer 

(interior)

min. 50

(Spaţiu pentru 

întreţinere)

Spaţiu necesar

min. 50

(Spaţiu pentru 

întreţinere)

m
in

. 
3
0

(S
p

a
ţi
u
 p

e
n
tr

u
 

fu
n
c
ţi
o

n
a
re

)

Toate dimensiunile sunt exprimate în mm

Conductele pentru refrigerent pot fi pozate către unitate 

într-o varietate de moduri (în stânga sau dreapta, din 

spatele unităţii), folosind orificiile tăiate în carcasa unităţii.

Îndoiţi cu grijă conductele în poziţia dorită pentru a 

le alinia cu orificiile. Pentru ieşirile din partea laterală 

şi cele din partea inferioară, ţineţi partea inferioară a 

conductelor şi apoi poziţionaţi-le în direcţia necesară. 

Furtunul pentru evacuarea condensului poate fi fixat de 

conducte cu bandă.

Conducte din dreapta-lateral, dreapta-spate sau 

dreapta-inferior

Conducte din stânga-lateral, stânga-spate sau 

stânga-inferior

Demontaţi capacul orificiului 

pentru conducte de aici 

pentru conductele din 

dreapta-lateral

Demontaţi capacul orificiului 

pentru conducte de aici pentru 

conductele din dreapta-inferior

legaţi conducta de 

lichid de răcire şi 

furtunul de golire cu 

bandă izolatoare.

Conducte 

dreapta-lateral

Conducte 

dreapta-inferior

Conducte dreapta-spate

Demontaţi capacul 

orificiului pentru conducte 

de aici pentru conductele 

din stânga-lateral

Demontaţi capacul orificiului pentru 

conducte de aici pentru conductele din 

stânga-inferior

Conducte stânga-

lateral

Conducte stânga-

spate
Conducte stânga-

inferior
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Montarea plăcii de instalare
Asiguraţi-vă că peretele este suficient de rezistent pentru 

a suporta greutatea unităţii. În caz contrar, este necesar 

să rigidizaţi peretele cu plăci, traverse sau stâlpi.

Folosiţi nivela pentru montare pe orizontală şi fixaţi-

o cu 5 şuruburi adecvate pentru FTXN25/35LV1B şi 7 

şuruburi adecvate pentru FTXN50/60LV1B.

În cazul în care conductele din spate ies în afară, realizaţi 

un orificiu cu diametrul de 65 mm cu un burghiu conic, 

cu puţin mai jos, pe peretele exterior (vezi figura).

FTXN25/35LV1B
Placă de montare

Şurubul de 

fixare al plăcii 

de montare

FTXN50/60LV1B

Placă de montare

Şurubul de 

fixare al plăcii 

de montare

Punctele şi dimensiunile recomandate pentru fixarea 
plăcii de montare

FTXN25/35LV1B

166 184

181.7 55.554.5 153.8
263 51.9

800

9
54

2
24

882

2
24

9
54

Punctele de fixare recomandate 

ale plăcii de montaj (5 puncte 

în total)

Folosiţi ruleta aşa cum este 

indicat.

Poziţionaţi capătul ruletei la 

Capătul conductei de gazCapătul conductei de lichid

Orificiul de 

trecere din 

perete, 

Ø 65 mm

Poziţia 

furtunului 

de golire

Toate dimensiunile sunt exprimate în mm

190 173

61
31

0

61

4845
580

1065

219

40 40

91
45

FTXN50/60LV1B

Toate dimensiunile sunt exprimate în mm

Punctele de fixare recomandate ale 

plăcii de montaj (7 puncte în total)

Capătul conductei 
de gaz

Capătul conductei de lichid

Orificiul de 

trecere din 

perete,

Ø 65 mm

Poziţia 

furtunului 

de golire

Orificiu cu burghiu conic
ExteriorInterior

Conductă inclusă în perete 

(furnitură pe teren)

Capacul orificiului din 

perete (furnitură pe teren)

Etanşare

Ø 65

Conductă inclusă în 

perete (furnitură pe teren)

Montarea unităţii pe placa de instalare
Agăţaţi unitatea pentru interior pe porţiunea superioară 

a plăcii de instalare (Cuplaţi cele două cârlige din partea 

superioară spate a unităţii pentru interior cu muchia 

superioară a plăcii de instalare). Asiguraţi-vă că aceste 

cârlige sunt aşezate corect pe placa de instalare, 

mutând-o către stânga şi către dreapta.

