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Măsuri de protecţie

Citiţi cu atenţie aceste "Măsuri de protecţie" înainte de a instala
echipamentul de condiţionare a aerului şi aveţi grijă să-l instalaţi
corect.

După finalizarea instalării, efectuaţi proba de funcţionare pentru a
verifica existenţa unor eventuale defecţiuni şi explicaţi clientului cum
să exploateze şi să întreţină instalaţia de aer condiţionat cu ajutorul
manualului de exploatare. Cereţi clientului să păstreze manualul de
instalare împreună cu manualul de exploatare pentru consultare
ulterioară.

Această instalaţie de aer condiţionat se livrează cu condiţia "aparate
neaccesibile publicului".

Această unitate este un produs de clasa A. Într-un mediu casnic
acest produs poate cauza interferenţe radio, caz în care utilizatorul
va trebui să ia măsurile adecvate.

Avertizare

■ Solicitaţi efectuarea lucrărilor de instalare de către distribuitor
sau de către o persoană calificată.
Nu încercaţi să instalaţi de unul singur instalaţia de aer
condiţionat. Instalarea necorespunzătoare poate cauza scăpări
de apă, electrocutare sau incendiu.

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

■ Consultaţi distribuitorul local în legătură cu ce este de făcut în
cazul scăpărilor de agent frigorific. Când instalaţia de aer
condiţionat va fi instalată într-o încăpere mică, trebuie să luaţi
măsurile corespunzătoare astfel încât cantitatea de agent
frigorific scurs să nu depăşească concentraţia limită în cazul
unei scăpări.
În caz contrar, aceasta poate cauza accidente datorită epuizării
oxigenului.

■ Aveţi grijă să utilizaţi doar accesoriile şi piesele specificate
pentru lucrările de instalare.
Neutilizarea pieselor specificate poate avea drept rezultat
căderea unităţii, scăpări de apă, electrocutare sau incendiu.

■ Instalaţi instalaţia de aer condiţionat pe o fundaţie suficient de
rezistentă pentru a rezista la greutatea unităţii.
O fundaţie insuficient de rezistentă poate avea drept rezultat
căderea echipamentului şi accidentări.

■ La efectuarea lucrărilor de instalare specificate luaţi în calcul
rafalele de vânt, uraganele sau cutremurele.
Neluarea acestei măsuri în timpul lucrărilor de instalare
determina căderea unităţii cauzând accidente.

■ Aveţi grijă să asiguraţi un circuit separat de alimentare de la
reţea pentru această unitate şi întreaga parte electrică să fie
executată de persoane calificate conform legilor şi
reglementărilor locale şi acestui manual de instalare.
Capacitatea insuficientă a reţelei electrice sau instalaţia
electrică necorespunzătoare pot cauza electrocutare sau
incendiu.

■ Verificaţi ca întregul cablaj să fie bine fixat, cablurile specificate
să fie utilizate şi asupra conexiunilor la borne sau cablurilor să
nu se exercite solicitări.
Conexiunile sau fixarea necorespunzătoare a cablurilor poate
determina acumulări anormale de căldură sau incendiu.

■ Când cablaţi reţeaua electrică şi interconectaţi cablajul dintre
telecomandă şi transmisie, poziţionaţi conductorii astfel încât
capacul cutiei de control să poată fi bine fixat.
Poziţionarea necorespunzătoare a capacului cutiei de control
poate cauza electrocutare, incendiu sau supraîncălzirea
bornelor.

■ Dacă în timpul instalării au loc scăpări de agent frigorific gaz,
aerisiţi zona imediat.
Dacă agentul frigorific vine în contact cu focul se pot produce
gaze toxice.

■ După finalizarea instalării, controlaţi pentru eventualele scăpări
de agent frigorific gaz.
Dacă în încăpere se produc scăpări de agent frigorific gaz şi
acesta vine în contact cu o sursă de foc, precum încălzitorul
unui ventilator, o sobă sau o maşină de gătit, pot rezulta gaze
toxice.

■ Aveţi grijă să decuplaţi unitatea înainte de a atinge piesele
electrice.

■ Nu atingeţi comutatorul cu degetele umede.
Atingerea comutatorului cu degetele umede poate cauza
electrocutare.

■ Asiguraţi-vă că aţi legat la pământ instalaţia de aer condiţionat.
Nu conectaţi împământarea unităţii la o conductă de utilităţi,
conductorul paratrăsnetului, sau o linie de împământare
telefonică.
Împământarea incorectă poate duce la electrocutare sau
incendiu.
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 sau incendii.
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Precauţie

■ Urmând instrucţiunile acestui manual de instalare, instalaţi
tubulatura de evacuare pentru a asigura un drenaj corespun-
zător şi izolaţi tubulatura pentru a preveni condensarea.
Tubulatura de evacuare necorespunzătoare poate cauza
scăpări de apă în interior şi pagube materiale.

■ Instalaţi unităţile interioare şi exterioare, cordonul de alimentare
şi cablul de interconectare la cel puţin 1 metru distanţă de
televizoare sau aparate radio pentru a preveni interferenţa cu
imaginea sau zgomote.
(În funcţie de tăria semnalului de intrare, distanţa de 1 metru
poate să nu fie suficientă pentru eliminarea zgomotului.)

■ Distanţa de transmisie a telecomenzii (ansamblul fără cablu)
poate scădea faţă de normal în încăperi cu lămpi electronice
fluorescente (tipurile cu invertor sau pornire rapidă).
Instalaţi unitatea interioară cât se poate de departe de lămpile
fluorescente.

■ Nu montaţi instalaţia de aer condiţionat în următoarele locuri:
• Unde există o concentraţie ridicată de ceaţă sau vapori de ulei

mineral (de ex. o bucătărie). 
Piesele din material plastic se vor deteriora, piesele se pot
desprinde şi pot rezulta scăpări de apă.

• În locurile în care se produc gaze corosive, precum acidul
sulfuros. 
Corodarea conductelor de cupru sau a pieselor lipite poate cauza
scăpări de agent frigorific.

• Lângă echipamente care emit radiaţii electromagnetice. Radiaţia
electromagnetică poate perturba funcţionarea sistemului de control,
cauzând funcţionarea defectuoasă a unităţii.

• Unde pot apare scăpări de gaz inflamabil, unde există fibre de
carbon sau praf inflamabil suspendat în aer sau acolo unde se
manipulează substanţe volatile inflamabile, precum diluant sau
benzină.

• Exploatarea unităţii în astfel de condiţii poate cauza incendii.

■ Nu atingeţi aripioarele schimbătorului de căldură.
Manipularea necorespunzătoare poate cauza accidentări.

■ Fiţi foarte atenţi la transportul produsului.
Unele produsele utilizează benzi de polipropilenă pentru
ambalare. Nu folosiţi nici o bandă de polipropilenă pentru
transport. Este periculos.

■ Debarasaţi-vă în condiţii de siguranţă de materialele de
ambalare.
Materialele de ambalare precum cuiele şi alte piese din metal
sau din lemn pot cauza înţepături sau alte accidentări.
Rupeţi şi aruncaţi sacii de ambalaj din material plastic astfel
încât copiii să nu se joace cu ele. Dacă copii se joacă cu saci din
material plastic care nu au fost rupţi, ei se expun riscului de
sufocare.

■ Nu decuplaţi alimentarea de la reţea imediat după oprire.
Totdeauna aşteptaţi cel puţin 5 minute înainte de a decupla
alimentarea de la reţea.
În caz contrar pot surveni scăpări de apă şi defecţiuni.

