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Biztonsági előírások

Kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokról szóló részt a
klímaberendezés üzembe helyezése előtt, és ügyeljen a szakszerű
üzembe helyezésre.

Az üzembe helyezés után végezzen próbaüzemeltetést az esetleges
hibák felderítésére, tájékoztassa a vevőt a berendezés kezeléséről,
és mutassa meg ehhez az üzemeltetési kézikönyvet. Hívja fel a vevő
figyelmét arra is, hogy ezt a szerelési kézikönyvet az üzemeltetési
kézikönyvvel együtt meg kell őrizni.

A klímaberendezés kategóriája "nem általános célú berendezés".

Biztonsági előírás

A berendezés "A" osztályú termék. Egy lakásban a termék
rádióinterferenciát okozhat, és ilyen esetben a felhasználónak meg
kell tennie a szükséges elhárító intézkedéseket.

Figyelmeztetés

■ Az üzembe helyezést bízza egy szakemberre vagy a
forgalmazóra!
Ne próbálja meg a klímaberendezést saját maga üzembe
helyezni. A szakszerűtlen üzembe helyezés szivárgást,
áramütést vagy tüzet okozhat.

■ A klímaberendezést a jelen szerelési kézikönyv utasításai
szerint kell üzembe helyezni.
A szakszerűtlen üzembe helyezés szivárgást, 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 berendezés
leesését okozhatja, illetve szivárgást, áramütést vagy tüzet
okozhat.

■ A klímaberendezést olyan helyre kell szerelni, amely elég erős
az egység súlyának megtartásához.
Ha az alapzat nem elég erős, akkor a készülék leeshet, és
sérülést okozhat.

■ A felszerelésnél vegye figyelembe, ha a berendezést érheti erős
szél, tájfun vagy földrengés.
Ellenkező esetben a helytelen felszerelés a berendezés leesése
folytán balesetet okozhat.

■ A berendezésnek különálló áramkört kell biztosítani, és az elek-
tromos munkákat egy szakembernek kell kiviteleznie, a helyi
előírásoknak és ennek a szerelési kézikönyvnek megfelelően.
Az ellátó áramkör alulméretezése vagy a szakszerűtlen
elektromos kivitelezés áramütést vagy tüzet okozhat.

■ Figyeljen a kábelek megfelelő szigetelésére és rögzítésére,
csak a megfelelő (megadott) vezetékeket használja, és a végén
ellenőrizze, hogy nem hat-e erő a csatlakozókra vagy a
vezetékekre.
A vezetékek szakszerűtlen csatlakoztatása vagy rögzítése
túlmelegedést vagy tüzet okozhat.

■ A jelátviteli huzalozásnál és az elektromos hálózat bekötésénél
a vezetékeket úgy kell elrendezni, hogy a vezérlődoboz fedelét
biztonságosan fel lehessen erősíteni.
A vezérlődoboz fedelének tökéletlen zárása áramütést vagy
tüzet okozhat, illetve a csatlakozók túlmelegedését
eredményezheti.

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

■ Az üzembe helyezés után ellenőrizze, hogy nincs-e hűtőközeg-
szivárgás.
Mérgező gáz keletkezhet, ha a hűtőközeggáz a helyiség
levegőjébe kerül, majd tűzforrással érintkezik, például
hősugárzóval, tűzhellyel vagy főzőlappal.

■ Mielőtt az elektromos alkatrészekhez érne, kapcsolja ki a
berendezést.

■ A klímaberendezést földelni kell.
Ne földelje a berendezést gázcsövekhez, vízcsövekhez,
villámhárítóhoz, és ne kösse telefonföldelésre. A szakszerűtlen
földelés áramütést vagy tüzet okozhat.
A villámlásból vagy egyéb forrásból eredő túlfeszültség a
klímaberendezést károsíthatja.
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OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI
UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT.

A KÉZIKÖNYV LEGYEN KÉZNÉL, KÉSŐBB MÉG
SZÜKSÉG LEHET RÁ.

A FIGYELMEZTETÉSEK figyelmen kívül hagyása komoly
következményekkel járhat, akár súlyos sérüléssel vagy
halállal.

