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Инверторни климатици от СИСТЕМА 
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Оригиналното ръководство е написано на английски език. 
Текстовете на останалите езици са преводи на 
оригиналните инструкции.

1. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Непременно следвайте инструкциите от "ПРЕДПАЗНИ 
МЕРКИ".
Този продукт се отнася към категорията "уреди, недостъпни 
за широката публика".
Това е продукт от клас А. В домашна среда този продукт 
може да причини радио интерференция, за която 
потребителят може да се наложи да вземе съответни 
мерки.

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ..Означава потенциална рискова 
ситуация, която, ако не бъде 
избегната, ще доведе до смърт 
или сериозно нараняване.

ВНИМАНИЕ .................Означава потенциална рискова 
ситуация, която, ако не бъде 
избегната, ще доведе до леко 
или средно нараняване. 
Може да се използва също 
и за предупреждение срещу 
небезопасни практики.

• След приключване на монтажа, тествайте климатика 
и проверете дали работи правилно. Предоставете на 
потребителите достатъчно пълни инструкции за 
употребата и почистването на вътрешния модул, 
в съответствие с ръководството за експлоатация. 
Посъветвайте потребителя да запази това ръководство 
и ръководството за експлоатация заедно и на 
леснодостъпно място за бъдещи справки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Поискайте монтажните работи да се извършат от дилъра 
или от квалифициран персонал. 
Неправилният монтаж може да доведе до изтичане на 
вода, токови удари или пожар.

• Монтажните работи следва да се изпълнят в съответст-
вие с това ръководство. 
Неправилният монтаж може да доведе до изтичане на 
вода, токови удари или пожар.

• Консултирайте се с вашия дилър за указания какво да 
предприемете в случай на изтичане на охладителен 
агент. 
Когато вътрешният модул ще се монтира в малка стая, 
необходимо е да се вземат съответни мерки така, че 
количеството изтекъл охладителен агент да не превиши 
лимита за концентрация в случай на утечка. 
В противен случай, това може да доведе до инцидент 
поради недостиг на кислород.

• При изпълнение на монтажните работи следва да се 
използва само посоченото допълнително оборудване и 
детайли. 
Неспазването на това изискване може да доведе до 
изтичане на вода, токови удари, пожар или падане на 
блока.

• Монтирайте климатичната инсталация върху основа, 
която може да издържи тежестта на оборудването. 
Недостатъчната здравина на основата може да доведе 
до падане на оборудването и да причини нараняване. 
Освен това, може да се получи вибриране на 
вътрешните модули, което да причини неприятен тракащ 
шум.

• Монтажните работи следва да се извършват, като се 
отчетат особеностите на местния климат - възможност 
от поява на силни ветрове, тайфуни или земетресения. 
Неправилният монтаж може да доведе до инцидент 
от рода на падане на климатика.

• Всички електротехнически дейности следва да се 
извършват от квалифициран персонал в съответствие 
с приложимото законодателство и разпоредби 
(забележка 1), както и съобразно това ръководство, 
като се използва отделно захранване. 
Освен това, дори и ако проводниците са къси, 
използвайте кабели с достатъчна дължина и никога не 
свързвайте допълнителни проводници, за да ги 
удължите. 
Недостатъчният капацитет на захранващата верига или 
неправилното свързване може да доведат до токови 
удари или пожар.
(забележка 1) приложимо законодателство означава 

"Всички международни, европейски, 
национални и местни директиви, закони, 
разпоредби и/или кодекси, които имат 
отношение и се прилагат към определен 
продукт или област".

• Заземете климатика. 
Не свързвайте заземяващият кабел към газови и 
канализационни тръби, гръмоотводи или към 
заземяването на телефонните линии. 
Непълното заземяване може да причини токов удар или 
пожар. 
Силният токов пик от светкавица или други източници 
може да причини повреда на климатичната инсталация.
български 1



• Задължително инсталирайте прекъсвач за утечки на 
земята. 
Неспазването на това изискване може да причини токов 
удар и пожар.

• Откачете захранването, преди да докосвате 
електрическите компоненти. 
Ако докоснете част под напрежение, можете да бъдете 
ударени от токов удар.

• Всички кабели следва да са добре закрепени, да се 
използват само изрично указаните видове проводници, 
и върху контактните съединения или проводниците не 
трябва да има никакво външно въздействие. 
Непълното свързване или закрепване може да причини 
пожар.

• При окабеляване на вътрешните и външните модули, 
както и при свързване на захранването, проводниците 
следва да се прокарват така, че капакът на контролната 
кутия да може да се затвори добре. 
Ако капакът на контролната кутия не е поставен, може да 
се стигне до прегряване на клемите, токов удар или 
пожар.

• Ако по време на монтажните работи има изтичане на 
охладителен газ, незабавно проветрете зоната. 
Ако охладителният газ влезе в контакт с огън, може да се 
отделят токсични газове.

• След приключване на монтажните работи, проверете за 
евентуални течове на охладителен газ. 
Ако в стаята има изтичане на охладителен газ, който 
влезе в контакт с източник на огън (калорифер, печка или 
сушилня), може да се отдели токсичен газ.

• Никога не докосвайте случайно изтекъл охладителен 
агент. Това може да доведе до сериозни рани, причинени 
от измръзване.

ВНИМАНИЕ

• Монтажът на дренажните тръби следва да се извърши 
съгласно това ръководство, за да се осигури добро 
оттичане. Тръбите следва да се изолират, за да се 
предотврати появата на конденз. 
Неправилният монтаж на дренажните тръби може да 
доведе до теч на вода и да намокри мебелите.

