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Az útmutató eredeti szövege angol nyelvű. A többi nyelvű 
változat az útmutató eredeti szövegének a fordítása.

1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Tartsa be a "BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK" utasításait.
A termék kategóriája "nem általános célú berendezés".
A termék "A" osztályú. Egy lakásban a termék 
rádióinterferenciát okozhat, és ilyen esetben a felhasználónak 
meg kell tennie a szükséges elhárító intézkedéseket.

A kézikönyvben a biztonsági előírások két osztályba vannak 
sorolva: FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK.
Figyeljen az alábbi előírásokra: Ezek fontos információkat 
tartalmaznak a biztonságos használattal kapcsolatban.

FIGYELMEZTETÉS....Lehetséges veszélyre hívja fel a 
figyelmet, amelynek figyelmen 
kívül hagyása súlyos sérülést vagy 
halálos balesetet eredményezhet.

TUDNIVALÓK.............Lehetséges veszélyre hívja fel a 
figyelmet, amelynek figyelmen 
kívül hagyása kisebb vagy 
mérsékelt sérülést eredményezhet. 
Nem biztonságos gyakorlatra is 
felhívhatja a figyelmet.

• Az üzembe helyezés befejezése után végezzen 
próbaüzemelést a klímaberendezéssel, és ellenőrizze 
a klímaberendezés megfelelő működését. Lássa el a 
felhasználót a beltéri egység használatát és tisztítását 
illetően az üzemeltetési kézikönyvnek megfelelően 
utasításokkal. Hívja fel a felhasználó figyelmét arra is, 
hogy ezt a kézikönyvet az üzemeltetési kézikönyvvel együtt, 
egy jól hozzáférhető helyen meg kell őrizni.

FIGYELMEZTETÉSFIGYELMEZTETÉS

• Az üzembe helyezést bízza szakemberre vagy a helyi 
márkaképviseletre. 
A szakszerűtlen beszerelés vízszivárgást, áramütést vagy 
tüzet okozhat.

• Az üzembe helyezést a szerelési kézikönyv szerint kell 
végezni. 
A szakszerűtlen beszerelés vízszivárgást, áramütést vagy 
tüzet okozhat.

• Kérjen tanácsot a forgalmazótól, hogy mit kell tenni 
hűtőközeg-szivárgás esetén. 
Ha a klímaberendezést kis helyiségbe szerelik be, 
gondoskodni kell arról, hogy egy esetleges szivárgás esetén 
a kiömlött hűtőközeg mennyisége ne léphesse túl a 
megengedett koncentrációt. 
Ellenkező esetben a fellépő oxigénhiány balesetet okozhat.

• Csak a megadott alkatrészeket és tartozékokat szabad 
használni az üzembe helyezésnél. 
Ha nem a megadott alkatrészeket használják, az a klíma-
berendezés leesését, vízszivárgást, áramütést vagy tüzet 
okozhat.

• A klímaberendezést olyan alapra kell szerelni, amely elég 
erős a súlyának megtartásához. 
Ha nem elég erős az alap, akkor a klímaberendezés leeshet, 
és sérülést okozhat. 
Ezen felül rezgést kelthet a beltéri egységen, ami 
kellemetlen csattogó hanggal jár.

• A felszerelésnél vegye figyelembe, ha a berendezést érheti 
erős szél, tájfun vagy földrengés. A szakszerűtlen üzembe 
helyezés balesetet, például a klímaberendezés lezuhanását 
okozhatja.

• A villanyszerelést csak szakembernek szabad végeznie, 
a vonatkozó előírásoknak (1. megjegyzés) és a szerelési 
kézikönyvnek megfelelően, külön áramkört használva. 
Ezen felül arról is gondoskodni kell, hogy - még rövid 
vezetékezésnél is - a megfelelő hosszúságú kábeleket 
használja, a megfelelő hosszúság elérése érdekében tilos 
további kábelek hozzátoldása. 
Az ellátó áramkör alulméretezése vagy a szakszerűtlen 
elektromos kivitelezés áramütést vagy tüzet okozhat.
(1. megjegyzés) A vonatkozó előírások jelentése: "Egy adott 

termékre vagy alkalmazási területre 
vonatkozó nemzetközi, nemzeti és helyi 
irányelvek, jogszabályok, törvények és/
vagy rendeletek".

• A klímaberendezést földelni kell. 
Ne földelje a berendezést gáz- vagy vízcsövekhez, 
villámhárítóhoz, és ne kösse telefonföldelésre. 
A rossz földelés áramütést vagy tüzet eredményezhet. 
A villámlásból vagy egyéb forrásból eredő túlfeszültség 
a klímaberendezést károsíthatja.

• Be kell szerelni egy földzárlat-megszakítót. 
Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet eredményezhet.

• Az elektromos alkatrészek megérintése előtt kapcsolja le a 
tápfeszültséget. 
Ha áram alatt lévő alkatrészhez ér, az áramütést okozhat.

• Figyeljen az összes kábelezés megfelelő szigetelésére és 
rögzítésére, csak a megfelelő (megadott) vezetékeket 
használja, és a végén ellenőrizze, hogy külső erők nem 
hatnak-e csatlakozókra vagy a vezetékekre (nem nyomja 
vagy feszíti őket semmi). 
A nem tökéletes csatlakozás vagy rögzítés túlmelegedést 
vagy tüzet okozhat.

• A beltéri és a kültéri egységek közötti huzalozásnál és az 
elektromos hálózat bekötésénél a vezetékeket úgy kell 
elrendezni, hogy a vezérlődoboz fedelét biztonságosan 
lehessen rögzíteni. 
Ha a vezérlődoboz fedele nincs a helyén, az a csatlakozók 
túlmelegedéséhez, áramütéshez vagy tűz keletkezéséhez 
vezethet.
Magyar 1



• Ha üzembe helyezés közben a hűtőközeggáz szivárgását 
észleli, azonnal szellőztessen ki. 
Ha a hűtőközeggáz tűzzel találkozik, mérgező gáz 
keletkezhet.

• Ha az üzembe helyezés kész, ellenőrizze, hogy a 
hűtőközeggáz nem szivárog-e sehol. 
Mérgező gáz keletkezhet, ha a hűtőközeggáz a helyiség 
levegőjébe kerül, majd tűzforrással érintkezik, például 
hősugárzóval, tűzhellyel vagy főzőlappal.