■ Într-un mediu casnic acest produs poate cauza interferenţe
radio, caz în care utilizatorul va trebui să ia măsurile adecvate.

Respectaţi standardele naţionale pentru lucrările de instalare.

Înainte de instalare

Accesoriile necesare pentru instalare trebuie să rămână în
custodia dvs. până la finalizarea instalării. Nu le aruncaţi!

1. Decideţi asupra unui traseu pentru transport.

2. În timpul deplasării până la locul de instalare, lăsaţi unitatea în
ambalajul său. Acolo unde nu se poate evita dezambalarea, folosiţi o
chingă din material moale sau panouri protectoare împreună cu o
frânghie la ridicare, pentru a evita deteriorarea sau zgârierea
unităţilor.

Când deplasaţi o unitate la deschidere sau după deschidere,
ţineţi unitatea de urechile de prindere. Nu exercitaţi forţe asupra
tubulaturii agentului frigorific, tubulaturii de evacuare sau
flanşelor.

Înainte de instalarea unităţii aveţi grijă să verificaţi tipul
agentului frigorific R410A care se va utiliza. (Utilizarea unui
agent frigorific incorect va împiedica funcţionarea normală a
unităţii.)

Pentru instalarea unei unităţi exterioare, consultaţi manualul de
instalare anexat unităţii exterioare.

Precauţii

■ Aveţi grijă să instruiţi clienţii cum să exploateze corespunzător
unitatea (acţionarea diferitelor funcţii şi reglarea temperaturii)
cerându-le să efectueze ei înşişi operaţiunile în timp ce studiază
manualul de exploatare.

■ Nu instalaţi in locuri unde aerul conţine cantităţi ridicate de sare,
precum în apropierea mării şi unde tensiunea fluctuează mult
precum în fabrici, sau în vehicule sau pe vapoare.

Accesorii

Verificaţi ca următoarele accesorii să fie incluse la unitatea dvs.

Accesorii opţionale

Această unitate interioară necesită unul din telecomenzile prezentate
mai jos.

Clemă de metal 1

Furtun de evacuare 1

Izolaţie pentru asamblări

• pentru conducta de lichid 1

• pentru conducta de gaz 1

Tampon de etanşare

• mare 1

• mediu 1

Şuruburi pentru flanşele tubulaturii 26

Şaibă pentru urechea de susţinere 8

Clemă (mare) 8

Clemă (mică) 4

Placa de fixare a şaibei 4

Material de etanşare 2

Filtru de aer 1

Manual de instalare
Manual de exploatare

1

Certificatul de calitate al produsului 1

Tip de telecomandă

Tip cu cablu BRC1C61

Tip fără cablu BRC4C65/BRC4C66
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Acordaţi atenţie specială următoarelor elemente în 
timpul construcţiei şi verificaţi-le după terminarea 
instalării.

Elemente care trebuie verificate după finalizarea lucrării

De asemenea vezi "Măsuri de protecţie" la pagina 1.

Elemente care trebuie verificate la livrare

Aspecte de explicat despre operaţiuni

Articolele cu semne de AVERTIZARE şi PRECAUŢIE în manualul de
exploatare se referă la posibilităţile de accidentare şi deteriorări
materiale, suplimentar faţă de uzul general al produsului. În
consecinţă, este necesar să daţi o explicaţie completă privind
elementele descrise şi de asemenea să cereţi clienţilor dvs. să
citească manualul de exploatare.

Alegerea locului de instalare

1 Alegeţi cu aprobarea clientului un loc de instalare care să
îndeplinească următoarele condiţii.

■ Unde se poate asigura distribuirea optimă a aerului.

■ Unde nimic nu blochează trecerea aerului.

■ Unde condensul poate fi evacuat corespunzător.

■ Unde tavanul este suficient de solid pentru a suporta
greutatea unităţii interioare.

■ Unde tavanul fals nu are o pantă vizibilă.

■ Unde nu există riscul de scăpări de gaz inflamabil.

■ Unde se poate asigura un spaţiu suficient pentru întreţinere
şi reparaţii.

■ Unde amplasarea tubulaturii între unităţile interioare şi
exterioare este posibilă în limitele admisibile. (Consultaţi
manualul de instalare al unităţii exterioare.)

■ Dimensiunea *H1 înseamnă înălţimea minimă a unităţii.

■ Selectaţi dimensiunea *H1, *H2 astfel încât să se asigure o
pantă descendentă de cel puţin 1/100, aşa cum se indică în
"Instalarea tubulaturii de evacuare" la pagina 7.

■ Spaţiul de întreţinere marcat cu "*" este necesar când se
utilizează cutia de instalare pentru placa adaptoare cu
circuite imprimate (KRP1BA101) vândută separat.

PRECAUŢII

■ Instalaţi unităţile interioare şi exterioare, cablajul de
alimentare şi cablajul de conectare la cel puţin 1 m de
televizoare sau aparate radio pentru a preveni interferenţa cu
imaginea sau zgomotele. (În funcţie de undele radio, distanţa
de 1 m poate să nu fie suficientă pentru eliminarea
zgomotului.)

■ Dacă ansamblul fără cablu se instalează într-o încăpere cu
iluminare electronică fluorescentă (invertor sau starter rapid),
distanţa de transmisie a telecomenzii se poate scurta.
Unităţile interioare trebuie instalate cât mai departe posibil de
iluminarea fluorescentă.

2 Pentru instalare folosiţi şuruburi de susţinere. Controlaţi
dacă tavanul este sau nu suficient de rezistent pentru a
susţine greutatea unităţii. Dacă există riscuri, întăriţi
tavanul înainte de a instala unitatea.

(Spaţiul de instalare este marcat pe cutia de carton pentru
instalare. Consultaţi-l pentru a verifica punctele care necesită
întărire.)

Bifaţi ✓ când aţi 
verificat

■ Sunt unităţile interioară şi 
exterioară fixate strâns?

Unităţile pot cădea, vibra sau 
face zgomot.

■ Este finalizată proba de 
etanşeitate a liniei de gaz?

Poate avea drept rezultat o 
răcire insuficientă.

■ Este unitatea complet 
izolată?

Apa condensată poate picura.

■ Este evacuarea neîngrădită? Apa condensată poate picura.

■ Tensiunea reţelei de 
alimentare corespunde celei 
care figurează pe placa de 
identificare?

Unitatea se poate defecta sau 
componenţii se pot arde.

■ Cablajul şi tubulatura au fost 
executate corect?

Unitatea se poate defecta sau 
componenţii se pot arde.

■ Unitatea este legată la 
pământ în condiţii de 
siguranţă?

Periculos în cazul unor scurgeri 
de curent.

■ Dimensiunile cablajului sunt 
în conformitate cu 
specificaţiile?

Unitatea se poate defecta sau 
componenţii se pot arde.

■ Nu blochează nimic 
evacuarea sau admisia 
aerului la unitatea interioară 
sau exterioară?

Poate avea drept rezultat o 
răcire insuficientă.

■ S-au notat lungimea 
tubulaturii agentului frigorific 
şi cantitatea suplimentară de 
agent frigorific încărcat?

Încărcătura de agent frigorific 
din sistem nu este cunoscută.

Bifaţi ✓ când aţi 
verificat

■ Aţi explicat clientului operaţiunile în timpul prezentării manualului 
de exploatare?