A TUDNIVALÓK figyelmen kívül hagyása sérüléssel vagy
a berendezés károsodásával járhat.
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■ Be kell szerelni egy földzárlat-megszakítót.
Ha nincs földzárlat-megszakító, akkor áramütés vagy tűz
keletkezhet.

Tudnivalók

■ Jelen szerelési kézikönyv utasításait követve szereljen fel
kondenzvízcsövet, hogy a kondenzvíz-elvezetés megfelelő
legyen, és a páralecsapódás megakadályozása érdekében
szigetelje a csöveket.
A szakszerűtlen kondenzvíz-elvezetés beltéri vízszivárgást és
anyagi károkat okozhat.

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

■ A távirányító (vezeték nélküli készletben) átviteli távolsága
lerövidülhet, ha a helyiségben elektronikus fénycső ég (inverter
vagy gyorsgyújtó típusú).
Szerelje a beltéri egységet a lehető legtávolabb a fénycsőtől.

■ Nem szabad a klímaberendezést az alábbi helyeken felszerelni:

■ Ahol tömény ásványolajpermet vagy gőz lehet (például
konyhában).
A műanyag alkatrészek károsodhatnak és leeshetnek, vagy
víz szivároghat.

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

■ Ahol elektromágneses hullámokat keltő berendezések
működnek.
Az elektromágneses hullámok megzavarhatják a vezérlő
rendszert, a berendezés működészavarát okozva.

■ Ahol éghető gáz szivároghat, ahol szénszálak vagy
gyúlékony gőz/por kerülhet a levegőbe, vagy ahol illékony
tűzveszélyes anyagokat, például festékhígítót vagy benzint
tárolnak.
Ha a berendezést ilyen feltételek között üzemeltetik, akkor
tűz keletkezhet.

Előkészületek 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 hűtőközegcsövekre, a kondenzvíz-
csövekre, a csőkarimákra és minden műanyag alkatrészre.

■ A berendezés 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 védőlemezekkel
együtt mozgassa, hogy elkerülje a készülék sérüléseit.

■ A kibontás után, az egység mozgatásakor a függesztőkarokat
(x4) kell megfogni. Nem szabad erőt kifejteni a
hűtőközegcsövekre, a kondenzvízcsövekre, a csőkarimákra
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.
(A berendezés környezetében a gáz begyulladhat.)

■ Ahol elektromágneses hullámokat keltő berendezések
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.

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.

Tartozékok

Ellenőrizze, hogy az alábbi tartozékok mellékelve vannak-e a
berendezéshez. A tartozékok helyét lásd az alábbi ábrán.

1 Tartozékok

2 Szerelési és üzemeltetési kézikönyv
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Figyelmeztetés

A tartozékokra szükség van a klímaberendezés üzembe
helyezéséhez. Az üzembe helyezés befejezéséig meg kell őket
őrizni.

Külön rendelhető tartozékok

A távirányítóknak két típusa van: vezetékes és vezeték nélküli.
Válasszon ki egy távirányítót az ügyfél igényei alapján (1. táblázat),
és helyezze üzembe egy megfelelő helyen.

1. táblázat

Az alábbi dolgokra különösen figyeljen az üzembe 
helyezés során, és a munka végén ezeket ellenőrizze

A munka befejezése után ellenőrizendő tételek

A rendszer átadásakor ellenőrizendő tételek

A kezeléssel kapcsolatban az alábbiakra kell felhívni a figyelmet

Az üzemeltetési kézikönyvben a FIGYELMEZTETÉS és
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.

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.

Fémbilincs 1

Kondenzvíztömlő 1

Csőcsatlakozás szigetelése

• gázcsőhöz (vastag)
1

• folyadékcsőhöz
(vékony)

1

Szigetelőlemez

• Nagy (sötétszürke)
1

• Közepes (sötétszürke)
2

Bilincs 9

Csavarok a csőkarimákhoz 10(*)

18(**)

26(***)

(*) Az FXMQ40 esetében.
(**) FXMQ50~80 esetében.
(***) FXMQ100+125 esetében.