Cum să ataşaţi unitatea pentru interior
Agăţaţi ghearele cadrului inferior de placa de montare.

Cum să demontaţi unitatea pentru interior
Apăsaţi în sus zona marcată (în partea inferioară a 

grilajului frontală) pentru a elibera ghearele.

Placă de montare

Clemă

Marcaj (partea din 

spate)

Cadru inferior

Grilaj frontal

Când decojiţi înainte 

capetele firelor 

interconectate, legaţi 

capetele respective 

cu bandă izolatoare.

Ghidaj pentru fire

Fixaţi aici cârligul unităţii pentru interior.

Placă de montare

Fire interconectate

Conducte de evacuare a apei
Conducta de evacuare din interior trebuie să aibă o pantă 

orientată în jos, pentru o evacuare lină. Evitaţi situaţiile 

care pot duce la scurgeri de apă.

Evacuarea apei

Scurgerea 

apei

Scurgerea 

apei

Scurgerea 

apei

Acumularea 

apei
Capăt 

scufundat 

în apă

Evacuare

Corect Greşit Greşit Greşit

 ATENŢIE
• Nu instalaţi unitatea la altitudini mai mari de 2.000 

m atât pentru interior, cât şi pentru exterior.
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CONDUCTE PENTRU REFRIGERENT

Lungimea permisă a conductelor
În cazul în care conducta este prea lungă, atât capacitatea, cât şi fiabilitatea unităţii vor scădea. Pe măsură ce creşte 

numărul de îndoiri, rezistenţa la curgere a sistemului de refrigerent creşte, reducând astfel capacitatea de răcire. 

Ca rezultat, compresorul se poate defecta. Alegeţi întotdeauna cel mai scurt traseu şi respectaţi recomandările din 

tabelul de mai jos:

Unitate pentru exterior

Unitate pentru interior

Model FTXN25LV1B FTXN35LV1B FTXN50LV1B FTXN60LV1B

Lungimea minimă permisă (L), m 3 3

Lungimea maximă permisă (L), m 20 30

Înălţimea maximă permisă (E), m 10 10

Dimensiunea conductei de gaz, 

mm/(in)
9,52 (3/8”) 12,70 (1/2”) 15,88 (5/8”)

Dimensiunea conductei de lichid, 

mm/(in)
6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)

*Asiguraţi-vă că adăugaţi cantitatea corectă de refrigerent suplimentar. Nerespectarea acestei prevederi poate avea 

ca rezultat reducerea performanţelor.

Remarcă:  Refrigerentul prevăzut în unitatea pentru exterior este pentru o lungime a conductelor de până la 7,5 m.

Încărcare suplimentară
Refrigerentul este preîncărcat în unitatea pentru exterior. Dacă lungimea conductei este mai mică decât 7,5 m, atunci 

nu este necesară încărcarea suplimentară după vacuumare. Dacă lungimea conductei este mai mare de 7,5 m, 

atunci folosiţi valoarea de încărcare suplimentară, aşa cum este indicat în tabel.

Încărcarea suplimentară cu refrigerent [g] pe fiecare 1 m de lungime suplimentar, conform tabelului

Interior FTXN25LV1B FTXN35LV1B FTXN50LV1B FTXN60LV1B

Exterior RXN25LV1B RXN35LV1B RXN50LV1B RXN60LV1B

Încărcare suplimentară [g/m] 20 20 20 20

Exemplu:
FTXN25LV1B şi RXN25LV1B cu lungimea conductelor de 12 m, lungimea suplimentară a conductelor este de 4,5 m. Astfel, 

Încărcare suplimentară = 4,5[m] x 20[g/m]

 = 90,0[g]
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CONDUCTE PENTRU REFRIGERENT

Punerea în operă a conductelor şi tehnica 

de evazare
• Nu folosiţi tubulatură din cupru contaminată sau 

deteriorată. În cazul în care conductele, evaporatorul 

sau condensatorul au fost expuse sau deschise 

timp de 15 secunde sau mai mult, sistemul trebuie 

vacuumat. În general, nu demontaţi buşoanele din 

plastic şi cauciuc, precum şi piuliţele din alamă de pe 

supape, fitinguri, tubulatură şi bobine decât după ce 

sunteţi gata să racordaţi conducta de aspiraţia sau 

lichid în supape sau fitinguri.