■ Aţi predat clientului manualul de exploatare şi garanţia?

■ Aţi explicat clientului modul de întreţinere şi curăţare a pieselor 
procurate local (filtrul de aer, grila (grilele orificiilor de evacuare 
şi aspiraţie a aerului), etc.)?

■ Aţi predat clientului manualele componentelor procurate local 
(dacă e cazul)?

PRECAUŢIE

■ Când deplasaţi unitatea în timpul sau după
dezambalare, aveţi grijă să o ridicaţi ţinând-o de
urechile de ridicare. Nu exercitaţi presiuni asupra altor
piese, mai ales asupra tubulaturii agentului frigorific,
tubulaturii de evacuare şi flanşelor.

■ Dacă credeţi că umiditatea la tavan ar putea depăşi
30°C şi RH 80%, întăriţi izolaţia de pe corpul unităţii.
Utilizaţi vată de sticlă sau spumă de polietilenă ca
izolaţie astfel încât grosimea să fie de <10 mm şi să
se potrivească în deschiderea tavanului.

1 Cutie de control

2 Tavan

3 Suprafaţa podelei (mm)

≥300*

20
0

*H
1≥

24
0

≥2
50

0*H
2

≥2
0

≥300*

1

2 3
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Pregătiri înainte de instalare

1 Confirmaţi relaţia poziţiilor între unitate şi şuruburile de
susţinere.

Instalaţi deschiderea pentru inspecţie pe partea cutiei de control
unde întreţinerea şi inspecţia cutiei de control şi pompei de
evacuare sunt uşoare. Instalaţi deschiderea pentru inspecţie de
asemenea în partea inferioară a unităţii.

2 Asiguraţi-vă că nu se depăşeşte domeniul presiunii statice
externe a unităţii.

(A se vedea documentaţia tehnică pentru domeniul de reglaj al
presiunii statice externe.)

3 Deschideţi orificiul de instalare. (Tavane preconfigurate)

■ Odată ce orificiul de instalare este deschis în tavan, unde va
fi instalată unitatea, treceţi tubulatura agentului frigorific,
tubulatura de evacuare, cablajul transmisiei şi cablajul
telecomenzii (nu e necesar dacă utilizaţi o telecomanda fără
cablu) la orificiile pentru tubulatura şi cablajul unităţii.
A se vedea "Instalarea tubulaturii agentului frigorific" la
pagina 6, "Instalarea tubulaturii de evacuare" la pagina 7, şi
"Exemplu de cablare" la pagina 10.

■ După deschiderea orificiului din tavan, asiguraţi-vă că
tavanul este orizontal dacă e necesar. Pentru prevenirea
vibraţiilor poate fi necesară întărirea tavanului.
Consultaţi un arhitect sau un dulgher pentru detalii.

4 Instalaţi şuruburile de susţinere.

Folosiţi şuruburi de susţinere de W3/8 până la M10.
Folosiţi o ancoră încastrată pentru tavanele existente şi un insert
îngropat, o ancoră îngropată sau alte piese procurate la faţa
locului pentru tavanele noi în vederea întăririi acestora pentru a
putea susţine greutatea unităţii.

5 Pentru admisia pe la fund, înlocuiţi capacul camerei după
procedeul prezentat mai jos.

1. Îndepărtaţi plasa de protecţie. (6 locuri) (numai PBVE(T))
Scoateţi capacul camerei. (7 locuri)

1 Priza de aer

2 Orificiul de evacuare a aerului

3 Pompa de evacuare

4 Cutie de control

5 Dimensiunea deschiderii pentru inspecţie (450 x 450 mm)

6 Tavan

Asigură vizibilitate
Uşă de vizitare (deschidere tavan)

620

620

A
A

B

500

3 4

5

6

12

Model A B

FXDQ20~32 700 740

FXDQ40+50 900 940

FXDQ63 1100 1140

1 Şurub de ancorare

2 Placă de tavan

3 Piuliţă lungă sau întinzător cu filet

4 Şurub de susţinere

5 Unitatea interioara

Nota Toate piesele de mai sus sunt procurate la faţa locului.

1 Orificiul de evacuare a aerului

2 Priza de aer

3 Capacul camerei

4 Plasă de protecţie (numai pentru PBVE(T))

5

4

3

1

2

1
3

2

4
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2. Fixaţi la loc capacul camerei cu orientarea corespunzătoare
figurii de mai jos. (7 locuri)
Fixaţi la loc plasa de protecţie demontată cu orientarea
corespunzătoare figurii de mai jos. (6 locuri) (numai PBVE(T))

3. Fixaţi filtrul de aer (accesoriu) în modul prezentat în diagramă.
Cele 4 orificii care nu pot fi acoperite de filtrul de aer trebuie
acoperite cu bandă disponibilă comercial.

Instalarea unităţii interioare

În privinţa pieselor ce urmează a fi utilizate pentru instalare,
aveţi grijă să utilizaţi accesoriile furnizate şi piesele specificate
indicate de compania noastră.

1 Instalaţi provizoriu unitatea interioară.

Fixaţi urechea de susţinere la şurubul de susţinere. Aveţi grijă să
o fixaţi bine, utilizând o piuliţă şi o şaibă din părţile superioară şi
inferioară ale urechii de susţinere.

PRECAUŢII

Întrucât unitatea utilizează o tavă de evacuare din material
plastic, feriţi-o de stropi de sudură şi de alte substanţe străine
din orificiul de evacuare a aerului în timpul instalării.

2 Potriviţi înălţimea unităţii.

3 Verificaţi ca unitatea să fie orizontalizată.

4 Strângeţi piuliţa superioară.

1 Orificiul de evacuare a aerului

2 Priza de aer

3 Capacul camerei

4 Plasă de protecţie (numai pentru PBVE(T))

1 Fixaţi filtrul la unitatea principală apăsând în jos pe urechi.

2 În cazul părţii de fund.

3 În cazul părţii posterioare.

1

3

2

4

1

2 3

A Fixarea brăţării urechii de susţinere

B Cum se fixează şaibele

1 Piesă procurată la faţa locului

2 Şaibă pentru urechea de susţinere (procurare la faţa locului)

3 Ureche de susţinere

4 Strângeţi piuliţa dublă

5 Placa de fixare a şaibei (procurare la faţa locului)

PRECAUŢIE

Asiguraţi-vă că unitatea este instalată orizontal
utilizând un boloboc sau un tub de plastic umplut cu
apă. Când utilizaţi un tub de plastic în locul unui
boloboc, potriviţi suprafaţa superioară a unităţii la
suprafaţa apei la ambele capete ale tubului de plastic
şi reglaţi orizontalitatea unităţii. (Un aspect de care
trebuie să se ţină seama în mod special este ca
unitatea să fie astfel instalată încât panta să nu fie în
direcţia tubulaturii de evacuare, această ar putea
cauza scurgeri.)

1 Tub de vinil

2 Nivel

A B

2

1

2
4

5
3 6

21 1
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Instalarea tubulaturii agentului frigorific

Pentru tubulatura agentului frigorific a unităţilor exterioare, consultaţi
manualul de instalare livrat împreună cu unitatea exterioară.

Executaţi complet lucrările de izolare termică pe ambele părţi ale
tubulaturii de gaz şi de lichid. În caz contrar, pot rezulta uneori
scăpări de apă.