• Vigyázni kell, hogy az esetleg szivárgó hűtőközeg ne érjen a 
bőrhöz. Ellenkező esetben súlyos fagyási sérülés 
keletkezhet.

TUDNIVALÓK

• A kondenzvízcsöveket a jó kondenzvíz-elvezetés biztosítása 
érdekében a szerelési kézikönyvnek megfelelően szerelje, 
és a páralecsapódás megelőzésére szigetelje őket. 
A szakszerűtlen kondenzvíz-elvezetés vízszivárgást 
okozhat, amitől a bútor is átnedvesedhet.

• A kép- vagy hanginterferencia megelőzése érdekében 
a klímaberendezést, a tápkábelt és a jelátviteli vezetéket 
legalább 1 méter távolságra helyezze el a tévé- és 
rádiókészülékektől. 
(A rádióadás hullámhosszától függően a zavarás 
megszüntetéséhez 1 méter távolság kevés lehet.)

• Szerelje a beltéri egységet a fénycsövektől a lehető 
legtávolabb. 
Vezeték nélküli készlet beszerelése esetén a jelátviteli 
távolság lerövidülhet olyan helyiségben, ahol elektronikus 
(inverteres vagy gyorsgyújtású) fénycső ég.

• Nem szabad a klímaberendezést az alábbi helyeken 
felszerelni:
1. Ahol olajpára, olajos permet vagy gőz lehet, például 

konyhában. 
A műgyanta alkatrészek károsodhatnak és leeshetnek, 
vagy víz szivároghat.

2. Ahol korrozív gáz, például kénsavas gáz termelődik. 
A rézcsövek és a forrasztások korróziója a hűtőközeg 
szivárgását okozhatja.

3. Ahol elektromágneses hullámokat gerjesztő gépek 
üzemelnek. 
Az elektromágneses hullámok megzavarhatják a vezérlő 
rendszert, a berendezés működészavarát okozva.

4. Ahol éghető gázok szivároghatnak, ahol szénszálak 
vagy gyúlékony gőz/por kerül a levegőbe, vagy ahol 
illékony tűzveszélyes anyagokat, például hígítót vagy 
benzint tárolnak. 
Ha a szivárgó gáz felgyűlik a klímaberendezés 
környezetében, az belobbanást okozhat.

• A klímaberendezés nem használható robbanásveszélyes 
környezetben.

2. ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT
• Amikor az egységet kiemelik a kartondobozból, a négy 

emelőfület fogva kell emelni vigyázva, hogy ne hasson 
a berendezés más részére erő, illetve ne ütődjön 
semmihez. Különösen figyelni kell a hűtőközeg-
csövekre, a kondenzvízcsövekre, a csőkarimákra 
és minden műanyag alkatrészre.

• Az egység üzembe helyezése előtt ellenőrizze a 
használandó hűtőközegtípust (R410A). (Ha nem megfelelő 
hűtőközeget használnak, a berendezés rosszul fog 
működni.)

• Az üzembe helyezéshez szükséges kellékeket a munka 
befejezéséig ne hagyja őrizetlenül. A kellékeket nem szabad 
kidobni!

• Találja ki a szállítás módját.
• Az üzembe helyezés helyén vegye csak ki az egységet 

a csomagolásból. Ha a kicsomagolás a szállítás közben 
elkerülhetetlen, puha anyagú hevederekkel és védőle-
mezekkel együtt mozgassa, hogy elkerülje a készülék 
sérüléseit.

• A kibontás után, az egység mozgatásakor a függesztő-
karokat (× 4) kell megfogni. Nem szabad erőt kifejteni a 
hűtőközegcsövekre, a kondenzvízcsövekre vagy a műanyag 
részekre.

• A kültéri egység üzembe helyezésével kapcsolatban a kültéri 
egységhez mellékelt szerelési kézikönyv ad felvilágosítást.

• Ne szerelje vagy üzemeltesse az egységet az alábbi 
helyeken.
• Ásványolajos környezetben, vagy ahol tömény 

olajpermet vagy olajos gőz van jelen, pl. konyhákban. 
(A műanyag alkatrészek deformálódhatnak, emiatt a 
berendezés leeshet, illetve szivárgás keletkezhet.)

• Ahol korrozív gázok, pl. kéngázok vannak. 
(A rézcsövek és a forrasztások korrodálódhatnak, 
emiatt a hűtőközeg-szivárgás keletkezhet.)

• Ahol gyúlékony gázok szabadulhatnak fel, illetve 
illékony tűzveszélyes anyagot, pl. hígítót vagy benzint 
használnak. (Az egység környezetében a gáz 
begyulladhat.)

• Ahol elektromágneses hullámokat keltő berendezé-
sek működnek. (A vezérlésben zavar keletkezhet.)

• Ahol a levegő sok sót tartalmaz, pl. tengerparton, és 
ahol a feszültség erősen ingadozik (pl. gyárakban).  
Gépjárművekre vagy hajókra se.

• A berendezés mind beltéri, mind kültéri használatra alkalmas 
háztartási és könnyűipari környezetben. 
Ha háztartásban alkalmazzák, elektromágneses 
interferenciát okozhat.

2-1 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
• A beltéri egység üzembe helyezése előtt olvassa el ezt a 

kézikönyvet.
• Az üzembe helyezést a forgalmazónak vagy egy képesített 

szakembernek kell végezni. A szakszerűtlen üzembe 
helyezés szivárgást, rosszabb esetben áramütést vagy tüzet 
okozhat.

• Csak a berendezéshez mellékelt alkatrészeket használja, 
illetve olyan alkatrészeket, amelyek megfelelnek az 
előírásoknak. A nem előírás szerinti alkatrészek használata 
miatt a berendezés leeshet, illetve szivárgást, rosszabb 
esetben áramütést vagy tüzet okozhat.

• A bemenet oldalon egy levegőszűrőt (helyben beszerzendő 
alkatrész) is kell a légcsatornába szerelni a vízszivárgás stb. 
megelőzésére.

2-2 TARTOZÉKOK

Ellenőrizze, hogy az alábbi tartozékok mellékelve vannak-e 
az egységhez.