• Dacă sunt necesare lucrări de lipire tare, asiguraţi-vă 

că azotul gazos trece prin bobină şi îmbinări în timpul 

realizării lucrărilor de lipire tare. Astfel se va elimina 

formarea calaminei pe peretele interior al tubulaturii 

din cupru.

• Tăiaţi conducta în etape, avansând lent cu lama cuţitului 

pentru conducte. O forţă prea mare şi o tăiere adâncă 

vor produce o mai mare distorsiune asupra conductei 

şi, prin urmare, bavuri suplimentare. Vezi Figura I.

• Îndepărtaţi bavurile de pe muchiile tăiate ale 

conductelor folosind dispozitivul de înlăturare. Vezi 

Figura II. Ţineţi conducta în poziţia superioară şi 

dispozitivul de înlăturare a bavurilor în poziţia inferioară 

pentru a preveni pătrunderea aşchiilor de metal în 

conductă. Astfel se vor evita neuniformităţile feţelor 

evazate, care vor produce scurgerea gazului.

• Introduceţi piuliţele conice montate pe părţile de 

racordate atât pentru unitatea pentru interior, cât 

şi pentru unitatea pentru exterior în conductele din 

cupru. 

• Lungimea exactă a conductei care iese prin suprafaţa 

superioară a blocului de strângere este determinată 

de unealta de evazare. Vezi Figura III.

• Fixaţi bine conducta pe blocul de strângere. Potriviţi 

centrul blocului de strângere şi al poansonului de 

evazare, apoi strângeţi complet poansonul de evazare.

• Racordul conductei de refrigerent este izolat cu 

poliuretan cu celule închise.

Racordurile conductelor la unităţi
• Aliniaţi centrul conductelor şi strângeţi suficient cu 

degetele piuliţa conică. Vezi Figura IV.

• În final, strângeţi piuliţa conică cu cheia dinamometrică 

până când aceasta produce un clic.

• Când strângeţi piuliţa conică folosind cheia 

dinamometrică, asiguraţi-vă că direcţia de strângere 

respectă săgeata indicată pe cheie.

• Racordul conductei de refrigerent este izolat cu 

poliuretan cu celule închise.

Dimensiunea conductei, 

mm (in)

Moment de torsiune, 

Nm / (ft-Ib)

6,35 (1/4”) 18 (13,3)

9,52 (3/8”) 42 (31,0)

12,70 (1/2”) 55 (40,6)

15,88 (5/8”) 65 (48,0)

19,05 (3/4”) 78 (57,6)

Figura I
Tăierea tubului din cupru

1/4t

Figura II

Eliminaţi bavura

Figura III

A

D
Tub din cupru

Bloc de strângere

Ø Tub, D A (mm)

Inch mm Imperial 

(Tip piuliţă cu aripi)

Rigid 

(Tip ambreiaj)

1/4” 6,35 1,3 0,7

3/8” 9,52 1,6 1,0

1/2” 12,70 1,9 1,3

5/8” 15,88 2,2 1,7

3/4” 19,05 2,5 2,0

Figura IV Îmbinare evazată Tub evazat

Piuliţă conicăConducte de interior

Cheie de piuliţe
Cheie dinamometrică
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CONECTAREA CABLURILOR ELECTRICE

IMPORTANT : * Valorile prezentate în tabel au doar rol informativ. Acestea trebuie verificate şi selectate pentru a 

respecta codurile de reglementări locale/naţionale. Acestea depind de asemenea de tipul instalării 

şi de conductorii folosiţi.