Utilizaţi o izolaţie ce poate rezista la temperaturi de cel puţin 120°C.
Întăriţi izolaţia tubulaturii agentului frigorific în funcţie de mediul
înconjurător instalaţiei. Dacă temperatura deasupra tavanului poate
atinge 30°C sau umiditatea 80%. Pe suprafaţa izolaţiei se poate forma
condens.

1 Racordaţi tubulatura.

■ Unitatea exterioară este încărcată cu agent frigorific.

■ La racordarea sau deconectarea conductelor la sau de la
unitate aveţi grijă să folosiţi atât o cheie fixă cât şi una
dinamometrică, conform desenului.

■ Consultaţi Tabelul 1 pentru dimensiunile spaţiilor pentru
piuliţa olandeză.

■ Aplicaţi ester sau eter în zona porţiunilor evazate (atât în
interior cât şi în exterior) când utilizaţi racorduri cu piuliţe
olandeze şi rotiţi apoi de 3 sau 4 ori cu mâna.

Ungeţi aici cu eter sau ester

■ ConsultaţiTabelul 1 pentru determinarea cuplului de
strângere.

Tabelul 1

■ Consultaţi "Tabelul 2" la pagina 7 dacă nu este disponibilă o
cheie dinamometrică.
Utilizarea unei cheii fixe la strângerea piuliţelor olandeze
cauzează creşterea bruscă a cuplului de strângere la un
anumit punct.
Din acel punct, strângeţi piuliţa mai departe la unghiul
corespunzător prezentat în "Tabelul 2" la pagina 7.

2 După terminarea lucrării, aveţi grijă să verificaţi dacă nu
sunt scăpări de gaz.

3 După ce aţi controlat că nu sunt scăpări, aveţi grijă să
izolaţi racordurile.

■ Izolaţi utilizând izolaţia pentru asamblări care însoţesc
conductele de lichid şi de gaz. În afară de asta, asiguraţi-vă
că izolaţia pentru asamblări de pe tubulatura de lichid şi de
gaz are cusătura în sus. (Strângeţi ambele margini cu
cleme.)

■ Pentru tubulatura de gaz, înfăşuraţi tamponul de etanşare
mediu peste izolaţia pentru asamblări (partea cu piuliţa
olandeză).

PRECAUŢIE

Urmaţi punctele de mai jos.

■ Folosiţi un tăietor de ţeavă şi o mandrină potrivite
tipului de agent frigorific.

■ Aplicaţi ester sau eter în zona porţiunilor evazate
când utilizaţi un racord mandrinat.

■ Utilizaţi numai piuliţele olandeze care însoţesc
unitatea. Utilizarea unor piuliţe olandeze diferite poate
cauza scăpări ale agentului frigorific.

■ Pentru a împiedica pătrunderea în tubulatură a
prafului, a umezelii sau a altor materiale străine,
strangulaţi sau acoperiţi cu bandă capătul tubului.

■ Nu permiteţi pătrunderea în circuitul agentului
frigorific a altor substanţe în afara agentului frigorific
indicat, precum aerul, etc. Dacă apar scăpări de
agent frigorific gaz în timpul lucrului la unitate, ventilaţi
imediat încăperea temeinic.

1 Cheie dinamometrică

2 Cheie fixă

3 Îmbinarea tubulaturii

4 Piuliţă olandeză

2

3

1

4

Dimensiunea 
conductei

Cuplul de 
strângere

Dimensiunile 
evazării A 

(mm) Evazare

Ø6,4 (1/4") 14,2~17,2 N•m 8,7~9,1

Ø9,5 (3/8") 32,7~39,9 N•m 12,8~13,2

Ø12,7 (1/2") 49,5~60,3 N•m 16,2~16,6

Ø15,9 (5/8") 61,8~75,4 N•m 19,3~19,7

PRECAUŢIE

Strângerea exagerată poate cauza crăparea
piuliţelor olandeze sau scăpări de agent frigorific.

Aveţi grijă să nu adere ulei pe nici o porţiune în
afară de evazare. Dacă uleiul aderă la piesele din
material plastic, etc., există posibilitatea
deteriorării acestora.

R0.4-0.8

A

90°±2° 

45°±2°

21 4

7

8

7

5 63

21 4

7

8

7 10

5 963

A

B
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■ Când lipiţi tubulatura agentului frigorific, începeţi lipirea
numai după efectuarea dezlocuirii cu azot (Precauţie 2.) sau
sub pernă de azot în tubulatura agentului frigorific
(Precauţie 1.). După finalizare, racordaţi unitatea interioară
cu o îmbinare evazată.

Instalarea tubulaturii de evacuare

1 Instalaţi tubulatura de evacuare.

■ Aveţi grijă ca evacuarea să funcţioneze corespunzător.

■ Diametrul conductei de evacuare trebuie să mai mare decât
sau egal cu diametru conductei de legătură (tub de vinil;
dimensiunea conductei: 20 mm; dimensiune exterioară:
26 mm). (fără includerea ştuţului)

■ Menţineţi tubulatura de evacuare scurtă şi cu pantă descen-
dentă de cel puţin 1/100 pentru a preîntâmpina formarea
pungilor de aer.

A Procedura de izolare a tubulaturii de lichid

B Procedura de izolare a tubulaturii de gaz

1 Prindeţi de bază

2 Material pentru izolarea tubulaturii (unitatea principală)

3 Izolaţie pentru asamblare (procurare la faţa locului).

4 Racord cu piuliţă olandeză

5 Întoarceţi cusătura în sus

6 Material pentru izolarea tubulaturii (procurare la faţa locului)

7 Clemă (procurare la faţa locului)

8 Unitatea principală

9 Tampon de etanşare mediu (procurare la faţa locului)

10 Înfăşuraţi peste partea superioară a racordului cu piuliţă 
olandeză.

PRECAUŢIE

Aveţi grijă să izolaţi complet toată tubulatura de
legătură până la racordurile tubulaturii în interiorul
unităţii. Tubulatura expusă poate cauza condensare
sau arsuri la atingere.

PRECAUŢIE

1. Când lipiţi o conductă în timp ce alimentaţi azot în
interiorul conductei, aveţi grijă să reglaţi presiunea
azotului la 0,02 MPa, utilizând reductorul de
presiune. (Această presiune corespunde unei adieri
ce se simte la obraz.)

2. Nu folosiţi flux când lipiţi racordurile tubulaturii
agentului frigorific. Utilizaţi ca aliaj de lipire cupru
fosforos (BCup-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795:
ISO 3677) care nu necesită flux. (Utilizarea de flux
conţinând clor poate cauza corodarea tubulaturii.
Utilizarea unui flux de sudare conţinând fluor poate
cauza deteriorarea lubrifiantului de agent frigorific,
afectând sistemul tubulaturii agentului frigorific. 

1 Tubulatura agentului frigorific

2 Piesă ce va fi lipită

3 Azot

4 Înfăşurare cu bandă

5 Ventil de mână

6 Reductor de presiune

7 Azot

1 2 4 5

6

73

Nerecomandat, exceptând cazurile de urgenţă.

Trebuie să utilizaţi o cheie dinamometrică dar dacă
sunteţi obligat să instalaţi unitatea fără cheie
dinamometrică, puteţi urma metoda de instalare
descrisă mai jos.

După terminarea lucrării, aveţi grijă să verificaţi
dacă nu sunt scăpări de gaz.