Alátét 8

Alátétlemez 4

Vezetékszigetelő anyag (kicsi) 
(szürke)

2

Vezetékrögzítő kar 2

Vezetékrögzítő csavar 2

Szerelési kézikönyv
Üzemeltetési kézikönyv

1

Távirányító típusa Csak hűtő típus Hőszivattyús típusú

Vezetékes

Vezeték nélküli

MEGJEGYZÉS Ha a(z) "1. táblázat" a(z) 3. oldalon tételei között nem
szereplő távirányítót szeretne használni, akkor a
katalógusokból a műszaki dokumentáció alapján
kiválaszthat egy megfelelőt.
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Pipa ✓ ha 
rendben

■ Biztonságosan van a beltéri 
és a kültéri egység rögzítve?

Az egységek leeshetnek, 
rezonálhatnak vagy zajt 
okozhatnak.

■ Megtörtént a kültéri egység 
üzembe helyezése?

A berendezés hibásan 
működhet, alkatrészek 
leéghetnek.

■ Megvolt a gáz-
tömítettségvizsgálat?

Nincs hűtés vagy fűtés.

■ Szigetelve van a berendezés, 
ahogy kell? 
(hűtőközegcsövek, 
kondenzvízcsövek és 
légcsatorna)

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 
földelése?

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?

Nincs hűtés vagy fűtés.

■ Beállította a külső statikus 
nyomást?

Nincs hűtés vagy fűtés.

■ Fel van jegyezve a 
hűtőközegcső hossza és a 
kiegészítő hűtőközegtöltet?

A rendszerben lévő hűtőközeg-
mennyiséget nem lehet 
nyomon követni.

■ Ellenőrizte, hogy nem laza-e 
valamelyik vezetékszorító 
csavar?

Áramütés vagy tűz.

Pipa ✓ ha rendben

■ Ellenőrizte, hogy a vezérlődoboz fedele, a levegőszűrő, a 
levegőbemeneti rács és a levegőkimeneti rács fel van-e 
szerelve?

■ Elmagyarázta a rendszer kezelését, és megmutatta az 
üzemeltetési kézikönyvet a vevőnek?

■ Átadta az üzemeltetési kézikönyvet és a szerelési kézikönyvet a 
vevőnek?

■ Elmagyarázta a vevőnek a kiegészítő tartozékok kezelését és 
tisztításuk módját?

■ Átadta a kiegészítő tartozékok kézikönyveit vagy útmutatóját a 
vevőnek?
Szerelési kézikönyv
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A berendezés helyének megválasztása

A kibontás során és az után, a beltéri és a kültéri egység
mozgatásakor a függesztőkarokat kell fogni. Nem szabad erőt
kifejteni a többi alkatrészre, különösen a hűtőközegcsövekre, a
kondenzvízcsövekre vagy a csőkarimákra. 

Ha a mennyezet fölött a hőmérséklet és a relatív páratartalom
meghaladhatja a 30°C-ot, illetve a 80%-ot, akkor a beltéri egység
hőszigetelését meg kell erősíteni. 

Hőszigetelő anyagként használjon a mennyezetnyílást jól kitöltő,
legalább 10 mm vastagságú üveggyapotot vagy polietilénhabot.

1. Válasszon olyan helyet, amely megfelel az alábbi feltételeknek,
és az ügyfél is jóváhagyja.

■ Ahonnan a távozó hideg (vagy meleg) levegő jól átjárja a
helyiséget.

■ 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.

■ Ahol a beltéri és a kültéri egységek közötti csövek hossza a
megengedett határon belül tartható. (Lásd a kültéri egység
szerelési kézikönyvét.)

2. A beltéri egység felszereléshez használjon függesztő-
csavarokat. Ellenőrizze, hogy a felszerelés helye elég erős-e a
beltéri egység súlyának megtartásához. Ha kell, a függesztő-
csavarokat megfelelő hossztartókkal rögzítse.

Előkészületek üzembe helyezés előtt

1. Ellenőrizze, hogy a függesztőcsavarok jó helyen vannak-e a
mennyezetnyíláshoz képest.

■ Karbantartáshoz, felülvizsgálathoz, illetve a vezérlődoboz és
a kondenzvízszivattyú egyéb szerelési munkáihoz biztosítsa
a szükséges szerelési teret az alábbi módok valamelyikén.