• Монтирайте климатика, захранващото окабеляване, 
окабеляването за дистанционното управление и 
управляващото окабеляване на разстояние поне 1 метър 
от телевизори и радиоприемници, за да се избегнат 
появата на шум или смущения в образа. 
(В зависимост от дължината на радиовълните, 
разстоянието от 1 метър може да не бъде достатъчно 
за елиминиране на шума.)

• Монтирайте вътрешния модул възможно най-далече от 
флуоресцентни лампи. 
Ако безжичен комплект се монтира в помещение, където 
има флуоресцентни лампи от електронен тип (с инвертор 
или бърз старт), предавателното разстояние на 
дистанционното управление може да се скъси.

• Не монтирайте климатичната система на места:
1. Където във въздуха присъстват емулсии, изпарения и 

други малки частици от минерални масла, например, 
в кухнята. 
Пластмасовите детайли могат да се повредят или да 
паднат, което да доведе до теч на вода.

2. Където се отделят корозивни газове, например пари 
на сярна киселина. 
Корозията на медните тръби или запоените елементи 
може да доведе до изтичане на охладителен агент.

3. Където има монтирано оборудване, излъчващо 
електромагнитни вълни. 
Електромагнитните вълни могат да попречат на 
управлението на системата и да доведат до 
проблеми в работата на оборудването.

4. Където може да има изтичане на възпламеними 
газове, натрупване на въглеродни влакна и запалим 
прах във въздуха или където се съхраняват и 
обработват летливи запалими вещества, като 
например разредители или бензин. 
Ако има изтичане на газ, който остане около 
климатика, това може да доведе до възпламеняване.

• Оборудването не е предназначено за употреба 
в потенциално експлозивна атмосфера.

2. ПРЕДИ МОНТАЖА
• При изваждане на уреда от картонената кутия, 
повдигнете го за четирите повдигащи уши, без 
да оказвате натиск върху други части, особено 
охладителните тръби, дренажните тръби и 
останалите гумени части.

• Преди монтиране на уреда се уверете, че се използва 
охладител от тип R410A. (Използването на неправилен 
тип охладител ще попречи на нормалната работа на 
уреда.)

• Аксесоарите, нужни за монтажа, трябва да останат във 
вас до приключване на монтажните работи. Не ги 
изхвърляйте!

• Вземете решение за начина на транспортиране.
• Оставете уреда в опаковката му, докато не пристигнете 
на мястото за монтаж. Когато разопаковането е 
неизбежно, използвайте клуп от мека материя или 
предпазни плочи с въже при повдигането, за да се 
избегне повреда или надраскване на уреда.

• При разопаковане или преместване на уреда след 
разопаковане, повдигайте уреда като го хващате за 
конзолите за окачване (× 4). Не прилагайте сила върху 
охладителните тръби, дренажните тръби или 
пластмасовите части.

• За окабеляването на външния модул, вижте ръко-
водството за монтаж, предоставено с външния модул.

• Не монтирайте и не използвайте уреда в помещенията, 
описани по-долу.
• Места с минерални масла или наличие на маслени 

пари или спрей, каквито са кухните. 
(Пластмасовите части може да се повредят, което 
евентуално да доведе до падане на уреда или до 
възникване на течове.)

• Където има наличие на корозивен газ от рода на 
сернистия газ. (Медните тръби и спойките могат 
да корозират, което евентуално да доведе до 
изтичане на охладител.)

• Където има излагане на запалими газове и се 
използват летливи запалими вещества като 
разредител или бензин. (Газът в близост до уреда 
може да се запали.)

• Където има машини, генериращи електромагнитни 
вълни. (Системата за управление може да работи 
неизправно.)

• Където въздухът съдържа високи концентрации 
на сол, като в близост до океана и където 
напрежението варира много (напр., в заводи).  
Също в автомобилни превозни средства или 
плавателни съдове.
2 български



• Тази система, съставена от външен и вътрешен блок, 
е подходяща за монтиране в комерсиални и леки 
промишлени сгради. 
Инсталирането на системата като домашен уред може 
да причини електромагнитна интерференция.

2-1 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
• Прочетете това ръководство преди да монтирате 
вътрешния модул.

• Доверете монтажа на доставчика или на квалифициран 
сервизен специалист. Неправилният монтаж може да 
доведе до изтичане на вода, а в най-лошите случаи – 
до токови удари или пожар.

• Използвайте само частите, предоставени с уреда или 
такива, които отговарят на спецификациите. 
Използването на неоторизирани части може да доведе 
до падане на уреда, до изтичане на вода, а в най-лошите 
случаи – до токови удари или пожар.

• Непременно монтирайте въздушен филтър (закупува се 
на място) в смукателната тръба за въздух, за да се 
предотврати изтичане на вода и др.

2-2 АКСЕСОАРИ

Проверете дали към вашия модул са включени 
следните аксесоари.

2-3 ОПЦИОНАЛНИ АКСЕСОАРИ
• Има два типа устройства за дистанционно управление: 
кабелни и безжични. Изберете дистанционно управление 
според поръчката на клиента и го монтирайте на 
подходящо място.

Таблица 1

БЕЛЕЖКА

• Ако искате да използване устройство за дистанционно 
управление, което не е посочено в Таблица 1, изберете 
подходящо такова от каталозите и техническите 
материали.

ЗА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ПОЛАГАЙТЕ 
СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ПО ВРЕМЕ НА 
КОНСТРУКЦИЯТА И ПРОВЕРЕТЕ СЛЕД 
ЗАВЪРШВАНЕ НА МОНТАЖА.