Când continuaţi să strângeţi piuliţa olandeză cu o
cheie fixă, există un punct în care cuplul de strângere
creşte brusc. Din acea poziţie, strângeţi mai departe
piuliţa olandeză la unghiul prezentat mai jos:

Tabelul 2

PRECAUŢIE

■ Deschiderea racordului de pe tubulatura de evacuare
poate varia în funcţie de model, deci controlaţi
denumirea modelului şi utilizaţi metoda adecvată
pentru modelul respectiv.

■ Asiguraţi-vă că toată apa a fost eliminată înainte de
racordarea conductei.

1 Ştuţ de evacuare

2 Orificiu de evacuare pentru întreţinere (cu capac de cauciuc)

3 Conducte de agent frigorific

A În cazul tipului PBVE şi NBVE (cu pompă de evacuare)

B În cazul tipului PBVET şi NBVET (fără pompă de evacuare)
Racordaţi conducta de evacuare după îndepărtarea capacului 
de cauciuc şi tubulaturii de izolare prinsă de orificiul 
racordului.

Dimensiunea 
conductei

Unghi de strângere 
suplimentar

Lungimea 
recomandată a 
braţului uneltei

Ø6,4 (1/4") 60~90° ±150 mm

Ø9,5 (3/8") 60~90° ±200 mm

Ø12,7 (1/2") 30~60° ±250 mm

Ø15,9 (5/8") 30~60° ±300 mm

1

2

33

A

1

33

B
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Numai pentru PBVE şi NBVE

Numai pentru PBVET şi NBVET

■ Pentru a împiedica lăsarea furtunului de evacuare, dispuneţi
urechi de susţinere la fiecare 1 - 1,5 m.

■ Folosiţi furtunul de evacuare şi clema de metal. Introduceţi
complet furtunul de evacuare în orificiul racordului conductei
de evacuare şi strângeţi ferm clema de metal cu partea
superioară a benzii pe capătul furtunului. Strângeţi clema de
metal până când capul şurubului este la mai puţin de 4 mm
de furtun.

■ Cele două zone de mai jos trebuie izolate deoarece acolo se
poate forma condens, cauzând scurgeri de apă.
- Tubulatura de evacuare ce trece în interior
- Orificiul racordului conductei de evacuare
Consultând figura de mai jos, izolaţi clema de metal şi
furtunul de evacuare utilizând tamponul mare de etanşare
inclus.

PRECAUŢII PENTRU CONDUCTA DE RIDICARE A SCURGERII

(Numai pentru PBVE şi NBVE (cu pompă de evacuare))

■ Asiguraţi-vă ca înălţimea conductei de ridicare a scurgerii să nu
fie mai mare de 600 mm.

■ Plasaţi vertical conducta de ridicare a scurgerii şi asiguraţi-vă că
nu este mai departe de 300 mm de unitate.

Plasaţi furtunul de evacuare orizontal sau cu o pantă uşor
ascendentă. Dacă există pungi de aer, se poate produce
zgomot ca rezultat al revenirii apei când pompa de evacuare se
opreşte.

PRECAUŢII (pentru toate modelele)

Racordurile tubulaturii de evacuare

■ Nu racordaţi direct tubulatura scurgerii la conductele de
canalizare care au miros de amoniac. Amoniacul din canalizare
poate pătrunde în unitatea interioară prin tubulatură de
scurgere, corodând schimbătorul de căldură.

■ Nu răsuciţi sau încovoiaţi furtunul de scurgere, exercitând
asupra sa o forţă excesivă.
(Acest tip de tratament poate cauza scăpări.)

■ Dacă utilizaţi tubulatura centrală de evacuare, urmaţi procedeul
din "Instalaţi tubulatura de evacuare." la pagina 7.

■ Selectaţi tubulatura centrală de evacuare cu dimensiunea
corespunzătoare în conformitate cu capacitatea unităţii
racordate.

2 După finalizarea tubulaturii, verificaţi ca scurgerea să nu fie
îngrădită.

Introduceţi treptat aproximativ 1 l de apă în tava de evacuare
pentru a verifica drenajul în modul descris mai jos.

1 Tubulatura centrală de evacuare cu o pantă de cel puţin 1/
100.

1 Tubulatura centrală de evacuare cu o pantă de cel puţin 1/
100.

PRECAUŢIE

Acumularea apei în tubulatura de evacuare poate obtura
evacuarea.

1 Clemă de metal (procurare la faţa locului)

2 Furtun de evacuare (procurare la faţa locului)

3 Bandă

4 Tampon de etanşare mare

≤6
00 1

≥1
00

1

1

1

3

2 4

≤4 mm

1 Placă de tavan

2 Ureche de susţinere

3 Domeniu reglabil (≤600 mm)

4 Conducta de ridicare a scurgerii (procurare la faţa locului)

5 Furtun de scurgere (accesoriu)

6 Clemă de metal (accesoriu)

7 Pantă orizontală sau ascendentă

1 Orificiul de evacuare a aerului

2 Pompă portabilă

3 Găleată

4 Conducte de agent frigorific

5 Orificiu de evacuare condens

6 5 4

1

3

2≤300 mm

≤6
00

 m
m

1~1.5 m

5
7

1

2

3
54
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Instalarea conductei

Racordaţi conducta furnizată la faţa locului.

Partea prizei de aer

■ Fixaţi conducta şi flanşa de pe partea admisiei (procurare la faţa
locului).

■ Racordaţi flanşa la unitatea principală cu şuruburi.

■ Înfăşuraţi flanşa de pe partea admisiei şi zona racordului
conductei cu bandă de aluminiu sau ceva similar pentru a
preveni scăparea aerului.

Partea orificiului de evacuare a aerului

■ Racordaţi conducta după aerul din interiorul flanşei de pe partea
evacuării.

■ Înfăşuraţi flanşa de pe partea evacuării şi zona racordului
conductei cu bandă de aluminiu sau ceva similar pentru a
preveni scăparea aerului.

Lucrările de cablare electrică

Instrucţiuni generale

■ Întrerupeţi alimentarea de la reţea înainte de a începe orice
lucrare.

■ Toate piesele şi materialele furnizate la faţa locului cât şi
lucrările electrice trebuie să se conformeze codurilor locale.

■ Folosiţi numai conductori de cupru.

■ Pentru lucrările de cablare electrică, consultaţi de asemenea
"Placa schemei de conexiuni" de pe capacul cutiei de control.

■ Pentru detaliile cablării telecomenzii, consultaţi manualul de
instalare anexat telecomenzii.

■ Întreaga cablare trebuie executată de un electrician autorizat.

■ Acest sistem constă din unităţi interioare multiple. Marcaţi
fiecare unitate interioară ca unitatea A, unitatea B..., şi asiguraţi-
vă de potrivirea cablajului plăcii de borne cu unitatea exterioară
şi unitate BS. Nepotrivirea cablajului şi tubulaturii între unitatea
exterioară şi o unitate interioară poate cauza defectarea
sistemului.

■ Trebuie instalat un disjunctor capabil să întrerupă alimentarea
de la reţea a întregului sistem.

■ Consultaţi manualul de instalare anexat unităţii exterioare pentru
dimensiunea cablului de alimentare conectat la unitatea
exterioară, capacitatea disjunctorului şi comutatorului şi
instrucţiunile de cablare.

■ Asiguraţi-vă că aţi legat la pământ instalaţia de aer condiţionat.