Név
Csatlakoztatott 

csövek (1)
(Egyéb)
• Üzemeltetési kézikönyv
• Szerelési kézikönyv
• Csavarok a karimás csőkötéshez (M5) 

(40 db)
• Szigetelőanyag (a függesztőkarhoz) 

(2 db)
• Alátétek (8 db)
• Bilincsek (3 db)
• Hatlapfejű csavar a csőkarimához 

(M10) (2 db)
• Rugós alátét a csőkarimához (M10) 

(2 db)

Mennyiség 1 szett

Alak
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2-3 KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK
• A távirányítóknak két típusa van: vezetékes és vezeték 

nélküli. Válasszon ki egy távirányítót az ügyfél igényei 
alapján, és helyezze üzembe egy megfelelő helyen.

Táblázat 1

MEGJEGYZÉS

• Ha az 1. táblázat tételei között nem szereplő távirányítót 
szeretne használni, akkor a katalógusokból a műszaki 
dokumentáció alapján kiválaszthat egy megfelelőt.

AZ ALÁBBI DOLGOKRA KÜLÖNÖSEN FIGYELJEN 
AZ ÜZEMBE HELYEZÉS SORÁN, ÉS A MUNKA 
VÉGÉN EZEKET ELLENŐRIZZE.

a. A munka befejezése után ellenőrizendő tételek

b. A rendszer átadásakor ellenőrizendő tételek
Lásd még: "BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK".

c. A kezeléssel kapcsolatban az alábbiakra kell felhívni a 
figyelmet

2-4 MEGJEGYZÉS AZ ÜZEMBE HELYEZŐ 
SZERELŐNEK

• Feltétlenül tájékoztassa az ügyfelet a rendszer helyes 
üzemeltetéséről (különös tekintettel a szűrők tisztítására, 
a különböző funkciók használatára és a hőmérséklet-
beállításra) úgy, hogy közben maga a felhasználó végzi 
el a műveleteket a kézikönyv alapján.

3. A BERENDEZÉS HELYÉNEK 
MEGVÁLASZTÁSA

Ha a mennyezet fölött a relatív páratartalom várhatóan 
meghaladja a 80%-ot, az egységet hőszigetelő anyaggal kell 
beburkolni. Hőszigetelő anyagként használjon üveggyapotot, 
polietilénhabot vagy hasonlót, legalább 10 mm vastagságban.

(1) Válasszon olyan helyet, amely megfelel az alábbi 
feltételeknek, és az ügyfél is jóváhagyja.
• Ahol nem csöpöghet folyadék a berendezésre az 

álmennyezet fölötti térben hűtőközegcsövekből, 
kondenzvízcsövekből vagy például vízcsövekből.

• Ahol a szoba legjobb légátjárása biztosított.
• Ahol semmi nem gátolja a levegő mozgását.
• Ahol a kondenzvizet megfelelően el lehet vezetni.
• Ha a teherhordó elemek nem elég erősek a berendezés 

súlyának a megtartásához, a berendezés leeshet a 
helyéről és sérülést okozhat.

• Ahol az álmennyezetnek nincs észrevehető lejtése.
• Ahol nem áll fenn tűzveszélyes gázok szivárgásának 

veszélye.
• Ahol a munkához és a karbantartáshoz elegendő hely 

van. (Lásd a 1. ábrát)
• Ahol a beltéri és a kültéri egységek közötti csövek hossza 

a megengedett határon belül tartható. (Lásd a kültéri 
egység szerelési kézikönyvét.)

TUDNIVALÓK

• A kép- vagy hanginterferencia megelőzése érdekében 
ügyeljen, hogy a beltéri és a kültéri egység, azok összekötő 
vezetékei és a tápvezetékek legalább 1 méter távolságra 
legyen a tévé- és rádiókészülékektől. 
(A rádióadás hullámhosszától függően a zavarás 
megszüntetéséhez 1 méter távolság kevés lehet.)

Távirányító

Vezetékes típus BRC1E52

Vezeték nélküli
Hőszivattyús típus BRC4C65

Csak hűtő típus BRC4C66

Ellenőrizendők
Mi történhet, ha nem 
megfelelő.

Ellenőrzés

Biztonságosan van a beltéri 
és a kültéri egység rögzítve?

Az egységek leeshetnek, 
rezonálhatnak vagy zajt 
okozhatnak.

Megvolt a gáz-
tömítettségvizsgálat? 

Elégtelen hűtést 
eredményezhet.

Szigetelve van a berendezés, 
ahogy kell?

A kondenzvíz csöpöghet.

Akadálytalan a kondenzvíz 
elfolyása?

A kondenzvíz csöpöghet.

Megfelel a tápfeszültség az 
adattáblán feltüntetett 
feszültségnek?

A berendezés hibásan 
működhet, alkatrészek 
leéghetnek.

A huzalozás és a csövek 
rendben vannak?

A berendezés hibásan 
működhet, alkatrészek 
leéghetnek.

Megfelelő a berendezés 
védőföldelése?

Egy elektromos zárlat esetén 
veszélyes.

A vezetékek mérete előírás 
szerinti?

A berendezés hibásan 
működhet, alkatrészek 
leéghetnek.

Nem akadályozza valami az 
áramlást a beltéri vagy a kültéri 
egység levegőbemeneténél 
vagy -kimeneténél?

Elégtelen hűtést 
eredményezhet.

Fel van jegyezve a 
hűtőközegcső hossza és a 
kiegészítő hűtőközegtöltet?

A rendszerben lévő hűtőközeg-
mennyiséget nem lehet 
nyomon követni.

Ellenőrizendők Ellenőrzés

Elmagyarázta az üzemeltetési kézikönyv bemutatásával a 
klímaberendezés kezelését a vevőnek?

Átadta az üzemeltetési kézikönyvet és a szerelési kézikönyvet a 
vevőnek?

Az üzemeltetési kézikönyvben a FIGYELMEZTETÉS vagy 
TUDNIVALÓK címmel jelzett részek nemcsak általánosságban 

tájékoztatnak a termék használatáról, hanem személyi sérülés vagy 
anyagi kár veszélyére is figyelmeztetnek. Éppen emiatt a kézikönyv 
így jelzett fejezeteit részletesen el kell magyarázni, hogy a 
felhasználó megértse, és fel is kell hívni a figyelmet az üzemeltetési 
kézikönyv áttanulmányozásának fontosságára.
Magyar 3



(2) A szereléshez használjon függesztőcsavarokat. 
A mennyezet elég erős legyen a berendezés súlyának 
megtartásához. Ha ez nem biztos, akkor a mennyezetet 
meg kell erősíteni.