  ** Intervalul de tensiuni adecvat trebuie verificat faţă de datele din eticheta de pe unitate.

1

2

SIG

N

L

1

2

SIG

Blocul de borne al 
unităţii pentru interior

Cablu de 
interconectare

Blocul de borne al 
unităţii pentru exterior

Cablu de alimentare 
electrică

Trebuie să existe o deconectare 
a tuturor polilor la sursa 
electrică, având o separare a 
contactelor de cel puţin 3 mm.

Model
FTXN25/35LV1B

RXN25/35LV1B

FTXN50/60LV1B

RXN50/60LV1B

Interval de tensiuni** 220V - 240V / 1 fază / 50Hz+ 

Dimensiunea cablului de 

alimentare electrică* mm²

Numărul de conductori

1,5

3

1,5

3

Dimensiunea cablului de 

interconectare* mm²

Numărul de conductori

1,5

4

1,5

4

Siguranţa de temporizare 

recomandată A
15 20

* Dacă lungimea cablului este mai mare de 2 m, folosiţi 

un cablu de dimensiune mai mare.

•  Toate firele trebuie bine conectate.

•  Verificaţi ca niciun fir să nu atingă conductele de refrigerent, compresorul sau orice altă piesă în mişcare.

•  Firul conector dintre unitatea pentru interior şi cea pentru exterior trebuie fixat cu ajutorul dispozitivului de ancorare 

a cablului care v-a fost pus la dispoziţie.

•  Cablul de alimentare electrică trebuie să fie echivalent cu H07RN-F, care este cerinţa minimă.

•  Verificaţi să nu fie aplicată nicio presiune externă asupra conectorilor bornelor şi cablurilor.

•  Verificaţi ca toate capacele să fie bine fixate pentru evitarea oricăror interstiţii.

• Folosiţi borna rotundă, de tip sertizare pentru conectarea firelor la blocul de borne al sursei electrice. Conectaţi 

firele conform indicaţiei de pe blocul de borne. (Consultaţi schema de conexiuni ataşată la unitate.)

Ataşaţi manşonul izolator

Bornă rotundă, de tip sertizare
Fir electric

• Folosiţi şurubelniţele corecte pentru strângerea şuruburilor bornelor. Şurubelniţele care nu sunt adecvate pot 

deteriora capul şurubului.

• Suprastrângerea poate deteriora şuruburile bornelor.

• Nu conectaţi fire de diverse dimensiuni la aceeaşi bornă.

• Păstraţi cablajul în ordine. Nu lăsaţi cablajul să obstrucţioneze alte piese şi capacul cutiei de borne.

Conectaţi firele de aceeaşi 

dimensiune pe ambele părţi.

Nu conectaţi firele de aceeaşi 

dimensiune pe o parte.

Nu conectaţi fire de 

dimensiuni diferite.
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MĂSURI SPECIALE DE PRECAUŢIE LA UTILIZAREA UNEI UNITĂŢI CU R410A

R410A este un nou refrigerent HFC care nu afectează stratul 
de ozon. Presiunea de lucru a acestui nou refrigerent este 
de 1,6 ori mai mare decât a refrigerentului convenţional 
(R22), astfel instalarea / service-ul adecvate sunt esenţiale.
• Nu folosiţi niciodată refrigerent diferit de R410A într-o 

unitate de aer condiţionat care este proiectată pentru 
funcţionare cu R410A.

• Uleiul POE sau PVE este folosit ca lubrifiant pentru un 
compresor R410A, care este diferit de uleiul mineral 
folosit pentru un compresor R22. În timpul instalării 
sau al service-ului, trebuie luate măsuri de precauţie 
suplimentare pentru a nu expune prea mult timp sistemul 
R410A la aerul umed. Uleiul rezidual POE sau PVE din 
conducte şi componente pot absorbi umiditatea din aer.

• Pentru e preveni încărcarea eronată, diametrul orificiului 
de service de pe supapa conică este diferit de cel al R22.

• Utilizaţi unelte şi materiale exclusiv pentru refrigerentul 
R410A. Uneltele exclusive pentru R410A sunt supapa 
colectorului, furtunul de încărcare, manometrul, 
detectorul de scurgeri de gaze, uneltele de evazare, cheia 
dinamometrică, pompa de vacuum şi cilindrul de refrigerent.