а. Елементи за проверка след приключване на монтажа

б. Елементи за проверка при доставката
Вижте също "ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ".

в. Точки за разяснение относно работата на уреда

2-4 БЕЛЕЖКА ЗА МОНТАЖНИКА
• Инструктирайте клиента за правилния начин на 
експлоатация на уреда (особено почистването на 
филтри, използването на различни функции и 
регулирането на температурата) като ги накарате да 
изпълнят съответните операции сами с помощта на 
ръководството.

Наимено-
вание

Прикрепен 
тръбопровод 

(1)

(Друго)
• Ръководство за експлоатация
• Ръководство за монтаж
• Винтове за фланцови съединения 

(М5) (40 бр.)
• Изолационен материал (за 
окачване) (2 бр.)

• Шайби (8 бр.)
• Скоби (3 бр.)
• Болт с шестостенна глава за 
фланцови тръби (М10) (2 бр.)

• Пружинна шайба за фланцови 
тръби (М10) (2 бр.)

Количество 1 комплект

Форма

Устройство за дистанционно управление

Тип кабелен BRC1E52

Тип безжичен
Тип с топлинна помпа BRC4C65

Тип само с охлаждане BRC4C66

Елементи, които да се 
контролират

Ако не се извърши правилно, 
какво е вероятно да 
възникне.

Проверете

Закрепени ли са здраво 
външният и вътрешният 
модул?

Модулът може да падне, да 
вибрира или да издава шум.

Извършена ли е проверка за 
утечки на газ? 

Това може да доведе до 
недостатъчно охлаждане.

Изолиран ли е напълно 
уредът?

Кондензиралата вода може 
да капе.

Тече ли безпрепятствено 
дренажът?

Кондензиралата вода може 
да капе.

Отговаря ли захранващото 
напрежение на посоченото 
върху табелката със 
спецификации?

Уредът може да 
функционира неизправно 
или да изгорят някои 
компоненти.

Правилно ли е извършено 
окабеляването и 
тръбопроводите?

Уредът може да 
функционира неизправно 
или да изгорят някои 
компоненти.

Правилно ли е заземен 
уредът?

Опасност от изтичане на ток.

Отговаря ли размерът на 
кабелите на 
спецификациите?

Уредът може да 
функционира неизправно 
или да изгорят някои 
компоненти.

Има ли запушване на отвор 
за приток или отвеждане на 
въздух на някой от вътреш-
ните или външни модули?

Това може да доведе до 
недостатъчно охлаждане.

Отбелязани ли са дължината 
на тръбите за охладител и 
допълнително зареденото 
количество охладител?

Зареденото количество 
охладител в системата може 
да не е ясно.

Елементи, които да се контролират Проверете

Обяснихте ли на клиента как да използва климатика, 
като му покажете ръководството за експлоатация?

Предадохте ли ръководствата за монтаж и експлоатация на 
клиента?

Точките от ръководството, отбелязани със знак 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ, са свързани с вероят-

ност от телесно нараняване и материални повреди при 
неправилно използване на продукта. Съответно, трябва да 
разясните подробно съдържанието им и да поискате от клиента 
да прочете ръководството за експлоатация.
български 3



3. ИЗБОР НА МЯСТО ЗА МОНТАЖ
Моля, закрепете допълнителен изолационен материал към 
корпуса на модула, когато се предполага, че относителната 
влажност на тавана надвишава 80%. Използвайте като 
изолация стъклена вата, полиетиленова пяна или други 
подобни, с дебелина 10 мм или повече.

(1) Изберете място на монтаж, което отговаря на следните 
изисквания и е одобрено от клиента ви.
• В горното пространство (включително задната част на 
тавана) на вътрешния модул, където не е възможно 
капене на вода от тръбата за охладителна течност, 
дренажната тръба, тръбата за вода и др.

• Където може да се осигури оптимално 
разпределение на въздуха.

• Където нищо не запушва преминаването на въздуха.
• Където кондензиралата вода може да се източи 
подходящо.

• Ако подпорните структурни елементи не са 
достатъчно здрави да издържат теглото на уреда, той 
може да изпадне и да причини сериозно нараняване.

• Където фалшивият таван не се забелязва при 
наклон.

• Където няма опасност от изтичане на запалим газ.
• Където може да се осигури достатъчно разстояние за 
поддръжка и сервизно обслужване. (Вижте Фиг. 1)

• Където прекарването на тръби между външния и 
вътрешния модул е възможно в рамките на 
допустимите ограничения. (Вижте прикрепената към 
уреда схема на окабеляването.)

ВНИМАНИЕ

• За да се избегнат появата на шум или смущения 
в образа, монтирайте външните и вътрешните модули, 
а също така захранващият кабел и свързващите 
проводници на разстояние поне 1 метър от телевизори 
и радиоприемници. 
(В зависимост от дължината на радиовълните, 
разстоянието от 1 метър може да не бъде достатъчно за 
елиминиране на шума.)

(2) Използвайте окачващи болтове за монтажа. 
Проверете дали таванът е достатъчно силен, за да 
издържи теглото на уреда. Ако има опасност, 
укрепете тавана преди монтажа на уреда.

4. ПОДГОТОВКИ ПРЕДИ МОНТАЖА
(1) Относителни позиции на вътрешния модул и болта за 

окачване. (Вижте Фиг. 2)

(2) Инсталирайте платнен канал към отвора за отвеждане 
и приток на въздух, така че вибрациите от корпуса на 
машината да не се предават към канала или тавана.
Трябва също да положите абсорбиращ материал към 
вътрешността на канала и изолираща вибрациите гума 
към окачващите болтове.