4. ELŐKÉSZÜLETEK ÜZEMBE HELYEZÉS 
ELŐTT

(1) A beltéri egység függesztőcsavar-helyeinek 
elhelyezkedése. (Lásd a 2. ábrát)

(2) Szereljen fel vászoncsövet a levegőkimenetre és a 
levegőbemenetre, hogy a készülék által keltett vibráció ne 
adódjon át a légcsatornának vagy a mennyezetnek.
Hangszigetelő anyagot kell alkalmazni a légcsatornában 
és vibrációszigetelő gumit a függesztőcsavaroknál.

(3) Szerelje fel a függesztőcsavarokat.
(10 mm átmérőjű csavarokat használjon.)
• Olyan helyre szerelje fel a berendezést, ahol a 

teherviselő elemek elég erősek a berendezés súlyának 
a megtartásához. Használjon mélyített betétet vagy 
horgonycsavarokat új épületeknél, régi épületeknél pedig 
beütőhorgonyt.

Példa a felszerelésre

Megjegyzés) A fenti alkatrészek nem tartozékok.

5. A BELTÉRI EGYSÉG ÜZEMBE 
HELYEZÉSE

A külön rendelhető tartozékokat könnyebb a beltéri 
egység üzembe helyezése előtt felszerelni.
Az üzembe helyezéshez és a szereléshez csak a mellékelt, 
illetve a dokumentációban megjelölt tartozékokat és 
alkatrészeket használja!
(1) Illessze a függesztőkart a függesztőcsavarra. Tegyen 

alátétet az anyák alá, és húzza meg mind a felső, mind az 
alsó anyákat.

(2) Állítsa be az egység magasságát.
(3) Győződjön meg róla, hogy az egység vízszintesen áll.

Ábra 1

1 Szerelési tér

Mértékegység: mm

Ábra 2

1 Felfüggesztő csavar (x4)

2 Beltéri egység

3 Levegőkimenet

4 Levegőbemenet

5 Szerelési tér

6 Figyelőnyílás

Mértékegység: mm

≥650

47
0

≥5
0

1

12
96

±1
50

1100

≥1100
600

1148

13
80

≥6
50

1

2

43

5

5 6

1 Födém anyaga

2 Kőhorgony

3 Hosszú anya vagy feszítőcsavar

4 Felfüggesztő csavar

5 Beltéri egység

1 Helyben beszerzett alkatrész

2 Alátét (tartozék)

3 Anyákat egymásnak szorítani (ellenanyák)

1

2
3
4

5

1

2

3

4 Magyar



• Üzembe helyezéskor vízmértékkel állítsa vízszintbe a 
berendezést. Ha a berendezés nincs vízszintbe állítva, 
az vízszivárgást okozhat.

• Ellenőrizze vízmértékkel vagy vízzel telt műanyag 
csővel, hogy az egységnek mind a négy sarka egy 
szintben van-e. (Lásd a fenti ábrát.)

(4) Húzza meg a felső anyákat.
(5) Szigetelje le a kilépő oldalon a két függesztőkart a 

szigetelőanyaggal (×2). Szigetelje le a végeket úgy, hogy 
a függesztőkarok felülete és végei ne legyenek láthatók. 

TUDNIVALÓK

Ha a berendezés a kondenzvízcsővel ellentétes irányba 
lejt, akkor vízszivárgás léphet fel.

6. HŰTŐKÖZEGCSÖVEK SZERELÉSE
A kültéri egységek hűtőközegcsöveivel kapcsolatban a 
kültéri egységhez mellékelt üzembe helyezési kézikönyv 
ad felvilágosítást.
A hőszigetelést a gázcsövek és a folyadékcsövek mindkét 
oldalán, teljesen el kell végezni. Ellenkező esetben 
vízszivárgás léphet fel.
(Hőszivattyús rendszerek esetében a gázcsövek körülbelül 
120°C-ra melegedhetnek fel, ezért megfelelően hőálló 
szigetelést kell alkalmazni.)
Ha a hűtőközegcsövek környezetében a hőmérséklet és 
a relatív páratartalom meghaladhatja a 30°C-ot, illetve az 
RH80%-ot, akkor a hűtőközegcsövek szigetelését meg kell 
erősíteni. (20 mm vagy vastagabb) Ellenkező esetben pára 
csapódhat le a szigetelőanyag felületén.
A csövek összeszerelése előtt ellenőrizze, hogy milyen 
típusú hűtőközeg van az egységben. Ha a hűtőközegek 
típusa nem egyezik, akkor a berendezés nem fog 
megfelelően működni.

TUDNIVALÓK

• Használjon csővágót, és peremezze a használt 
hűtőközegtípusnak megfelelően.

• Csatlakoztatás előtt használjon észter- vagy éterolajat 
a hollandival csatlakozó szakaszok belső részén.

• A por, nedvesség és egyéb idegen anyag csőbe 
kerülésének megelőzése érdekében lapítsa el a végét, 
vagy fedje be szalaggal.

• A hűtőközegcsövekben ne legyen semmi más anyag 
(pl. levegő, stb.), csak a megfelelő hűtőközeg. Ha munka 
közben hűtőközeg-szivárgást észlel, azonnal 
szellőztessen ki alaposan.

• A kültéri egység fel van töltve hűtőközeggel.
• A csöveknek a berendezéshez történő csatlakoztatásakor 

vagy leszerelésekor feltétlenül használjon nyomatékkulcsot 
és villáskulcsot is, ahogy a rajzon látható.

• A perem és a hollandi anyák sérülésének és az ezzel járó 
gázszivárgás megelőzése érdekében a csövek egységhez 
való csatlakoztatásakor vagy leszerelésekor feltétlenül 
használjon nyomatékkulcsot és villáskulcsot is, ahogy az 
alábbi rajzon látható.

• A hollandi anyás kötés méreteivel kapcsolatban lásd a 
2. táblázatot.

• A hollandi anya csatlakoztatásakor kenje be a peremet 
(csak belülről is) észter- vagy éterolajjal, és az első három-
négy menetig csak kézzel csavarja be.

• Az 2. táblázatban láthatók a meghúzónyomatékok.
• Ha a munka során hűtőközeggáz-szivárgás történik, azonnal 

szellőztessen ki.
Táblázat 2

MEGJEGYZÉS

Használja az egységhez mellékelt hollandi anyát.