1. Figyelőnyílás 1 (450x450) a vezérlődobozhoz, és legalább
300 mm szabad tér a berendezés alatt.

1 Padló szint

2 Mennyezet

MEGJEGYZÉS ■ A H1 méret a berendezés magasságát jelzi.

■ A H2 méretet úgy kell megválasztani, hogy
legalább 1/100-as lejtés legyen biztosítva,
ahogy itt látható: 8. oldal, "Kondenzvíz
elvezetés".

■ A megadott méretek az üzembe helyezéshez
szükséges minimális szabad teret
határozzák meg.
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≥700

≥4
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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 megszünte-
téséhez 1 méter távolság kevés lehet.)

■ Vezeték nélküli távirányító használatakor a
távirányító átviteli távolsága lerövidülhet, ha
elektronikus gyújtású fénycső (gyorsgyújtású
vagy inverteres típusú) működik a helyiségben.
Szerelje a jelvevőt a lehető legtávolabb a
fénycsőtől.

1 Figyelőnyílás

2 Vezérlődoboz

3 Mennyezet

4 Függesztőcsavar-illesztés távolsága

5 Levegőkimenet

6 Az egység alja

7 Levegőbemenet

8 Figyelőnyílás 1 (450x450)

9 Függesztőcsavar (x4)

700

631
B C

*H
3=

≥3
00
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6 4
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2. Figyelőnyílás 1 (450x450) a vezérlődobozhoz, és
figyelőnyílás 2 a berendezés aljához (lásd az axiális irányú
"A" nézetet). A B, C és D méretet az alábbi táblázat
tartalmazza.

3. Figyelőnyílás 3 a berendezés aljához és a vezérlődoboz-
hoz alsó részéhez (lásd az axiális irányú "A-2" nézetet). A
B, C és D méretet az alábbi táblázat tartalmazza.

■ A H3 méretet úgy kell megválasztani, hogy legalább 1/100-
as lejtés legyen biztosítva, ahogy itt látható: 8. oldal,
"Kondenzvíz elvezetés".

2. Szereljen fel vászoncsöveket a levegőkimenetre és a
levegőbemenetre, hogy a berendezés által keltett vibráció ne
adódjon át a légcsatornának vagy a mennyezetnek. Zajszigetelő
anyaggal kell kibélelni a légcsatornát belülről, és
vibrációszigetelő gumit kell tenni a függesztőcsavarokhoz (lásd:
9. oldal, "Légcsatorna-szerelés").

3. Készítse el a felszereléshez szükséges nyílásokat (ha van
mennyezet).

■ Készítse el a felszereléshez szükséges mennyezeti
nyílásokat. Vezesse el a hűtőközegcsöveket, a
kondenzvízcsöveket, a tápvezetéket, a jelátviteli vezetékeket
és a távirányító-vezetékeket berendezés megfelelő
csatlakozási pontjaira.
A vezeték nélküli távirányító üzembe helyezésével
kapcsolatban a vezeték nélküli távirányítóhoz mellékelt
szerelési kézikönyv szolgál részletes információkkal.
Lásd: 6. oldal, "Hűtőközegcsövek szerelése", 8. oldal,
"Kondenzvíz elvezetés", 11. oldal, "Huzalozási példa és
példa a távirányító beállítására".

■ A mennyezetnyílás kialakítása után a mennyezet
megereszkedésének és a vibrációnak a megelőzése
érdekében szükséges lehet a mennyezeti keret
megerősítése. További részletek felől érdeklődjön az
építtetőnél vagy a belsőépítészeti kivitelezőnél.

4. Szerelje fel a függesztőcsavarokat. A függesztőcsavarok mérete
feltétlenül M10-es legyen.

Már meglévő függesztőcsavarok esetében használjon
beütőhorgonyt, ellenkező esetben használjon olyan dűbelt és
alapzatcsavart, amely elég erős az egység súlyának megtartásához.
A mennyezettől való távolságot előre állítsa be.