■ Nu conectaţi conductorul de împământare la conducte de gaz,
de apă, la conductorul paratrăsnetului, sau la linii de
împământare telefonică.
• Conductele de gaz: pot cauza explozii sau incendii dacă gazul

scapă.
• Conductele de apă: nu au efect de împământare dacă se

utilizează tubulatură din PVC rigid.
• Conductorii de împământare telefonică sau paratrăsnete: pot

cauza un potenţial electric anormal de înalt în împământare în
timpul descărcărilor electrice atmosferice.

■ Pentru a evita scurtcircuitarea conductorului reţelei de
alimentare, aveţi grijă să utilizaţi borne izolate.

■ Nu cuplaţi alimentarea de la reţea (întreruptorul cablajului sau
întreruptorul pentru defecţiune la împământare) până nu s-au
finalizat toate celelalte lucrări.

PRECAUŢIE

■ Lucrările de cablare electrică vor trebui efectuate
de electricieni calificaţi.

■ Dacă lucrările de cablare electrică au fost
efectuate de lucrători fără calificarea de
electrician, după proba de funcţionare trebuie
executate treptele 3 până la 7.

FXDQ Număr de şuruburi

20~32 16

40+50 22

63 26

PRECAUŢIE

Când fixaţi conducta pe partea admisiei, aveţi grijă să fixaţi
un filtru de aer în interiorul trecerii aerului pe partea
admisiei. (Utilizaţi un filtru de aer a cărei eficienţă de
colectare a prafului este de cel puţin 50% prin tehnică
gravimetrică.) Filtrul inclus nu este utilizat când este
cuplată conducta de admisie.

1 Şurub de racord (accesoriu)

2 Flanşă (procurare la faţa locului)

3 Unitatea principală

4 Material de izolaţie (procurare la faţa locului)

5 Bandă de aluminiu (procurare la faţa locului)

6 Partea orificiului de evacuare a aerului

7 Partea prizei de aer

1 2 23 4

5

67

5

PRECAUŢIE

■ Aveţi grijă să izolaţi conducta pentru a preveni
formarea condensului. (Material: vată de sticlă sau
spumă de polietilenă, cu grosimea de 25 mm)

■ Utilizaţi izolaţie electrică între conductă şi perete când
utilizaţi conducte de metal pentru a trece şipcile plasei
sau gardurilor de metal sau placărilor de metal în
clădirile de lemn.

■ Aveţi grijă să explicaţi clientului modul de întreţinere şi
curăţare a pieselor procurate local (filtrul de aer, grila
(grilele orificiilor de evacuare şi aspiraţie a aerului),
etc.
Manual de instalare
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Specificaţii pentru siguranţele şi cablul procurate la faţa 
locului

Legate de alimentarea de la reţea

Lungimea admisibilă a cablajelor transmisiei şi cablajului tele-
comenzii sunt după cum urmează.

Unitate exterioară - unitate interioară: Max. 1000 m (lungimea totală
a cablajului: 2000 m)

Unitate interioară - telecomandă Max. 500 m

Caracteristici electrice

• MCA: Intensitate minimă circuit (A)
• kW: Puterea nominală a motorului ventilatorului (kW)
• MFA: Intensitate maximă siguranţă (A)
• FLA: Intensitate la sarcină maximă (A)

Exemplu de cablare

Cum se conectează cablurile

Cablaţi doar după îndepărtarea capacului cutiei de control aşa cum
este prezentat în figura mai jos.

Cablajul alimentării de la reţea 
(inclusiv conductorul de împământare)

Model
Număr de 

unităţi
Siguranţe 

locale Conductor Dimensiune

FXDQ20~32

1 15 A H05VV-U3G

Dimensiunea 
cablului 

trebuie să se 
conformeze 

codurilor 
locale.

FXDQ40+50

FXDQ63

Cablajul transmisiei
Cablajul telecomenzii

Model Conductor Dimensiune

FXDQ20~32
Cordon sau cablu cu manta 
de vinil (2 fire) (a se vedea 

Nota 2.)
0,75-1,25 mm2FXDQ40+50

FXDQ63

NOTĂ 1. Numai în cazul conductelor protejate. Folosiţi
H07RN-F în cazul lipsei protecţiei.

2. Grosimea izolată: ≥1 mm.

3. În cazul în care cablajul este într-un loc unde poate fi
atins cu uşurinţă de oameni, instalaţi un întreruptor
pentru defecţiuni la împământare pentru a preveni
electrocutarea.

4. Când utilizaţi un întreruptor pentru defecţiuni la
împământare, aveţi grijă să selectaţi unul util şi
pentru protecţia faţă de supracurent şi scurtcircuit.

Când utilizaţi un întreruptor pentru defecţiuni la
împământare numai pentru dispozitivul de
împământare, aveţi grijă să-l utilizaţi împreună cu
un întreruptor de cablaj.

Unităţi
Reţeaua de 
alimentare

Motorul 
ventila-
torului

Model Hz Volţi

Domeniul 
de 

tensiuni MCA MFA kW FLA

FXDQ20~32PBVE

50 220-240
Max. 264
Min. 198

0,8

15

0,062
0,6

FXDQ20~32PBVE(T) 0,7

FXDQ40NBVE(T)
1,0 0,8

FXDQ50NBVE(T)
0,13

FXDQ63NBVE(T) 1,1 0,9

FXDQ20~32PBVE

60 220
Max. 242
Min. 198

0,9

15

0,062
0,7

FXDQ20~32PBVE(T) 0,8

FXDQ40NBVE(T) 1,1 0,9

FXDQ50NBVE(T) 1,3
0,13

1,0

FXDQ63NBVE(T) 1,4 1,1

1 Capacul cutiei de control

2 Cablajul alimentării de la reţea şi conductorul de 
împământare

3 Schema de conexiuni (spate)

4 Cablajul transmisiei, cablajul telecomenzii. Nu racordaţi 
cablajul de putere aici. Aceasta poate cauza defecţiuni.

5 Strângeţi pentru a preveni alunecarea. Fixaţi mantaua 
cablajului (accesoriu)

6 Fixaţi. Potriviţi mantaua cablajului cu clema de fixare de pe 
partea alimentării de la reţea a materialului de strângere 
pentru a preveni alunecarea (accesoriu).

7 Clemă

8 Fixaţi. Îndepărtaţi clema cu o şurubelniţă. Treceţi o sârmă prin 
clemă şi aveţi grijă să prindeţi clema de capacul cutiei de 
control.

9 Material de etanşare (accesoriu)

10 Conductor

11 Unitate exterioară

12 Unitate interioară

Aveţi grijă să treceţi un cablu printr-o zonă de penetrare a 
conductorilor.
După cablare, etanşaţi conductorul şi zona de penetrare a 
conductorului pentru a preveni pătrunderea umezelii şi 
animalelor mici din exterior.
Înfăşuraţi liniile de curenţi slabi şi cele de alimentare de la 
reţea cu material de etanşare aşa cum este prezentat în 
figura mai jos. (În caz contrar, umezeala sau animalele mici, 
precum insectele, din exterior pot cauza scurtcircuit în 
interiorul cutiei de control.) Fixaţi strâns astfel încât să nu 
rămână goluri.

2

1

3 4

4

5

6

2

7
8

7

9

10

11 12
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PRECAUŢII

■ Consultaţi "Manualul de instalare a telecomenzii" pentru
instalarea şi pozarea cablajului telecomenzii.

■ A se vedea de asemenea "Placa cu schema de conexiuni" fixată
pe capacul cutiei de control când efectuaţi lucrările de cablare
electrică.

■ Conectaţi telecomanda şi cablajul transmisiei la regletele de
conexiuni respective.