1 Szint

2 Vinil cső

3 Függesztőkar-beállító csavar

4 Szigetelőanyag (tartozék)

5 A-A metszet

6 B-B metszet

B

B

A

A

1

2

3

3

4

5

6

Cső-
méret

Meghúzónyomaték
Perem-
átmérők
A (mm)

Perem rajza

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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TUDNIVALÓK

A túlhúzáskor a perem megsérülhet, és ez hűtőközeg-
szivárgást okozhat.

Ha nyomatékkulcs nem áll rendelkezésre, használja 
referenciaként a "3. táblázatot". Ha a munkát befejezte, 
ellenőrizze, hogy nincs-e gázszivárgás. A hollandi anya 
meghúzásánál figyeljen arra a pontra, amikor az ellenállás 
hirtelen megnövekszik (megszorul az anya). Ebből az állásból 
húzza tovább a hollandi anyát, a 3. táblázatban látható 
szögértékig.
A csatlakoztatott csövet (tartozék) az egységhez rögzítő 
hatlapfejű csavarok (tartozék) forgatónyomatéka 21,5 – 
28,9 N·m.
• A csövek csatlakozásainak gázszivárgás-ellenőrzése után a 

folyadék- és gázcsőcsatlakozásokat szigetelni kell  az alábbi 
ábra szerint.

TUDNIVALÓK

A csöveket teljes hosszukban szigetelni kell, egészen az 
egységen belüli csőcsatlakozásig. A szabadon hagyott 
csöveken pára csapódhat le, vagy égési sérülést okozhat, 
ha hozzáérnek.

MEGJEGYZÉS

• A mellékelt cső a gázcsövek csatlakoztatásához kell.  
A mellékelt cső csatlakoztatásakor használja a mellékelt 
csőkarima-rögzítő hatlapfejű csavarokat (2) és rugós 
alátéteket (2).

• A hűtőközegcsöveket és a leágazó csöveket a kültéri 
egységhez mellékelt szerelési kézikönyv szerint kell 
csatlakoztatni.

TUDNIVALÓK

A HŰTŐKÖZEGCSÖVEK FORRASZTÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS TUDNIVALÓ
Ne használjon forrasztószert a hűtőközegcsövek 
forrasztásához! A forrasztáshoz használjon foszforréz 
töltőfémet (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: 
ISO 3677), amihez nem kell forrasztószert használni.
(A forrasztószer rendkívül károsan befolyásolja a hűtő-
közegcsövek állapotát. Ha például klórtartalmú 
forrasztószert használnak, az korrodálja a csöveket, ha 
pedig fluortartalmú a forrasztóvíz, az a hűtőközeget 
károsítja.)

• A helyi hűtőközegcsövek forrasztása előtt nitrogéngázzal 
kell a csöveket feltölteni, és a levegőt kihajtani. 
Ha a csöveket nitrogéngázzal való feltöltés nélkül 
forrasztják, akkor a csövek belső felületén kiterjedt 
oxidréteg alakul ki, ami károsan befolyásolhatja a rendszer 
működését.

1 Csak a belső részekben használjon éter- vagy 
észterolajat

1 Nyomatékkulcs

2 Villáskulcs

3 Csőcsatlakozó

4 Hollandi anya

1

1

2

3

4

1 Szigetelés (nem tartozék)

2 Csatlakoztatott csövek (tartozék)

3 Rugós alátét (tartozék)
Hatlapfejű csavar (tartozék)

4 Ne hagyjon rést

5 Fő egység

6 Szigetelés (az egységhez mellékelve)

7 Gázcső

8 Folyadékcső

9 Hollandi anya

Csatlakoztatandó 
beltéri egységek

Gázcső átmérő Folyadékcső átmérő

FXMQ200MBVE
Ø19,1

Használja a mellékelt 
csövet.

Ø9,5

FXMQ250MBVE
Ø22,2

Használja a mellékelt 
csövet.

Ø9,5

5

5

1

1

1

2

3

4

4

6

6
9

7

8
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• A hűtőközegcsövek forrasztását csak akkor szabad 
elkezdeni, ha a hűtőközegcsövek már fel vannak töltve 
nitrogénnel vagy nitrogén áramlik rajtuk keresztül. Ha ezzel 
kész, csatlakoztassa a beltéri egységet hollandianyás 
kötéssel vagy karimás csőkötéssel.

• A nitrogén nyomását 0,02 MPa értékre kell állítani egy 
nyomáscsökkentő szeleppel, ha forrasztás közben a 
csövekbe töltik.

Csak kényszerhelyzetben alkalmazható
A berendezés szereléséhez nyomatékkulcsot kell 
használni. Ha ennek ellenére mégis nyomatékkulcs nélkül 
kénytelen üzembe helyezni a rendszert, akkor az alábbiak 
szerint járjon el.

Ha az üzembe helyezés kész, ellenőrizze, hogy a 
hűtőközeggáz nem szivárog-e sehol.

Ha elkerülhetetlen, hogy csak villáskulccsal húzza meg a 
hollandi anyát, akkor figyeljen arra a pontra, amikor az 
ellenállás hirtelen megnövekszik (megszorul az anya). 
Abból az állásból húzza tovább a hollandi anyát, az alábbi 
szögértékkel:

Táblázat 3

7. KONDENZVÍZ-ELVEZETÉS
Szerelje fel a kondenzvízcsövet az alábbi ábrán látható 
módon, és védekezzen a páralecsapódás ellen. A nem 
megfelelően felszerelt csövek szivárgást okozhatnak, 
ezáltal a bútorok és a más tárgyak elázását okozhatják.
Az épületen belül szigetelje le a kondenzvíztömlőt.

(1) Szerelje fel a kondenzvízcsöveket.
• Nem kell kondenzvízszifonnal ellátni.
• A kondenzvízcső legyen a lehető legrövidebb, és legyen 

1/100-nál kisebb lejtése, hogy ne keletkezzenek benne 
levegőzárványok.

• A cső átmérője a megegyezik a becsatlakozó csőével 
(PS1B), és a becsatlakozó cső méretéhez képest 
nagyobb vagy egyenlő legyen.

• Több kondenzvízcsövet az alábbi ábrán látható módon 
kell egyesíteni. (Válasszon megfelelő vastagságú 
központi kondenzvízcsövet a csatlakoztatni kívánt 
egységekhez.)

(2) Ha végzett a csőszereléssel, ellenőrizze, hogy a 
kondenzvíz akadálytalanul folyik-e el.
• Nyissa ki a vízbetöltő nyílást, töltsön be körülbelül 1 liter 

vizet lassan a csepptálcába, és ellenőrizze az elfolyást. 
A kondenzvízcsőben megállt víz miatt eldugulhat a 
kondenzvízcső.