1 Figyelőnyílás (mennyezeti nyílás)

2 Figyelőnyílás

3 Vezérlődoboz

4 Mennyezet

5 Figyelőnyílás 1 (450x450)

6 Figyelőnyílás 2

1 Figyelőnyílás (mennyezeti nyílás)

2 Figyelőnyílás

3 Vezérlődoboz

4 Mennyezet

5 Figyelőnyílás 3

Modell B C D

FXMQ40 700 738 1000

FXMQ50~80 1000 1038 1300

FXMQ100+125 1400 1438 1700
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=
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1 Födém anyaga

2 Kőhorgony

3 Hosszú anya vagy feszítőcsavar

4 Függesztőcsavar

5 Beltéri egység

MEGJEGYZÉS A fenti alkatrészek nem tartozékok.

1

2
3
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A beltéri egység üzembe helyezése

A külön rendelhető tartozékokat könnyebb lehet a beltéri egység
üzembe helyezése előtt felszerelni. Lásd az adott tartozékok
szerelési kézikönyvét is.

Csak a megadott alkatrészeket és tartozékokat szabad használni az
üzembe helyezésnél.

1. Szerelje fel ideiglenesen a beltéri egységet.
Illessze a függesztőkarokat a függesztőcsavarokra. Rögzítse
biztonságosan csavarokkal és alátétkarikákkal a függesztőkarok
felső és alsó oldalán is. A munka során az alátétlemezzel
megelőzhető a függesztőkar alátétjének leesése.

2. Állítsa be a berendezést megfelelő helyzetbe.

3. Ellenőrizze, hogy a berendezés szintben van-e.

4. Távolítsa el az alátétek leesését megelőző alátétlemezeket, és
a felső anyákat jól meghúzva biztonságosan rögzítse a
berendezést.

Hűtőközegcsövek szerelése

A kültéri egység hűtőközegcsöveivel kapcsolatban a kültéri
egységhez mellékelt szerelési kézikönyv ad felvilágosítást.

A hőszigetelést a gázcsöveken és a folyadékcsöveken is végig el kell
végezni, különben vízszivárgás léphet fel.

A használt szigetelőanyagnak legalább 120°C-ig hőállónak kell
lennie.

Ha a környezeti hőmérséklet magas a hűtőközegcsövek szigetelését
meg kell erősíteni, különben a szigetelőanyag felületén pára
csapódhat le.

A hűtőközegcsövek szerelése előtt ellenőrizze, hogy R410A típusú-e
a hűtőközeg. Más hűtőközeggel a klímaberendezés nem fog
megfelelően működni.

1. Csatlakoztassa a csöveket.

■ 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 hollandi anyás kötés méreteivel kapcsolatban lásd:
"2. táblázat:" a(z) 7. oldalon.

■ Az egységhez mellékelt hollandi anyákat kell használni.

■ Használjon észter- vagy éterolajat a hollandival csatlakozó
végeken.
Itt kenje meg éter- vagy észterolajjal.

■ A táblázatban a meghúzónyomatékok láthatók ("2. táblázat:"
a(z) 7. oldalon). A túlhúzáskor a perem megsérülhet.

1 Helyben beszerzett alkatrész

2 Alátét (tartozék)

3 Anyákat egymásnak szorítani (ellenanyák)

4 Alátétlemez (tartozék)

5 Anya a felső oldalon

TUDNIVALÓK

Az üzembe helyezés során a levegőkimenet
előkészítésével gondoskodjon arról, hogy a beltéri
egység műanyag kondenzvízteknőjébe ne
kerülhessen idegen anyag, például hegesztési fröccs.

Ellenkező esetben például szivárgás keletkezhet a
műanyag kondenzvízteknő átlyukadása miatt.

1 Függesztőkar

2 A berendezés alja

3 Műanyag cső

4 Szint

TUDNIVALÓK

■ Vízmértékkel ellenőrizze, hogy a berendezés
vízszintben van-e. (4 irányban)

■ Ha vízmérték helyett vízzel telt műanyag csövet
használnak, akkor a szintbe állításhoz a
műanyag cső végeit szorosan a berendezés
aljához kell illeszteni.
Ha a berendezés nincs szintben, akkor a
folyadékszint-kapcsoló hibásan fog működni
(különösen, ha a kondenzvízcső felőli oldala
magasabban van), és vízszivárgás jelentkezhet.

1

2

3 4

5

4 3

2

1

TUDNIVALÓK

Ez a berendezés csak újfajta (R410A) hűtőközeggel
üzemel. Az üzembe helyezés befejezéséig meg kell őrizni
a tartozékokat.