(3) Монтирайте окачващите болтове.
(Използвайте болтове с диаметър 10 мм.)
• Монтирайте уреда върху здрава основа, която може 
да издържи теглото на уреда. Използвайте 
вградените вложки или анкерни болтове при нови 
тавани и анкери за съществуващите сгради.

Пример за монтаж

Забележка) Всички горни части се закупуват на място.

Фигура 1

1 Сервизно пространство

Мерна единица: мм

≥650

47
0

≥5
0

1

Фигура 2

1 Окачващ болт (х4)

2 Вътрешен модул

3 Отвор за отвеждане на въздух

4 Отвор за приток на въздух

5 Сервизно пространство

6 Ревизионен отвор

Мерна единица: мм

1 Плоча на тавана

2 Анкер

3 Дълга гайка или винтова муфа

4 Окачващ болт

5 Вътрешен модул

12
96

±1
50

1100

≥1100
600

1148

13
80

≥6
50

1

2

43

5

5 6

1

2
3
4

5
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5. МОНТАЖ НА ВЪТРЕШЕН МОДУЛ
Монтирането на опционални аксесоари преди 
монтиране на вътрешния модул е по-лесно.
При извършване на монтажните работи, използвайте пред-
оставените аксесоари и посочените от нашата фирма части.
(1) Закрепете конзолата за окачване към окачващия болт. 

Затегнете долните и горните гайки здраво с шайби.

(2) Регулирайте височината на уреда.
(3) Уверете се, че уредът е водоравен.

• Нивелирайте уреда с нивомер при монтажа. Ако 
уредът не е нивелиран, това може да доведе до 
утечки на вода.

• При нивелиране на уреда проверете четирите ъгъла, 
като използвате нивелир или пластмасова тръбичка, 
пълна с вода. (Вижте горната фигура.)

(4) Затегнете гайките от горе.
(5) Изолирайте двете окачващи конзоли на изпускателната 

страна с изолиращ материал (×2). Изолирайте ръбо-
вете така, че повърхността и ръбовете на окачващите 
конзоли да не се виждат. 

ВНИМАНИЕ

Разполагането на модула под ъгъл, обратен на 
дренажния тръбопровод, може да доведе до течове.

6. РАБОТА ПО ТРЪБОПРОВОДА 
ЗА ОХЛАДИТЕЛЕН АГЕНТ

За охладителния тръбопровод на външния модул, 
вижте ръководството за монтаж, предоставено 
с външния модул.
Направете пълна топлоизолация от двете страни на 
тръбите за газ и за течност. В противен случай, 
понякога може да се появят течове на вода.
(При използване на топлинна помпа, температурата 
в тръбата за газ може да се повиши до около 120°C, 
използвайте подходяща устойчива на топлина изолация.)
Също така, в случаи, когато температурата и влаж-
ността на участъците от охладителния тръбопровод 
могат да надвишат 30°C или RH80%, усилете изола-
цията на тръбопровода. (20 мм или по-плътна). По 
повърхността на изолационния материал може да 
се образува конденз.
Преди сглобяване на тръбите, проверете типа на 
използвания охладител. Не е възможна правилна 
работа, ако типът на охладителя не е същият.

ВНИМАНИЕ

• Използвайте ножовка за тръби и разширение, 
подходящи за използвания охладител.

• Нанесете естерно или полиестерно масло около 
развалцованите части преди свързване.

• За предпазване от проникване на прах, влага или 
чужди тела в тръбата, притиснете края или го 
обвийте с лента.

• Не допускайте участието в цикъла на охлаждане 
на никакви други вещества, като въздух и др. Ако по 
време на работа по устройството се получи изтичане 
на охладителен газ, незабавно проветрете добре 
помещението.

• Външният модул се зарежда с охладител.
• Използвайте съвместно гаечен и затягащ ключ при 
свързване или разединяване на тръби към/от модула, 
както е показано на фигурата.

• За предпазване от спукване на конусовидната гайка и 
утечки на газ, използвайте съвместно гаечен и затягащ 
ключ при свързване или разединяване на тръби към/от 
модула, както е показано на фигурата по-долу.

• Вижте Таблица 2 за размерите на гайките с вътрешен 
конус.

• При съединяване на гайката с вътрешен конус, покрийте 
конусовидната част (само отвътре) с естерно или 
полиестерно масло, завъртете три или четири пъти, 
след това затегнете.

• Вижте Таблица 2 за момента на затягане.
• Ако по време на монтажните работи има изтичане 
на охладителен газ, незабавно проветрете зоната.

Таблица 2

1 Части за закупуване на място

2 Шайба (аксесоар)

3 Затегнете отгоре и отдолу (двойна гайка)

1 Ниво

2 Винилова тръбичка

3 Регулиращ болт за конзола за окачване

4 Изолиращ материал (аксесоар)

5 А-А напречна секция

6 В-В напречна секция

1

2

3

B

B

A

A

1

2

3

3

4

5

6

Размер 
на 

тръбата
Затягащ момент

Размери на 
развалцовката

A (мм)
Форма на развалцовката

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

A
45

0 ± 2
0

R0.4-0.8

90
0
± 2

0
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БЕЛЕЖКА

Трябва да се използват гайките с вътрешен конус, 
предоставени с основния корпус.