TUDNIVALÓK

• Kondenzvízcső-csatlakozások. 
Nem szabad a kondenzvízcsöveket ammóniaszagot árasztó 
szennyvízcsövekhez közvetlenül csatlakoztatni! Az 
ammónia a szennyvízcsőből a beltéri egységbe juthat a 
kondenzvízcsövön keresztül, és korrodálhatja a hőcserélőt.

8. ELEKTROMOS HUZALOZÁS

8-1 ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK
• Minden helyszínen beszerzett alkatrésznek, anyagnak és az 

elektromos szerelésnek meg kell felelnie a helyi 
előírásoknak.

• Csak réz vezetékeket használjon.
• Az elektromos huzalozással kapcsolatban lásd még az 

elektromos vezérlődoboz fedelén a huzalozási rajz címkéjét.
• A távirányító huzalozásával kapcsolatban a távirányítóhoz 

mellékelt szerelési kézikönyv szolgál részletes 
információkkal.

• A huzalozási munkát egy képesített villanyszerelőnek kell 
elvégeznie.

• Ez a rendszer több beltéri egységet tartalmaz. Jelölje az 
egyes beltéri egységeket úgy, hogy A egység, B egység stb., 
és ellenőrizze, hogy a csatlakozópanelből a kültéri 
egységhez és a BS egységhez futó kábelek megfelelően 
vannak-e bekötve. Ha a kültéri egység és a beltéri egység 
közötti huzalozásban vagy a csővezetésben hiba van, akkor 
a rendszerben hiba keletkezhet.

• Hálózati kapcsolót vagy egyéb, minden pólust megszakító 
eszközt kell a rögzített huzalozásba iktatni a vonatkozó helyi 
és nemzeti előírásoknak megfelelően. 
Ne feledje el, hogy ha üzemeltetés közben kikapcsolja a 
főkapcsolót, a működés automatikusan újraindul, amikor 
visszakapcsolja a tápellátást.

• A kültéri egységhez csatlakozó elektromos tápvezeték 
méretével, a hálózati megszakító és a kapcsoló kapacitásá-
val, és a huzalozási utasításokkal kapcsolatban a kültéri 
egységhez mellékelt szerelési kézikönyv ad felvilágosítást.

• A klímaberendezést földelni kell.

1 Hűtőközegcsövek

2 Forrasztandó rész

3 Körültekercselés

4 Elzárószelep

5 Nyomáscsökkentő szelep

6 Nitrogén

Csőméret Továbbhúzás szöge
A szerszám ajánlott 

szárhossza

Ø6,4 (1/4") 60–90 fok Kb. 150 mm

Ø9,5 (3/8") 60–90 fok Kb. 200 mm

Ø12,7 (1/2") 30–60 fok Kb. 250 mm

Ø15,9 (5/8") 30–60 fok Kb. 300 mm

5
1 2 3 4

6 6

1 Központi kondenzvízcső

2 Lejtés legalább 1/100-as

1 Vízellátó csatlakozó

≥1
00

 m
m

1

2

1
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• Ne földelje a berendezést gáz- és vízcsövekhez, 
villámhárítóhoz, és ne kösse telefonföldelésre.

• Gázcsövek: robbanást vagy tüzet okozhatnak 
gázszivárgás esetén.

• Vízcsövek: kemény PVC csövek használatakor nincs 
földelőhatás.

• Telefonföldelés és villámhárító: villámláskor abnormáli-
san magas elektromos potenciál kerülhet a földelésre.

8-2 ELEKTROMOS JELLEMZŐK

MCA: Min. áramköri áramerőss. (A)
MFA: Max. biztosíték áramerőss. (A)
kW: Ventilátormotor névleges teljesítmény (kW)
FLA: Teljes terhelés áramerőss. (A)

8-3 A KÜLSŐ VEZETÉKEK ADATAI

MEGJEGYZÉS

1. A jelátviteli vezetékeknek a beltéri és kültéri egységek 
közötti, illetve a beltéri egység és a távirányító közötti 
legnagyobb megengedett hossza a következő. 
(1) Kültéri egység – Beltéri egység:  

Legfeljebb 1000 m (Teljes kábelhossz: 2000 m) 
(2) Beltéri egység – Távirányító:  

Max. 500 m

9. HUZALOZÁSI PÉLDA ÉS PÉLDA 
A TÁVIRÁNYÍTÓ BEÁLLÍTÁSÁRA

9-1 A VEZETÉKEK CSATLAKOZTATÁSA
(A huzalozáshoz le kell venni a vezérlődoboz fedelét, ahogy 
az alábbi ábra mutatja.)

Egységek Tápfeszültség Ventilátor motor

Modell Hz Volt
Feszültség-
tartomány

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

Modell
Tápvezetékek

Távirányító-vezetékek
Jelátviteli vezetékek

Vezeték Méret Vezeték Méret

FXMQ200MBVE
H05VV-

U3G

A méretre 
a helyi 
előírások az 
irányadók.

Védőburkolat
tal ellátott 
vezeték 
(2 eres)

0,75 - 

1,25 mm
2

FXMQ250MBVE

1 Távirányító-vezetékek (külső vezetékek)

2 Jelátviteli vezetékek (földelővezetékek)

3 A vezérlődoboz fedele

4 Tápvezeték/földelővezeték (külső vezetékek)

5 Földelés

6 Bilincs (tartozék)

7 Vezetékkapocs

1 Távirányító-vezetékek

2 Távirányító csatlakozóblokkja

3 Tápfeszültség csatlakozóblokk

4 Jelátviteli vezetékek

5 Bilincsek (tartozék)

6 A tápvezetékek és a földelővezeték

5

76

1

2

3

4

X2M

X1M

X27A

5
6

1 2 3

4
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TUDNIVALÓK

• A mellékelt szigetelőanyagot feltétlenül fel kell szerelni, és 
(helyben beszerzett) tömítőanyaggal vagy kittel kell tömíteni 
a vezetéknyílást, hogy kívülről ne juthasson be víz, illetve ne 
mászhassanak be rovarok. Ellenkező esetben rövidzárlat 
keletkezhet a vezérlődobozban.