• Deoarece în unitatea de aer condiţionat R410A se 
formează presiuni mai mari decât în unităţile R22, este 
esenţial să se aleagă corect conductele din cupru. Nu 
folosiţi niciodată conducte din cupru mai subţiri de 0,8 
mm, chiar dacă sunt disponibile pe piaţă.

• Dacă apar scurgeri de gaz refrigerent în timpul instalării / 
service-ului, aveţi grijă să aerisiţi complet. Dacă gazul 
refrigerent intră în contact cu focul, se poate genera un 
gaz otrăvitor.

• La instalarea sau demontarea unei unităţi de aer 
condiţionat, nu permiteţi aerului sau umidităţii să 
rămână în traseul de refrigerent.

VACUUMAREA ŞI ÎNCĂRCAREA

Vacuumarea este necesară pentru eliminarea întregii cantităţi de umiditate din sistem.

Vacuumarea conductelor şi a unităţii pentru interior
Cu excepţia unităţii pentru exterior, care este preîncărcată 
cu refrigerent, unitatea pentru interior şi conductele de 
racordare a refrigerentului trebuie purjate cu aer datorită 
aerului care conţine umiditate şi care rămâne în traseul de 
refrigerent poate duce la defectarea compresorului.
• Demontaţi capacele de pe supapă şi de pe orificiul pentru 

service.
• Conectaţi centrul indicatorului de încărcare la pompa de 

vacuum.
• Conectaţi indicatorul de încărcare la orificiul pentru 

service al supapei cu 3 căi.
• Porniţi pompa de vacuum. Evacuaţi timp de aproximativ 

30 de minute. Durata de evacuare variază în funcţie 
de capacitatea pompei de vacuum. Confirmaţi că acul 
indicatorului de încărcare s-a deplasat către -760 mmHg.

Atenţie
• Dacă acum indicatorului nu se deplasează către -760 

mmHg, verificaţi existenţa scurgerilor de gaz (folosind 
detectorul de refrigerent) la racordul de tip conic al 
unităţii pentru interior şi pentru exterior şi reparaţi 
scurgerea înainte de a trece la pasul următor.

• Închideţi supapa indicatorului de încărcare şi opriţi 
pompa de vacuum.

• Pe unitatea pentru exterior, deschideţi supapa de aspiraţie 
(3 căi) şi supapa pentru lichid (2 căi) (în sens antiorar) cu 
cheia de 4 mm pentru şurubul cu cap hexagonal înfundat.

Operaţia de încărcare
Această operaţie trebuie realizată cu ajutorul unui cilindru 
de gaz şi al unui cântar de precizie. Încărcarea suplimentară 
este adăugată în unitatea pentru exterior cu ajutorul supapei 
de aspiraţie, prin intermediul orificiului pentru service.
• Demontaţi capacul orificiului pentru service.
• Conectaţi partea de joasă presiune a indicatorului de 

încărcare la centrul orificiului de service pentru aspiraţie 
al rezervorului cilindric şi închideţi partea de presiune 
înaltă a indicatorului. Purjaţi aerul din furtunul de service.

• Porniţi unitatea de aer condiţionat.
• Deschideţi cilindrul de gaz şi supapa de încărcare la joasă 

presiune.
• Când cantitatea necesară de refrigerent este pompată 

în unitate, închideţi partea de joasă presiune şi supapa 
cilindrului de gaz.

• Deconectaţi furtunul de service de la orificiul de service. 
Reaşezaţi capacul orificiului pentru service.