ВНИМАНИЕ

Пренатягането може да повреди развалцовката и да 
доведе до течове на хладилен агент.

Използвайте Таблица 3 като референция, ако не 
разполагате със затягащ ключ. След приключване на 
работата, проверете за изтичане на газ. Тъй като гайката 
с вътрешен конус е затегната с ключ, моментът на затягане 
внезапно ще се увеличи. От това положение, затегнете 
гайката до ъгъла, показан в Таблица 3.
Въртящият момент на затягане на болтовете с шестостенна 
глава (аксесоар) за свързване на приложената тръба 
(аксесоар) е 21,5 – 28,9 N·m.
• След проверка на тръбното съединение за утечки на газ, 
изолирайте тръбите за газ и течност, както е показано на 
фигурата по-долу.

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.

БЕЛЕЖКА

• Прикрепеният тръбопровод е необходим за свързване на 
тръбите за газ.  
При свързване на включените тръби, използвайте 
предоставените тръбни фланцови шестостенни болтове 
(2) и пружинни шайби (2).

• Свържете тръбите за хладилен агент и разклоненията 
съгласно приложените ръководства за монтаж, 
предоставени с външния модул.

ВНИМАНИЕ

ПРИ ЗАПОЯВАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДА ЗА ОХЛАДИ-
ТЕЛЯ Е НЕОБХОДИМО ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ
Не използвайте флюс при запояване на тръби за 
охладител. Използвайте фосфорно-меден пълнител 
за запояването (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: 
ISO 3677), който не изисква флюс.
(Флюсът има изключително вредно въздействие върху 
тръбопроводите на охладителните системи. Например, 
ако се използва флюс на хлорна основа, това ще 
доведе до корозия на тръбата или, най-вече, ако 
флюсът съдържа флуор, той ще разруши използваното 
в охладителния контур масло.)

1 Нанесете естерно или полиестерно масло само 
отвътре

1 Затягащ ключ

2 Гаечен ключ

3 Тръбно съединение

4 Конусовидна гайка

1

1

2

3

4

1 Изолационен материал (закупува се отделно)

2 Прикрепен тръбопровод (аксесоар)

3 Пружинна шайба (аксесоар)
Болт с шестостенна глава (аксесоар)

4 Не оставяйте разстояние

5 Основен корпус

6 Изолационен материал (приложен към основния 
корпус)

7 Тръба за газ

8 Тръба за течност

9 Конусовидна гайка

Вътрешни модули 
за свързване

Диаметър на 
тръбите за газ

Диаметър на 
тръбите за течност

FXMQ200MBVE

Ø19,1
Използвайте 
прикрепения 
тръбопровод.

Ø9,5

FXMQ250MBVE

Ø22,2
Използвайте 
прикрепения 
тръбопровод.

Ø9,5

5

5

1

1

1

2

3

4

4

6

6
9

7

8
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• Преди запояване на местните охладителни тръби, 
те трябва да се продухат с азот, за да се обезвъздушат. 
Ако запояването се извърши без продухване с азот, 
по вътрешността на тръбите ще се образува оксиден 
филм, който може да доведе до неизправност на 
системата.

• При запояване на охладителните тръби, започнете 
запояване само след като сте направили продухване 
с азот или докато вкарвате азот в охладителните тръби. 
След като направите това, свържете вътрешния модул 
с развалцована или фланцова връзка.

• Азотът трябва да е под налягане от 0,02 Mpa с редукцио-
нен клапан, ако ще се запоява по време на вкарването на 
азот в тръбите.

Не се препоръчва, но в аварийна ситуация
Задължително е използването на затягащ ключ, но ако 
се налага да монтирате уреда без него, можете да се 
възползвате от метода за монтаж, описан по-долу.

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

В процеса на затягане на конусовидната гайка с гаечен 
ключ, в една точка затягащият момент внезапно се 
увеличава. От това положение нататък, затягайте 
гайката в рамките на ъгъла, посочен по-долу:

Таблица 3

7. ДРЕНАЖНИ РАБОТИ
Монтирайте дренажния тръбопровод както е показано 
по-долу и вземете мерки срещу конденза. 
Неправилният монтаж може да доведе до утечки и да 
намокри мебели и вещи.
Изолирайте дренажния маркуч вътре в сградата.

(1) Направете дренажен тръбопровод.
• Не е нужно да се монтира отстойник.
• Дренажната тръба трябва да е къса, с наклон надолу 
по-нисък от 1/100 и да не допуска образуването на 
въздушни джобове.

• Диаметърът на тръбопровода е същият, както на 
свързващата тръба (PS1B) и трябва да се поддържа 
равен или по-голям от този на свързващата тръба.

• Ако събирате няколко дренажни тръби, монтирайте 
според показаната по-долу процедура. (Изберете 
подходяща дебелина на централния дренажен 
тръбопровод за модулите, към които ще се свързва.)

(2) След приключване на работата, проверете дали 
дренажът протича гладко.
• Отворете порта за водоснабдяване, добавете 
приблизително 1 литър вода бавно в дренажния 
контейнер и проверете оттичането на дренажа. 
Събирането на вода в дренажния тръбопровод може 
да доведе до неговото запушване.

ВНИМАНИЕ

• 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.

8. ЕЛЕКТРООКАБЕЛЯВАНЕ

8-1 ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ
• Всички закупени на място части и материали, както и 
извършените електрически работи, трябва да отговарят 
на местните разпоредби.

• Използвайте само медни проводници.
• За електроокабеляването, вижте също "Схема на 
окабеляването", прикрепена към капака на контролната 
кутия.