• A vezetékszorítók felrakásánál használja a mellékelt 
bilincseket, és figyeljen arra, hogy ne feszüljenek a 
csatlakozások. Figyeljen arra is, hogy az vezérlődoboz 
fedele pontosan illeszkedjen, a vezetékek gondosan 
legyenek elrendezve, és az elektromos doboz fedele 
tökéletesen záródjon. A vezérlődoboz fedelének 
felrakásakor ellenőrizze, hogy nem szorult-e véletlenül 
vezeték a szélei alá. A vezetékeket az erre a célra szolgáló 
lyukakon keresztül vezesse át.

• Fontos, hogy a távirányító-vezetékek, az egységösszekötő 
vezetékek és a többi elektromos vezeték ne ugyanazon a 
helyen lépjen ki a berendezésből (legyen a két pont legalább 
50 mm távolságra), különben az elektromos zaj (külső 
elektrosztatikus) hibás működéshez vagy leálláshoz 
vezethet. 

[BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK]

1. Használjon karika alakú csatlakozót, ha a tápfeszültség 
csatlakozóblokkjára köt be vezetékeket. 
Ha ilyen nem áll rendelkezésre, a vezetékek 
bekötésénél figyeljen az alábbiakra.
• Ne csatlakoztasson eltérő keresztmetszetű vezetékeket 

ugyanarra a tápcsatlakozóra. 
(A gyenge érintkezés túlmelegedést okozhat.)

• Csak a megadott típusú elektromos vezetéket használja. 
A vezetéket biztonságosan csatlakoztassa a 
csatlakozóhoz. Csak annyira szorítsa le a vezetéket, 
hogy a csatlakozó ne sérüljön meg.

2. A csatlakozók csavarjainak meghúzónyomatéka
• A csatlakozók csavarjainak meghúzásához használjon 

megfelelő csavarhúzót. Ha túl kis fejű csavarhúzót 
használ, akkor a csavar feje megsérülhet, és a csavart 
nem lehet kellően meghúzni.

• Ha a csatlakozó csavarjait túl erősen húzza meg, akkor a 
csavarok megsérülhetnek.

• Az 4. táblázatban láthatók a csatlakozócsavarok 
meghúzónyomatékai.

Táblázat 4

3. Ne csatlakoztasson eltérő keresztmetszetű vezetékeket 
ugyanarra a földelőcsatlakozóra. A gyenge érintkezés 
elégtelen védelemmel járhat.

4. Az egységen kívül a jelátviteli vezetékeket legalább 50 mm 
távolságra kell vezetni a tápvezetékektől. Ha a berendezést 
elektromos (külső) zaj éri, akkor működészavar léphet fel.

5. A távirányító huzalozásával kapcsolatban a 
TÁVIRÁNYÍTÓHOZ MELLÉKELT SZERELÉSI 
KÉZIKÖNYV szolgál részletes információkkal. 

6. Vigyázzon, nehogy véletlenül a távirányító csatlakozó-
blokkjára kösse be a tápvezetékeket! Ez a tévedés 
tönkreteheti az egész rendszert.

7. Csak előírt vezetékeket használjon, és biztonságosan 
rögzítse őket a csatlakozókhoz. Figyeljen arra, hogy a 
vezetékek ne húzzák a csatlakozókat. A vezetékek szép 
rendben álljanak, ne feszüljenek más alkatrészeknek, 
pl. ne nyomják fel a vezérlődoboz fedelét. Ellenőrizze, 
hogy a fedél jól le van-e zárva. A tökéletlen csatlakozások 
túlmelegedést, sőt akár áramütést vagy tüzet is 
eredményezhetnek.

9-2 HUZALOZÁSI PÉLDA
• Az egyes egységek tápkábeleit lássa el kapcsolóval és 

biztosítékkal, ahogy a rajzon látható.

TELJES RENDSZER PÉLDA (3 RENDSZER)

1 Szigetelő védőcső

2 Karika alakú csatlakozó

3 Elektromos szerelés

Csatlakozó Méret
Meghúzó-
nyomaték

A távirányító csatlakozóblokkja 
(6P)

M3,5 0,79 – 0,97 N·m

Tápfeszültség csatlakozóblokk M4 1,18 – 1,44 N·m

Földelőcsatlakozó M5 3,02 – 4,08 N·m

1

2

3

1 Tápfeszültség

2 Főkapcsoló

3 Tápvezetékek

4 Jelátviteli vezetékek

5 Kapcsoló

6 Biztosíték

7 BS egység (csak hővisszanyerő rendszer esetén)

8 Beltéri egység

9 Távirányító

5
6

1

2

3
4

7

8

9
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1. Ha 1 távirányítót használ 1 beltéri egységhez (normál 
üzemeltetés)

2. Csoportos vezérléshez, vagy 2 távirányító 
használatakor

Megjegyzés: Csoportos vezérlésnél nem szükséges egy beltéri 
egység címet kijelölni. Bekapcsoláskor a címet a rendszer 
automatikusan kiosztja.

3. Ha BS egységet tartalmaz

[BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK]

1. Az egy rendszerhez tartozó egységeket el lehet látni 
egyetlen közös tápkapcsolóval. Az ágak kapcsolóit és 
kioldóit azonban óvatosan kell megválasztani. 

2. Ne földelje a berendezést gázcsövekhez, vízcsövekhez, 
villámhárítóhoz, és ne kösse telefonföldelésre. A rossz 
földelés áramütést eredményezhet.

9-3 VEZÉRLÉS 2 TÁVIRÁNYÍTÓVAL (1 beltéri 
egység vezérlése 2 távirányítóval)

• 2 távirányítóval végzett vezérlésnél az egyik távirányítót 
"main"-re (fő), a másikat "sub"-ra (segéd) kell állítani.

< Átváltás a fő és segéd eszközök között, illetve 
fordítva >
Lásd a távirányítóhoz mellékelt szerelési kézikönyvet.

< Huzalozás módja >

(1)Távolítsa el a vezérlődoboz fedelét.

(2)Végezze el a kiegészítő vezetékek bekötését a 2. (Segéd) 
távirányítóról a távirányító csatlakozóira (P1·P2) a 
vezérlődoboz csatlakozóblokkján (X1M).