■ Használjon R410A hűtőközeghez való csővágót és
peremező szerszámot.

■ Használjon éter- vagy észterolajat a hollandival
csatlakozó végeken.

■ Csak az egységhez mellékelt hollandi anyákat
szabad használni. (Ne használjon másféle hollandi
anyát (például 1-es típusú hollandi anyát), különben
hűtőközeg-szivárgás léphet fel.)

■ Por, nedvesség és egyéb idegen anyag csövekbe
kerülésének megelőzése érdekében lapítsa el a
végeket, vagy fedje be szalaggal.

TUDNIVALÓK

■ A hűtőközegcsövekben csak az előírt típusú
hűtőközeg legyen, és ne legyen benne levegő.

■ Ha munka közben a hűtőközeg szivárgását észleli,
szellőztessen ki.

2

3

1

4

1 Nyomatékkulcs

2 Villáskulcs

3 Csőcsatlakozó

4 Hollandi anya
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2. táblázat:

■ Ha nincs a munkához nyomatékkulcs: akkor irányadónak
lásd: 3. táblázat:.
A hollandi anya villáskulccsal történő meghúzásánál figyeljen
arra a pontra, amikor az ellenállás hirtelen megnövekszik
(megszorul). Abból az állásból húzza tovább a hollandi anyát
a megfelelő szögértékkel (3. táblázat:).
3. táblázat:

2. Az üzembe helyezés végén ellenőrizze, hogy nincs-e
gázszivárgás valahol.

3. A gázszivárgás ellenőrzése végezze el a csőcsatlakozások
hőszigetelését az alábbi ábra szerint.

■ Használja a folyadékcsőhöz és a gázcsőhöz mellékelt
hőszigetelő anyagokat a szerelvényekhez, és végezze el a
hőszigetelést.
(Minden csőkötés esetében a szigetelés mindkét végét
bilinccsel kell rögzíteni.)

■ Ügyeljen arra, hogy a folyadék- és gázcső szerelvényeinek
szigetelésén a varrat felfelé nézzen.

■ Tekerje be a közepes szigetelőlemezzel a csőkötésre feltett
szigetelést (a hollandi anya fölött).

■ 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.

Csőméret
Meghúzó-
nyomaték

"A" peremátmérők 
(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

TUDNIVALÓK

■ Vigyázzon, ne húzza túl a hollandi anyát.
Ellenkező esetben a hollandi anya megrepedhet,
és hűtőközeg-szivárgás jelentkezhet.

■ Ügyeljen arra, hogy a hollandi anya melletti
alkatrészek ne szennyeződjenek olajjal.
A kondenzvízteknő és egyéb műanyag
alkatrészek károsodhatnak az olajtól.

Csőméret Továbbhúzás szöge
A szerszám ajánlott 

szárhossza

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

A A folyadékcső hőszigetelésének módja

B A gázcső hőszigetelésének módja

1 Folyadékcső

2 Gázcső

3 Csőszigetelő anyag (az egység oldalán)

R0.4~0.8

A

90°±2° 

45°±2°

A

B

4

5

1

2

6 7

10 11

12

983

4

6 7

10 11

12

983

4 Ütközésig felhelyezni

5 Berendezés

6 Bilincs (tartozék)

7 Csőszigetelő anyag (nem tartozék)

8 Szigetelés a szerelvényekre (tartozék)

9 Hollandi anyás kötés

10 Ügyeljen arra, hogy a varrat felfelé nézzen

11 Közepes szigetelőlemez (tartozék)

12 Pólyálja be szigetelőanyaggal a berendezés felületétől a 
hollandi anyás kötésig terjedő szakaszt úgy, hogy az anya is 
takarva legyen.

TUDNIVALÓK

A külső csövek hőszigetelését egészen a csőkötésig
meg kell csinálni.

A szabadon hagyott csöveken pára csapódhat le.
Emellett égési sérülést okozhat, ha valaki véletlenül a
csőhöz ér.