• За подробности по окабеляването на дистанционното 
управление, вижте ръководството за монтаж, приложено 
към дистанционното управление.

• Всички електротехнически работи трябва да се 
извършват само от квалифициран електротехник.

• Тази система се състои от няколко вътрешни модула. 
Отбележете всеки вътрешен модул като модул A, модул 
B..., и внимавайте за правилното съответствие на 
кабелите от клемната кутия към външния модул и ДП 
модула. Ако окабеляването и тръбите между външния 
модул и даден вътрешен модул не съвпадат, системата 
ще бъде неизправна.

1 Тръбопровод за охладителя

2 Част за запояване

3 Изолираща лента

4 Спирателен клапан

5 Редукционен клапан

6 Азот

Размер на 
тръбата

Ъгъл на последващо 
затягане

Препоръчителна дължина 
на лоста на инструмента

Ø6,4 (1/4") 60 до 90 градуса Прибл. 150 мм

Ø9,5 (3/8") 60 до 90 градуса Прибл. 200 мм

Ø12,7 (1/2") 30 до 60 градуса Прибл. 250 мм

Ø15,9 (5/8") 30 до 60 градуса Прибл. 300 мм

5
1 2 3 4

6 6

1 Централна дренажна тръба

2 Наклон надолу от 1/100 или повече

1 Порт за водоснабдяване

≥1
00

 m
m

1

2

1
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• В съответствие с приложимите местни и национални 
разпоредби, в постоянното окабеляване трябва да се 
интегрира главен превключвател или друго средство за 
изключване, което има отделяне на контакта във всички 
полюси. 
Отбележете, че работата ще се поднови автоматично, 
ако се изключи основното захранване и след това се 
включи отново.

• Вижте ръководството за монтаж на външния модул 
относно размера на захранващите кабели, свързани към 
външния модул, капацитета на прекъсвача и превключ-
вателя, както и инструкции за окабеляването.

• Не забравяйте да заземите климатика.
• Не свързвайте заземяващият кабел към газови и водо-
проводни тръби, гръмоотводи или към заземяването на 
телефонните линии.

• Тръби за газ: може да причини експлозии или пожар 
при утечка на газ.

• Тръби за вода: при използване на тръби от твърд 
винил не може да се постигне заземяващ ефект.

• Телефонни заземяващи кабели и гръмоотводи: може 
да причини необичайно висок електрически 
потенциал в земята по време на гръмотевични бури.

8-2 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MCA: Мин.ток във верига (A)
MFA: Макс.ток в предпазител (A)
kW: Номинална мощност на двигателя на вентилатора (kW)
FLA: Ток при пълно натоварване (А)

8-3 СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА МЕСТНИ 
ПРОВОДНИЦИ

БЕЛЕЖКА

1. Допустимата дължина на управляващите проводници 
между вътрешните и външния модул, и между 
вътрешния модул и дистанционното управление е както 
следва. 
(1) Външен модул – вътрешен модул:  

Макс. 1000 м. (Обща дължина на проводниците:  
2000 м.) 

(2) Вътрешен модул – дистанционно управление:  
Макс. 500 м

9. ПРИМЕР ЗА ОКАБЕЛЯВАНЕ И НАЧИН 
ЗА НАСТРОЙКА НА 
ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

9-1 КАК СЕ СВЪРЗВАТ ПРОВОДНИЦИТЕ
(Свалете капака на контролната кутия и свържете 
проводниците, както е показано на схемата по-долу.)

ВНИМАНИЕ

• Нанесете уплътняващ материал или шпакловка 
(закупена на място) върху отвора с проводниците, за да 
не допуснете проникване на вода, насекоми или дребни 
животни отвън. В противен случай може да възникне 
късо съединение в контролната кутия.

Модули Захранване
Двигател на 
вентилатора

Модел Hz Волта
Диапазон на 
напрежението

MCA MFA kW FLA

FXMQ200MBVE
50

220-
240

Max. 264
Min. 198

10,3 16 1,100 4,3

FXMQ250MBVE 10,3 16 1,100 5,6

Модел

Захранващи кабели

Проводници на 
устройство за 
дистанционно 
управление

Управляващ проводник

Провод-
ник

Размер Проводник Размер

FXMQ200MBVE
H05VV-

U3G

Размерът 
трябва да 
отговаря на 
местните 
разпоредби.

Екраниран 
проводник 
(2-жилен)

0,75 - 

1,25 мм
2

FXMQ250MBVE

1 Проводници на дистанционното управление 
(местно окабеляване)

2 Управляващи проводници (местно окабеляване)

3 Капак на контролната кутия

4 Захранващи проводници (местно окабеляване)

5 Заземяване

6 Скоба (аксесоар)

7 Кабелна щипка

1 Проводници на устройство за дистанционно 
управление

2 Клемна кутия за дистанционното управление

3 Клеми на захранването

4 Управляващ проводник

5 Скоби (аксесоар)

6 Захранващи и заземяващи проводници

5

76

1

2

3

4

X2M

X1M

X27A

5
6

1 2 3

4
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• При стягане на проводниците със скоба, внимавайте да 
не се оказва натиск върху местата на свързване, като 
използвате предоставените пристягащи материали, 
за да направите подходящи скоби. Също така, при 
окабеляването проверете, че капакът на контролната 
кутия се затваря плътно, като подредите прибрано 
проводниците и затворите добре капака. При поставяне 
на капака на контролната кутия, проверете да няма 
защипани от капака проводници. Прекарайте 
окабеляването през отвори, за да не го повредите.