1 Tápfeszültség

2 Kültéri egység

3 1. sz. rendszer

4 "A" beltéri egység

5 "B" beltéri egység

6 "C" beltéri egység

7 Folyásirányban a legtávolabbi beltéri egység

1 Tápfeszültség

2 Kültéri egység

3 2. sz. rendszer

4 "A" beltéri egység

5 "B" beltéri egység

6 "C" beltéri egység

7 Folyásirányban a legtávolabbi beltéri egység

8 2 távirányítós használathoz

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 Tápfeszültség

2 Kültéri egység

3 3. sz. rendszer

4 BS egység

5 "A" beltéri egység

6 Folyásirányban a legtávolabbi beltéri egység

1 Csatlakozóblokk (X1M) a távirányító kábeleknek 
(P1, P2)
Polaritás nincs

2 1. távirányító (fő)

3 2. távirányító (Segéd)

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

1

2 3
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9-4 KÜLSŐ TÁVVEZÉRLÉS 
(KÉNYSZERKIKAPCSOLÁS ÉS BE-/KI 
MŰKÖDÉS)

(1) A vezetékek adatai és a huzalozás módja 
• Csatlakoztassa a kívülről jövő bemenetet a távirányító 

csatlakozóblokkjának T1 és T2 kivezetéséhez.

(2) Működés
• Az 5. táblázat megmutatja a KÉNYSZERKIKAPCSOLÁS 

és a BE-/KI MŰKÖDÉS válaszát az "A" bemeneten 
érkező jelre.

Táblázat 5

(3) A KÉNYSZERKIKAPCSOLÁS és a BE/KI MŰKÖDÉS 
kiválasztása
• Kapcsolja ki az egységet, majd a távirányítóval válassza 

ki az üzemmódot. 

9-5 KÖZPONTI VEZÉRLÉS
• A központi vezérléshez meg kell adni a csoportszámot. 

A részletekért olvassa el a központi vezérlés opcionális 
vezérlőinek kézikönyvét.

10. HELYSZÍNI BEÁLLÍTÁS
Miután bekapcsolta a tápfeszültséget, végezze el a 
távirányítóval a beüzemelési állapotnak megfelelő 
helyszíni beállításokat.
• Végezze el a beállítást a következő 3 helyen: "Mód szám", 

az "ELSŐ KÓDSZÁM" és a "MÁSODIK KÓDSZÁM". 
A táblázatban " " jelzéssel feltüntetett szám a gyári 
beállítást jelöli.

• A beállítási eljárást és a működtetést a távirányítóhoz 
mellékelt szerelési kézikönyv ismerteti.
(Megjegyzés) A "Mód szám" beállítása ugyan csoportos 

módban történik, de ha szeretné egyesével 
beállítani a beltéri egységeket, vagy jóvá 
kívánja hagyni az értéket a beállítás után, 
a zárójelek ( ) közé foglalt mód számot 
válassza.

• Távvezérlés esetén, ha a bemeneti jelet 
KÉNYSZERKIKAPCSOLÁS vagy BE/KI MŰKÖDÉS között 
szeretné váltani.
[1] Lépjen helyszíni beállítás módba a távirányítóval.
[2] Válassza a "12" Mód számot.
[3] Állítsa az ELSŐ KÓDSZÁMOT "1"-re.
[4-1]KÉNYSZERKIKAPCSOLÁSHOZ állítsa a MÁSODIK 

KÓDSZÁMOT "01"-re.
[4-2]BE/KI MŰKÖDÉSHEZ állítsa a MÁSODIK 

KÓDSZÁMOT "02"-re.
(A KÉNYSZERKIKAPCSOLÁS a gyári beállítás.)

• Kérje meg az ügyfelet, hogy a távirányítóhoz mellékelt 
kézikönyvet az üzemeltetési kézikönyvvel egy helyen tartsa.

• Kizárólag a táblázatban megadott beállításokkal dolgozzon.

Külső statikus nyomás beállításai

Állítsa be a "MÁSODIK KÓDSZÁMOT" a 6. táblázat szerint a 
csatlakoztatni kívánt cső külső statikus nyomásának 
megfelelően.

Táblázat 6

11. PRÓBAÜZEM
Lásd a kültéri egység szerelési kézikönyvét.
• A távirányító működésjelző lámpájának villogása azt jelzi, 

hogy valami hiba van. A probléma azonosításához nézze 
meg a hibakódot a folyadékkristályos kijelzőn. A kültéri 
egységre ragasztott "SZERELÉSSEL KAPCSOLATOS 
TUDNIVALÓK" matricán megtalálja a hibakódok 
magyarázatát. 
Ha az 7. táblázatban szereplő jelzések láthatók a kijelzőn, 
akkor a vezetékekkel vagy a tápfeszültséggel lehet 
probléma, ezért ellenőrizze még egyszer a vezetékeket.

Táblázat 7

1 "A" bemenet

A vezeték adatai PVC szigetelésű vezeték vagy kábel (2 eres)

Keresztmetszet 0,75 - 1,25 mm
2

Hossz Max. 100 m

Külső csatlakozó
Olyan érintkezés, ami alkalmas minimum 
15 V DC, 1 mA áramerősség vezetésére.

KÉNYSZERKIKAPCSOLÁS BE/KI MŰKÖDÉS

Bemenet BE: a működés leáll (a 
távirányítóra nem reagál).

Bemenet KI → BE az 
egységet bekapcsolja.

Bemenet KI: a távirányítóval való vezérlés 
engedélyezett.

Bemenet BE → KI az 
egységet kikapcsolja.

F2 T1 T2
FORCED
OFF

1

Beállítás Mód szám
ELSŐ 

KÓDSZÁM
MÁSODIK 
KÓDSZÁM

Normál E.S.P. 13 (23) 6 1

Magas E.S.P 13 (23) 6 2

Távirányítón a jelzés Jelentés

A "Központosított vezérlés" 
ikon látszik

• A KÉNYSZERKIKAPCSOLÁS 
csatlakozók (T1, T2) 
rövidzárlatosak.

Az "U4" jelzés látható
Az "UH" jelzés látható

• A kültéri egység nem kap áramot.
• A kültéri egységre nem lett 

bekötve a tápfeszültség.
• A jelátviteli vezetékek és/vagy 

a KÉNYSZERKIKAPCSOLÁS 
vezetékek bekötése rossz.

Nincs jelzés

• A beltéri egység nem kap 
áramot.

• A beltéri egységre nem lett 
bekötve a tápfeszültség.

• A távirányító-vezetékek, a 
jelátviteli vezetékek és/vagy 
a KÉNYSZERKIKAPCSOLÁS 
vezetékek bekötése rossz.
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