Conectarea cablajului electric, a cablajului telecomenzii, şi a
cablajului transmisiei

■ Cablajul alimentării de la reţea şi conductorul de
împământare
Scoateţi capacul cutiei de control.
După aceea, trageţi cablurile în unitate prin orificiul de
traversare pentru cablaj şi racordaţi la regleta de conexiuni (3P).
Aveţi grijă să plasaţi partea de manta de vinil în cutia de control.

■ Cablajul telecomenzii şi transmisiei
Trageţi cablurile în unitate prin orificiul de traversare pentru
cablaj şi racordaţi la regleta de conexiuni (6P).
Aveţi grijă să plasaţi partea de manta de vinil în cutia de control.

PRECAUŢII

■ La regleta de conexiuni a alimentării de la reţea nu pot fi
conectate cablaje de grosimi diferite. (Conexiunile slăbite la
cablajul de alimentare pot cauza încălziri anormale.)

■ Utilizaţi papuci rotunzi de tip sertizare cu manşon izolat pentru
conexiunile la regleta de conexiunii a cablajului alimentării de la
reţea. Când acestea nu sunt disponibile, conectaţi cabluri de
acelaşi diametru pe ambele părţi.

Urmaţi instrucţiunile de mai jos dacă din cauza fixării
necorespunzătoare cablajul de alimentare se încinge.

■ Pentru cablare, utilizaţi cablajul de alimentare indicat şi
conectaţi strâns, apoi fixaţi pentru a preveni exercitarea unei
presiuni exterioare asupra plăcii de borne.

■ Utilizaţi şurubelniţa corectă pentru strângerea şuruburilor
bornelor. Dacă lama şurubelniţei este prea mică, se poate
deteriora capul şurubului, iar şurubul nu va fi strâns
corespunzător.

■ Dacă şuruburile bornelor sunt strânse prea tare, şuruburile se
pot deteriora.

■ Consultaţi tabelul de mai jos pentru cuplurile de strângere a
şuruburilor bornelor.

PRECAUŢIE

■ Când fixaţi cablajul, utilizaţi materialul de strângere
inclus şi conform figurii de mai sus pentru a preveni
exercitarea de presiuni din exterior asupra
conexiunilor cablajului şi fixaţi strâns.

■ Aveţi grijă să prindeţi cu brăţara cablajul alimentării de
la reţea şi conductorul de împământare de cutia de
control.

■ La executarea cablajului, aveţi grijă să dispuneţi
corespunzător cablurile pentru a putea închide
capacul cutiei de control, apoi închideţi strâns
capacul. La prinderea capacului cutiei de control,
aveţi grijă să nu înţepaţi nici un cablu.

■ În exteriorul aparatelor de aer condiţionat, separaţi
cablurile de semnal (cablajul telecomenzii şi cel de
transmisie) de cele de putere (cablul de împământare
şi cablurile de alimentare) la cel puţin 50 mm astfel
încât să nu treacă împreună prin acelaşi loc.
Apropierea poate cauza interferenţe electrice,
deranjamente şi defecţiuni.

PRECAUŢIE

Nu conectaţi sub nici un motiv cablajul alimentării de la
reţea la regleta de conexiuni a cablajului telecomenzii sau
transmisiei. Procedând astfel riscaţi să distrugeţi întregul
sistem.

1 Placă cu circuite imprimate de interior (ansamblu)

2 Regletă de conexiuni (3P)

3 Cablajul alimentării de la reţea - conductorul de împământare

4 Orificiu de traversare pentru cablaj

5 Cablajul telecomenzii - cablajul transmisiei

6 Regletă de conexiuni (6P)

L N

1

2

3
4

456

Bornă
Cuplul de 
strângere

Regleta de conexiuni a cablajului telecomenzii, 
transmisiei (6P)

0,79-0,97 N•m

Regleta de conexiuni (3P) a alimentării de la 
reţea şi a împământării

1,18-1,44 N•m

1 2 3

1 Papuc rotund de tip 
sertizat

2 Fixaţi manşonul de izolare

3 Cablu electric
Manual de instalare
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Exemple de cablaj

La utilizarea 1 telecomenzi pentru 1 unitate interioară

Pentru control de grup sau utilizare cu 2 telecomenzi

Când se include unitatea BS

Controlul cu două telecomenzi (controlul unei unităţi 
interioare cu 2 telecomenzi)

La utilizarea a 2 telecomenzi, una trebuie fixată la "MAIN" (principală)
iar cealaltă la "SUB" (secundară).

COMUTAREA MAIN/SUB (PRINCIPALĂ/SECUNDARĂ)

1 Introduceţi vârful unei şurubelniţe în golul dintre partea
superioară şi cea inferioară a telecomenzii şi acţionând din cele
două părţi îndepărtaţi partea superioară.

(Placa cu circuite imprimate a telecomenzii este fixată pe partea
superioară a telecomenzii.)

2 Fixaţi pe "S" comutatorul principală/secundară de pe una din
plăcile cu circuite imprimate ale celor doua telecomenzi.

(Lăsaţi comutatorul celeilalte telecomenzi fixat pe "M".)

Metoda de cablaj (a se vedea "Lucrările de cablare electrică" la
pagina 9.)

3 Scoateţi capacul cutiei de control.

4 Adăugaţi telecomanda 2 (secundară) la regleta de conexiuni
(6P) pentru regleta de conexiuni a telecomenzii (P1, P2) din

cutia de control.

(Nu există polaritate.)

1 Reţeaua de alimentare 220-240 V~50 Hz sau 220 V~60 Hz

2 Unitatea exterioară

3 Unitatea interioară A

4 Unitatea interioară B

5 Unitatea interioară cea mai în aval

6 Telecomandă (opţiune)

1 Reţeaua de alimentare 220-240 V~50 Hz sau 220 V~60 Hz

2 Unitatea exterioară

3 Unitatea interioară A

4 Unitatea interioară B

5 Unitatea interioară cea mai în aval

6 Telecomandă (opţiune)

7 Pentru utilizare cu 2 telecomenzi

8 În cazul sistemului cu control de grup

Notă:
La utilizarea controlului de grup nu este necesară 
desemnarea unei adrese de unitate interioară.
Adresa este fixată automat la cuplarea alimentării.

1 Reţeaua de alimentare 220-240 V~50 Hz sau 220 V~60 Hz

2 Unitatea exterioară

3 Unitatea interioară A

4 Unitatea BS

5 Telecomandă (opţiune)

L N
IN/D OUT/D

F1 F2 F1 F2
L N

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN LN

L N

1 1
2

3

6 6 6

4 5

1

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2 F1 F2 T1 T2 P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2P1 P2

L N

1
2

3 4 5

7         6
8

LN LN LN

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

IN/DOUT/D
F1 F2 F1 F2

L N

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2LN

1

2 4

3

5

1 Placa cu circuite imprimate a telecomenzii

2 Reglaj din fabrică

3 Doar o telecomandă trebuie schimbată

1 Regleta de conexiuni a cablajului telecomenzii

2 Telecomanda 1 (principală)

3 Telecomanda 2 (secundară)

S

M
S

S
M

1

2

3

1P 2F

2 3

}}}}

1
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PRECAUŢII

■ Este necesar un cablaj de joncţiune când utilizaţi controlul de
grup şi 2 telecomenzi în aceeaşi timp.

■ Conectaţi unitatea interioară de la capătul cablului de joncţiune
(P1, P2) la telecomanda 2 (SECUNDARĂ).