• Уверете се, че проводниците на дистанционното 
управление, проводниците между модулите и 
останалите електрически проводници не минават през 
едни и същи места извън уреда, като ги отделите на поне 
50 мм, в противен случай електрическият шум (външен 
статичен) може да попречи на работата или да доведе до 
повреда. 

[ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ]

1. Използвайте кръгла притискаща клема за свърз-
ване към клемната платка на електрозахранването. 
Ако няма наличност, спазвайте следните точки при 
окабеляването.
• Не свързвайте проводници с различно сечение към 
клемите на захранващия модул. 
(Разхлабването на връзките може да причини 
прегряване.)

• Използвайте указания електрически проводник. 
Свържете надеждно проводника към клемата. 
Притиснете проводника без да прилагате прекомерно 
усилие върху клемата.

2. Затягащ момент за клемните винтове.
• Използвайте подходящата отвертка за затягане на 
клемните винтове. Ако острието на отвертката е 
твърде малко, главата на винта може да се повреди и 
винтът няма да се затегне добре.

• Ако клемните винтове се затегнат твърде силно, 
винтовете може да се повредят.

• Вижте Таблица 4 за затягащия момент на винтовете 
на клемите.

Таблица 4

3. Не свързвайте проводници с различно сечение към 
една и съща заземяваща клема. Хлабавината на 
връзката може да наруши защитата.

4. Извън уреда, оставете разстояние от поне 50 мм между 
управляващите и захранващите проводници. 
Оборудването може да функционира неизправно, 
ако възникне електрически (външен) шум.

5. За окабеляването на дистанционното управление, 
вижте ръководството за монтаж на дистанционното 
управление, предоставено с него. 

6. Никога не свързвайте захранващ проводник към 
клемния блок за проводниците на дистанционното 
управление. Такава грешка може да повреди цялата 
система.

7. Използвайте само посочените кабели и свързвайте 
стегнато проводниците към клемите. Внимавайте 
проводниците да не оказват прекомерно напрежение 
върху клемите. Подредете прибрано кабелите, за да не 
пречат на останалото оборудване, като например 
отварянето на капака на контролната кутия. Уверете се, 
че капакът се затваря добре. Непълното свързване 
може да доведе до прегряване и в най-лошия случай, 
до токов удар или пожар.

9-2 ПРИМЕР ЗА ОКАБЕЛЯВАНЕ
• Оборудвайте захранващите кабели на всеки модул 
с превключвател и предпазител, както е показано на 
схемата.

ПРИМЕР ЗА ПЪЛНА СИСТЕМА (3 СИСТЕМИ)

1 Изолираща цев

2 Кръгла притискаща клема

3 Електрически проводници

Клема Размер Затягащ момент

Клемна кутия за 
дистанционното управление 
(6P)

M3,5 0,79 – 0,97 N·m

Клеми на захранването M4 1,18 – 1,44 N·m

Заземяваща клема M5 3,02 – 4,08 N·m

1

2

3

1 Захранване

2 Основен прекъсвач

3 Захранващи кабели

4 Управляващ проводник

5 Превключвател

6 Предпазител

7 ДП модул (само за система с възстановяване на 
топлината)

8 Вътрешен модул

9 Устройство за дистанционно управление

5
6

1

2

3
4

7

8

9
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1. При използване на 1 дистанционно управление 
за 1 вътрешен модул (нормална работа)

2. За групово управление или използване 
с 2 дистанционни управления

Бележка: Не е необходимо да се определя адрес на 
вътрешен модул, когато се използва групово управление. 
Адресът се задава автоматично при включване на 
захранването.

3. При включване на ДП модул

[ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ]

1. За захранване на модулите в една и съща система може 
да се използва единичен превключвател. 
Разклонителните превключватели и прекъсвачи на 
вериги, обаче, трябва да се избират грижливо. 

2. Не заземявайте оборудването за тръбите за 
газообразен охладител, вода или за гръмоотводи и не 
заземявайте кръстосано с телефони. Неправилното 
заземяване може да доведе до токов удар.

1 Захранване

2 Външен модул

3 Система № 1

4 Вътрешен модул А

5 Вътрешен модул В

6 Вътрешен модул С

7 Най-отдалечен вътрешен модул

1 Захранване

2 Външен модул

3 Система № 2

4 Вътрешен модул А

5 Вътрешен модул В

6 Вътрешен модул С

7 Най-отдалечен вътрешен модул

8 За използване с 2 дистанционни управления

L N L N
IN/D OUT/D

F1 F2 F1 F2

Control box

L N

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2

L N

220-240V
1      
50Hz

220-240V
1      
50Hz

220-240V
1      
50Hz

220-240V
1      
50Hz

5

1 1 1 1
2

3

4 6

7

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

Control box

LN P1 P2

P1 P2

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

P1 P2P1 P2

L N

220-240V
1     
50Hz

5

1 2

3

4
6 7

8

1 Захранване

2 Външен модул

3 Система № 3

4 ДП модул

5 Вътрешен модул А

6 Най-отдалечен вътрешен модул

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

IN/DOUT/D
F1 F2 F1 F2

L N

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2

220-240V
1      
50Hz

220-240V
1      
50Hz

Control box

Control box
IN/DOUT/D

F1 F2 F1 F2

Control box

L N

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2
5

1 1
2

3 4 4

6
L N L N
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9-3 УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ 2 КОНТРОЛЕРА 
ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 
(Управление на 1 вътрешен модул чрез 
2 контролера)

• За управление с 2 дистанционни, задайте едното 
дистанционно управление като главно, а другото - като 
подчинено.