Cheie Allen
Piuliţă 

conică
Conducte de refrigerent

Unitate pentru exterior, 

supapă cu 3 căi
Orificiu pentru service

MANOMETRU DE JOASĂ PRESIUNE

COLECTOR CU MANOMETRU

MÂNER JOASĂ

FURTUN DE ÎNCĂRCARE

SUPAPĂ DE 

LICHID

SUPAPĂ DE 

GAZ (3 CĂI)

MANOMETRU DE ÎNALTĂ PRESIUNE

MÂNER ÎNALTĂ 

(ÎNTOTDEAUNA ÎNCHIS)

FURTUN DE ÎNCĂRCARE

ADAPTOR PENTRU 
POMPA DE VACUUM 
PENTRU PREVENIREA 
APARIŢIEI DEBITULUI 
INVERS

SUPAPĂ DE 
VERIFICARE

CONFIGURAREA PURJEI DE AER 

ÎN FUNCŢIE DE ÎNCĂRCARE

-760 mmHg

MANOMETRU DE JOASĂ PRESIUNE

COLECTOR CU MANOMETRU

MÂNER JOASĂ

FURTUN DE ÎNCĂRCARE

SUPAPĂ DE 

LICHID

SUPAPĂ DE 

GAZ (3 CĂI)

MANOMETRU DE ÎNALTĂ PRESIUNE

MÂNER ÎNALTĂ 

(ÎNTOTDEAUNA ÎNCHIS)

FURTUN DE ÎNCĂRCARE

SUPAPĂ DE 

VERIFICARE

CONFIGURAREA PURJEI DE AER 

ÎN FUNCŢIE DE ÎNCĂRCARE

-760 mmHg
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LĂMPI INDICATOARE

Receptor de semnal IR
Când a fost transmis un semna de funcţionare al 

telecomenzii cu infraroşii, receptorul de semnal al unităţii 

pentru interior va răspunde conform celor de mai jos 

pentru a confirma acceptarea transmiterii semnalului.

De la PORNIT la OPRIT 1 bip lung

De la OPRIT la PORNIT

Pompare / Forţa de răcire 

activată

2 bipuri scurte

Altele 1 bip scurt

Unitate de răcire / Unitate pompă de căldură
Tabelul prezintă lămpile indicatoare LED pentru unitatea 

de aer condiţionat în condiţii normale de funcţionare 

şi condiţii de defecţiune. Lămpile indicatoare LED 

sunt amplasate pe partea laterală a unităţii de aer 

condiţionat.

Unităţile pompei de căldură sunt prevăzute cu un 

senzor de mod „automat” care va asigura o temperatură 

rezonabilă a camerei prin comutarea automată fie la 

modul „rece”, fie la modul „cald”, conform temperaturii 

setate de către utilizator.

Receptor IR

Lămpi indicatoare LED pentru unitatea de răcire / 
unitatea pompă de căldură

Receptor IR

Rece / Cald
Temporizator
Repaus

Comutator ON/OFF 

(PORNIT/OPRIT)

Lămpi indicatoare LED: Funcţionare normală şi stare de defecţiune pentru unitatea de răcire / pompă de 
căldură

RECE/CALD 

(VERDE/ROŞU)

Funcţionare

VERDE
Mod rece

ROŞU
Mod cald

ROŞU

Mod automat în funcţionarea cu 

încălzire

VERDE

Mod automat în funcţionarea cu 

răcire

Temporizator pornit

Mod sleep pornit

VERDE
Mod ventilator pornit

VERDE
Mod uscare pornit

ROŞU
Operaţia de dezgheţare

VERDE
Eroare unitate

  PORNIT  Clipeşte
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INTERVAL DE FUNCŢIONARE

Model: FTXN25/35LV1B

 RXN25/35LV1B
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Model: FTXN50/60LV1B

 RXN50/60LV1B
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FILTRUL DE AER

1. Deschideţi panoul frontal.
• Ţineţi panoul de la teşiturile de pe unitatea principală 

(2 teşituri pe partea dreaptă şi pe cea stângă) şi 

ridicaţi-l până se opreşte.

Teşitura de 
pe unitatea 
principală

2. Trageţi pentru a scoate filtrele de aer.
• Apăsaţi puţin în sus umărul din centrul fiecărui filtru 

de aer, apoi trageţi-l în jos.

3. Curăţaţi sau înlocuiţi fiecare filtru.
• Când scuturaţi pentru a îndepărta apa rămasă, nu 

stoarceţi filtrul.

4. Aşezaţi filtrul de aer şi închideţi panoul frontal.
• Introduceţi ghearele filtrelor în fantele panoului 

frontal. Închideţi încet panoul frontal şi apăsaţi-l în 

cele 3 puncte. (Câte 1 pe fiecare parte şi 1 în mijloc.)