1 Hűtőközegcső

2 Forrasztandó rész

3 Nitrogén

4 Körültekercselés

5 Kézi szelep

6 Nyomáscsökkentő szelep

7 Nitrogén

TUDNIVALÓK

Ne használjon oxidációgátló szert a csövek
forrasztásához!

Az oxidációgátló szer maradéka eltömítheti a
csöveket, és egyes alkatrészek működészavarát
okozhatja.

1 2 4 5

6
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■ A hűtőközegcsövek leágaztatásával kapcsolatban a kültéri
egységhez mellékelt szerelési kézikönyv ad felvilágosítást.

Kondenzvíz elvezetés

1 Oldja meg a kondenzvíz-elvezetést.

Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a kondenzvíz-elvezetés.

■ Használjon ugyanolyan vagy nagyobb átmérőjű csöveket
(kivéve a kondenzvíz-emelő szakaszokat), mint a csatlakozó
cső (PVC cső, külső átmérő 32 mm, névleges belső átmérő
25 mm).

■ A kondenzvízcső legyen a lehető legrövidebb, és legalább
1/100-as lejtése legyen, hogy ne keletkezzenek benne
levegőzárványok. Nem kell kondenzvízszifonnal ellátni.

■ Ha a lejtés nem elegendő, kondenzvízemelő csövet kell
beszerelni.

■ A cső behajlásának megelőzése érdekében 1–1,5 méterenként
függesztőkarokat kell elhelyezni.

■ Használja a kondenzvíztömlőt és a fémbilincset.
Tolja a kondenzvíztömlőt ütközésig a kondenzvízgyűjtőre, és
húzza meg a fémbilincset a tömlő behelyezett végének
szalaggal fedett szakaszán.
Húzza meg a fémbilincs csavarját annyira, hogy a csavar feje
maximum 4 mm-re emelkedjen ki.

■ A kondenzvíztömlő legyen vízszintes vagy enyhén
emelkedő. Ha levegőzárvány van benne, akkor zajt adhat,
amikor a kondenzvízszivattyú leáll, és a víz visszafolyik.

2 A csőszerelés végén ellenőrizze, hogy a kondenzvíz
akadálytalanul elfolyik-e.

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

■ Ne használjon forrasztószert a hűtőközeg-
csövek 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 hűtőközegcsövek állapotát. Ha
például klórtartalmú forrasztószert
használnak, az korrodálja a csöveket, ha
pedig fluortartalmú a forrasztóvíz, az a
hűtőközeget károsítja.)

TUDNIVALÓK

Ha a kondenzvízcső valamelyik szakaszán víz reked
meg, akkor vízszivárgás jelentkezhet.

1 Fémbilincs (tartozék)

2 Kondenzvíztömlő

3 Szalag

4 Nagy szigetelőlemez (tartozék)

1

2

3

1 Hűtőközegcső

2 Kondenzvízgyűjtő

3 Karbantartó kifolyó (gumi 
dugóval)

1 - 1.5 m

≥1/100

1

1

3

2 4

≤4 mm

MEGJEGYZÉS Kövesse az alábbi utasításokat.

■ Nem szabad a kondenzvízcsöveket
ammóniaszagot árasztó szennyvíz-
csövekhez közvetlenül csatlakoztatni!
Az ammónia a szennyvízcsőből a
kondenzvízcsőbe juthat, és korrodálhatja a
beltéri egység hőcserélőjét.

■ Vigyázni kell, hogy a mellékelt kondenzvíz-
tömlőre ne hasson felesleges nyomás, ezért
nem szabad meghajlítani vagy megcsavarni.
(Ellenkező esetben vízszivárgás
jelentkezhet.)

■ Több kondenzvízcsövet az alábbi ábrán
látható módon kell egyesíteni.

Legalább 1/100-as lejtése legyen, hogy ne
keletkezzenek benne levegőzárványok. Ha a
kondenzvízcső valamelyik szakaszán víz
reked meg, akkor vízszivárgás jelentkezhet.

■ Az egyesített kondenzvízcső átmérőjét úgy
kell megválasztani, hogy megfeleljen a rá
csatlakozó egységek teljesítményének (lásd
a berendezés műszaki dokumentációját).