< Метод за превключване от главен към подчинен и 
обратно >
Вижте ръководството за монтаж, предоставено 
с дистанционното управление.

< Метод на окабеляване >

(1)Свалете капака на контролната кутия.

(2)Изпълнете допълнително окабеляване от 
дистанционното управление 2 (подчинено) към 
клемите (P1·P2) за окабеляването за дистанционно 
управление на клемния блок (X1M) в контролната 
кутия.

9-4 ВЪНШНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 
(ПРИНУДИТЕЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ И 
ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ)

(1) Спецификации на кабелите и начин за извършване на 
окабеляването 
• Свържете входа отвън към клеми T1 и T2 на клемната 
платка за дистанционно управление.

(2) Задействане
• Таблица 5 разяснява "ПРИНУДИТЕЛНОТО 
ИЗКЛЮЧВАНЕ" и "ПРИНУДИТЕЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ/
ИЗКЛЮЧВАНЕ" в отговор на вход А.

Таблица 5

(3) Как се избира ПРИНУДИТЕЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ и 
ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ
• Включете захранването и след това използвайте 
дистанционното управление, за да изберете 
операция. 

9-5 ЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ
• При централизираното управление трябва да се зададе 
№ на група. За подробности, вижте ръководството на 
всеки опционален контролер за централизирано 
управление.

10. ПОЛЕВА НАСТРОЙКА
След включване на захранването, изпълнете полеви 
настройки от дистанционното управление съгласно 
монтажното състояние.
• Изпълнете настройката на 3 места - "Режим номер", 

"№ НА ПЪРВИ КОД" и "№ НА ВТОРИ КОД". 
Настройките, показани с " " в таблицата, 
обозначават тези, които са направени фабрично.

• Начинът за настройка и експлоатация е описан 
в ръководството за монтаж на дистанционното 
управление.
(Забележка) Въпреки, че настройката на "Режим 

номер" се извършва като група, ако 
възнамерявате да изпълните индиви-
дуална настройка за всеки вътрешен 
модул, изпълнете настройката с № на 
режима, показан в скобите ( ).

• В случай на дистанционно управление, за смяна на 
входа към ПРИНУДИТЕЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ или към 
ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ.
[1] Влезте в режим на полеви настройки 

с дистанционното управление.
[2] Изберете режим № "12".
[3] Задайте ПЪРВИ КОД № на "1".
[4-1] За ПРИНУДИТЕЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ, задайте 

ВТОРИ КОД № на "01".
[4-2] За ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ, задайте ВТОРИ 

КОД № на "02".
(Фабрично е зададено ПРИНУДИТЕЛНО 
ИЗКЛЮЧВАНЕ.)

• Инструктирайте клиента да пази ръководството за 
експлоатация заедно с ръководството за 
дистанционното управление.

• Не извършвайте настройки, различни от показаните 
в таблицата.

1 Клемен блок (Х1М) за окабеляване за 
дистанционното управление (P1, P2)
Без поляритет

2 Дистанционно управление 1 (основно)

3 Дистанционно управление 2 (подчинено)

1 Вход А

Спецификации на 
кабел

Екранирана винилова корда или кабел 
(2 проводника)

Сечение 0,75 - 1,25 мм
2

Дължина Макс. 100 м

Външна клема
Контакт, който може да осигури 
минимално приложимия товар от 15V DC, 
1mA.

1

2 3

F2 T1 T2
FORCED
OFF

1

ПРИНУДИТЕЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
ВКЛЮЧВАНЕ/
ИЗКЛЮЧВАНЕ

Вход "Включване" спира работата 
(невъзможно чрез дистанционно 
управление).

Вход "Изключване → 
Включване" включва 
уреда.

Вход "Изключване" позволява 
управление чрез дистанционния 
контролер.

Вход "Включване → 
Изключване" 
изключва уреда.
български 11



Настройки на външно статично налягане

Сменете № НА ВТОРИ КОД както е показано в Таблица 6, 
съгласно външното статично налягане на свързвания 
канал.

Таблица 6

11. ПРОБНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Вижте ръководството за монтаж на външния модул.
• Оперативната лампа на дистанционното управление 
ще мига при възникване на грешка. Проверете кода на 
грешката на течнокристалния дисплей, за да идентифи-
цирате проблема. Пояснение на кодовете на грешки и 
съответните проблеми е предоставено в "Внимание при 
сервизно обслужване" на външния модул. 
Ако се изведе някой от кодовете в Таблица 7, може да 
има проблем със захранването или окабеляването, 
затова проверете отново окабеляването.

Таблица 7

Настройка Режим №
ПЪРВИ 
КОД №

ВТОРИ 
КОД №

Стандарт 
E.S.P

13 (23) 6 1

Висок E.S.P 13 (23) 6 2

Дисплей на дистанционното 
управление

Съдържание

Светва "Концентрирано 
управление"

• Има късо съединение при 
клемите за ПРИНУДИТЕЛНО 
ИЗКЛЮЧВАНЕ (T1, T2).

"U4" свети
"UH" свети

• Захранването на външния 
модул е изключено.

• Външният модул може да 
не е свързан към захранване.

• Неправилно окабеляване за 
управлението и/или ПРИНУДИ-
ТЕЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ.

Без извеждане

• Захранването на вътрешния 
модул е изключено.

• Вътрешният модул може да 
не е свързан към захранване.

• Неправилно окабеляване за 
дистанционното управление, 
управляващите проводници  
и/или принудителното 
изключване.
12 български
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