• Filtrul de aer are o formă simetrică pe direcţie 

orizontală.

FRONT

SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE

Piese pentru 
service Proceduri de întreţinere Perioadă

Filtru de aer 
pentru interior

1. Îndepărtaţi tot praful lipit de filtru cu ajutorul aspiratorului sau spălaţi cu apă 

călduţă (cu temperatura mai mică de 40°C/104°F) cu un detergent neutru.

2. Clătiţi bine filtrul şi uscaţi-l înainte de a îl aşeza la loc în unitate.

3. Nu folosiţi benzină, substanţe volatile sau produse chimice pentru a curăţa 

filtrul.

Cel puţin o dată la 2 

săptămâni.

Mai des dacă este 

necesar.

Unitate pentru 
interior

1. Curăţaţi murdăria sau praful de pe grilaj sau panou, ştergând cu o cârpă 

moale, înmuiată în apă călduţă (cu temperatura mai mică de 40°C/104°F) şi 

o soluţie de detergent neutru.

2. Nu folosiţi benzină, substanţe volatile sau produse chimice pentru a curăţa 

unitatea pentru interior.

Cel puţin o dată la 2 

săptămâni.

Mai des dacă este 

necesar.
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 ATENŢIE
• Evitaţi contactul direct al pieselor din plastic cu orice agenţi de curăţare prin tratare cu ulei. Aceasta poate 

duce la deformarea pieselor din plastic ca rezultat al reacţiei chimice.

1. Deschideţi panoul frontal.
• Ţineţi panoul de la teşiturile de pe unitatea principală 

(2 teşituri pe partea dreaptă şi pe cea stângă) şi 

ridicaţi-l până se opreşte.

2. Demontaţi panoul frontal.
• În timp ce continuaţi să ridicaţi panoul frontal, glisaţi-l 

către dreapta şi trageţi-l către partea din faţă. Arborele 

rotativ stânga este detaşat. Glisaţi arborele rotativ 

dreapta către stânga şi trageţi-l către partea din faţă 

pentru a îl demonta.

3. Montaţi panoul frontal.
• Aliniaţi arborii rotativi dreapta şi stânga ai panoului 

faţă cu canelurile şi apăsaţi-i până la capăt în 

interior.

• Închideţi cu grijă panoul frontal. (Apăsaţi ambele 

capete şi centrul panoului frontal.)

Arbore 

rotativ

Teşitura de 
pe unitatea 
principală

 ATENŢIE
• Nu atingeţi piesele metalice ale unităţii pentru interior. Vă puteţi răni.

• La demontarea sau montarea panoului frontal, sprijiniţi bine panoul cu mâna pentru ca acesta să nu cadă.

• Pentru curăţare, nu folosiţi apă fierbinte cu temperatura mai mare de 40°C, benzină, gazolină, diluant sau alte 

uleiuri nevolatile, compus pentru lustruire, perii abrazive şi nici alte materiale dure.

• După curăţare, asiguraţi-vă că panoul frontal este bine fixat.

Când unitatea nu va fi folosită o perioadă îndelungată

Exploataţi unitatea timp de 

2 ore cu următoarea setare.

Mod de operare: rece

Temperatură: 30°C/86°F

Deconectaţi ştecherul de la 

priză. 

Dacă folosiţi un circuit electric 

independent pentru unitatea 

dumneavoastră, întrerupeţi 

circuitul. 

Scoateţi bateriile din 

telecomandă.
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• În cazul în care există vreun conflict în interpretarea acestui manual şi a oricărei traduceri a acestuia în orice 

limbă, va prevala versiunea în limba engleză a acestui manual.

• Producătorul îşi rezervă dreptul de a revizui în orice moment orice specificaţie şi desen din prezentul document, 

fără notificare prealabilă.

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium.

Importator pentru Turcia:

AIRFEL ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SANAYI 
TICARET A.S.
Hurriyet Mah.E5 Yanyol, Uzeri No.57, 

34876, Kartal Istanbul.
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