Comandă de la distanţă (decuplare forţată şi acţionare de 
cuplare/decuplare

■ Conectaţi intrarea din exterior la bornele T1 şi T2 ale regletei de
conexiuni (6P) pentru telecomandă în vederea realizării
comenzii de la distanţă).

■ A se vedea "Reglajul local şi proba de funcţionare" la pagina 13
pentru detalii privind exploatarea.

Control centralizat

Pentru controlul centralizat, este necesară desemnarea numărului de
grup. Pentru detalii, consultaţi manualul fiecărui regulator opţional
pentru control centralizat.

Reglajul local şi proba de funcţionare

În funcţie de tipul instalaţiei s-ar putea să fie nevoie ca reglajele
locale să fie efectuate utilizând telecomanda,.

1 Aveţi grijă să închideţi capacele cutiilor de control de pe unităţile
interioare şi exterioare.

2 În funcţie de tipul instalaţiei, efectuaţi reglajele locale din
telecomandă după cuplarea alimentării de la reţea, urmând
manualul "Reglaje locale" care însoţeşte telecomanda.

■ Reglajele pot selecta "Numărul de mod", "PRIMUL NR. DE
COD" şi "AL DOILEA NR. DE COD".

■ "Reglajele locale" care însoţesc telecomanda specifică
ordinea reglajelor şi metoda de exploatare.

În sfârşit, asiguraţi-vă că clientul păstrează într-un loc sigur manualul
"Reglaje locale", împreună cu manualul de exploatare.

Reglarea selecţiei presiunii statice

■ Selectaţi AL DOILEA NR. DE COD pentru rezistenţa conductei
racordate.
(La livrarea din fabrică AL DOILEA NR. DE COD este fixat pe
"01".)

■ A se vedea documentaţia tehnică pentru detalii.

Reglajul telecomenzii

■ Decuplarea forţată şi acţionarea de cuplare/decuplare trebuie
selectate selectând AL DOILEA NR. DE COD aşa cum este
prezentat în tabelul de mai jos. (La livrarea din fabrică AL
DOILEA NR. DE COD este fixat pe "01".)

■ Intrarea A a acţionării de cuplare/decuplare funcţionează după
cum este prezentat în tabelul de mai jos.

1 Unitatea interioară n° 1

2 Unitatea interioară n° 2

3 Număr maxim de unităţi interioare

4 Conductor de joncţiune (P1•P2)

5 Telecomanda n 1 (PRINCIPALĂ)°

6 Telecomanda n° 2 (SECUNDARĂ)

1 Intrare A

Specificaţii de cablu
Cordon sau cablu cu manta de vinil 

(2 fire)

Secţiune 0,75-1,25 mm2

Lungimea Max. 100 m

Bornă externă
Contact care poate asigura sarcina 

minimă aplicabilă de 15 V CC, 1 mA.

1 2 3

3

4 5

3

1P 2P 1F 2F 1T 2T
FORCED

OFF
REMOTE
CONTRL

TRANSMISSION
WIRING

1

1 Primul nr. de cod

2 Al doilea nr. de cod

3 Nr. de mod

4 Mod de reglaj de câmp

Presiunea statică externă Nr. de mod
Primul nr. 

de cod
Al doilea 

nr. de cod

Standard (10 Pa)

13(23) 5

01

Reglaj de presiune statică 
ridicată (30 Pa)

02

Intrare externă de cuplare/
decuplare Nr. de mod

Primul nr. 
de cod

Al doilea 
nr. de cod

Decuplarea forţată
12(22) 1

01

Acţionare de cuplare/decuplare 02

Decuplarea forţată Acţionare de cuplare/decuplare

Intrarea A "cuplat" pentru a 
forţa o oprire (recepţie 
telecomandă interzisă)

Unitate exploatată prin modificarea 
intrării A din "decuplat" în "cuplat"

Intrarea A "decuplat" pentru a 
permite telecomanda

Unitate oprită prin modificarea intrării A 
din "cuplat" în "decuplat"

SETTING

1 2 3 4
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Reglarea intervalului de afişare a semnului filtrului

■ Explicaţi clientului următoarele în cazul în care reglajele pentru
murdărirea filtrului au fost modificate.

■ La livrarea din fabrică timpul de afişare a semnului filtrului este
fixat la 2500 de ore (echivalente utilizării timp de 1 an).

■ Reglările pot fi modificate pentru anularea afişării.

■ Când instalaţi unitatea într-un loc cu mult praf, fixaţi timpul de
afişare a semnului filtrului la intervale mai scurte de timp (1250
ore).

■ Explicaţi clientului că filtrul trebuie curăţat regulat pentru a
preveni înfundarea şi de asemenea timpul care este fixat.

Reglaje pentru accesorii vândute separat

Pentru reglajele necesare consultaţi manualele cu instrucţiuni care
însoţesc accesoriile vândute separat.

Când utilizaţi o telecomandă fără cablu

Când utilizaţi o telecomandă fără cablu, trebuie stabilită o adresă a
telecomenzii fără cablu. Consultaţi manualul de instalare care
însoţesc telecomanda fără cablu pentru detaliile privind efectuarea
reglajelor.

3 Efectuaţi a probă de funcţionare în conformitate cu manualul de
instalare al unităţii exterioare.

Becul indicator al funcţionării telecomenzii se va lumina
intermitent când survine o defecţiune. Verificaţi codul de
defecţiune de pe afişajul cu cristale lichide pentru a identifica
problema. Explicarea codurilor de defecţiune şi a problemelor
corespunzătoare este dată în "MĂSURI PENTRU
ÎNTREŢINERE" pentru unitatea exterioară. Dacă afişajul
prezintă una din următoarele, există posibilitatea ca lucrările de
cablare să fi fost efectuate incorect ori alimentarea nu este
cuplată, deci controlaţi încă o dată.

4 După finalizarea probei de funcţionare, aveţi grijă să verificaţi
drenajul în pompa de evacuare în conformitate cu "Instalarea
tubulaturii de evacuare" la pagina 7.

Al doilea nr. de cod

Nr. de 
mod Primul nr. de cod 01 02

10(20)

0
murdărire 

filtru
redusă avansată

1 (redusă/
avansată)

timp afişat
2500/1250 

ore
10000/5000 

ore

3
afişarea 
semnului 
filtrului

ON
OFF 

(DECUPLAT)

Afişajul telecomenzii Conţinut

Există un scurtcircuit la bornele 
DECUPLĂRII FORŢATE (T1, T2).

U3
Proba de funcţionare nu a fost 
efectuată

U4
UH

• Alimentarea unităţii exterioare 
este decuplată.

• Unitatea exterioară nu a fost 
cablată pentru alimentarea de 
la reţea.

• Cablare incorectă a cablajului 
transmisiei şi/sau DECUPLĂRII 
FORŢATE.

• Cablajul de transmisie este 
întrerupt.

UF Cablare inversată a transmisiei.

Nu afişează

• Alimentarea unităţii interioare 
este decuplată.

• Unitatea interioară nu a fost 
cablată pentru alimentarea de 
la reţea.

• Cablaj incorect pentru 
telecomandă, transmisie, şi/sau 
DECUPLAREA FORŢATĂ.

• Cablajul telecomenzii este 
întrerupt.

PRECAUŢIE

Totdeauna opriţi proba de funcţionare utilizând
telecomanda pentru a scoate din funcţiune.
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