1 Fémbilincs (tartozék)

2 Kondenzvíztömlő (tartozék)

3 Födém anyaga

4 Kondenzvízemelő cső (nem tartozék)

5 Állítható (≤467 mm)

6 Függesztőkar

7 Vízszintes vagy emelkedő

0~
46

7 
m

m

1 - 1.5 m≤300 mm

≤7
00

 m
m

1 2 5

6

2

7

3

4
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Az elektromos munkák előtt

1. Vegye le a vezérlődoboz fedelét, majd csatlakoztassa az
egyfázisú tápvezetékeket a tápfeszültség csatlakozóblokkjában
az L és az N csatlakozóra, és kösse be a földelővezetéket a
földcsatlakozóra.
A huzalozás részleteit itt találja: 11. oldal, "A tápfeszültség, a
földelés, a jelátviteli és a távirányító-vezetékek
csatlakoztatásának módja".

2. A klímaberendezés bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a
vezérlődoboz fedele a helyén van-e.

3. Töltsön be lassan körülbelül 1 liter vizet a kondenzvízteknőbe a
kondenzvízgyűjtő alatt lévő vízbetöltő nyíláson vagy a
levegőkimenet nyílásán keresztül. Ügyeljen arra, hogy a víz ne
fröcsköljön a kondenzvízszivattyúra.

4. Bekapcsolás után a kondenzvízszivattyú működni kezd.
Ellenőrizze, hogy a szivattyú eltávolítja-e vizet. (A kondenzvíz-
szivattyú 10 percen belül magától leáll.)
A kondenzvízteknő vizének elvezetése, vagyis a vízszint
változása ellenőrizhető a vízbetöltő nyíláson keresztül.

5. Ha ellenőrizte a kondenzvíz-elvezetést, kapcsolja ki a
berendezést, és kösse le a tápfeszültséget.

6. Tegye vissza a helyére a vezérlődoboz fedelét.

Az elektromos munkák után

He végzett ezzel a résszel: 9. oldal, "Légcsatorna-szerelés" töltsön
be lassan körülbelül 1 liter vizet a kondenzvízteknőbe a
kondenzvízgyűjtő alatt lévő vízbetöltő nyíláson vagy a levegőkimenet
nyílásán keresztül, és hűtés üzemmódban lévő klímaberendezés
mellett ellenőrizze, hogy a víz akadálytalanul elfolyik-e (lásd
14. oldal, "Helyszíni beállítások" és 15. oldal, "Próbaüzem").
Ügyeljen arra, hogy a víz ne fröcsköljön a kondenzvízszivattyúra
vagy más elektromos alkatrészekre.

3 Az alábbi részeket hőszigeteléssel kell ellátni, különben a
páralecsapódás következtében vízszivárgás jelentkezhet.

■ Beltéri kondenzvízcsövek

■ Kondenzvízgyűjtő

Légcsatorna-szerelés

A légcsatorna-szerelés során a következőkre kell különösen
ügyelni.

■ Ellenőrizze, hogy a légcsatornára nem hat-e a berendezésen
beállított tartománynál nagyobb külső statikus nyomás. (A
beállítási tartományt lásd a műszaki adatlapon.)

■ Szereljen fel vászoncsöveket a levegőkimenetre és a levegő-
bemenetre, hogy a berendezés által keltett vibráció ne adódjon
át a légcsatornának vagy a mennyezetnek.
Zajszigetelő anyaggal kell kibélelni a légcsatornát belülről, és
vibrációszigetelő gumit kell tenni a függesztőcsavarokhoz.

■ A hegesztés előtt a légcsatorna előkészítésével gondoskodjon
arról, hogy hegesztési fröccs ne kerülhessen a kondenzvíz-
teknőre vagy a szűrőre.

■ A légcsatorna és a fal közé elektromos szigetelést kell helyezni,
ha fém légcsatornát vezet fém szerelvények vagy fa épület fém
borítása mellett.

■ A légcsatornát a páralecsapódás megelőzése érdekében
szigetelni kell. (Anyag: 25 mm vastag üveggyapot vagy
sztirolhab)

■ A berendezés levegőbemenete, illetve a kereskedelmi forgalom-
ban vásárolt bemeneti csőkarima elé egy kereskedelmi
forgalomban vásárolt levegőszűrőt kell szerelni. (Használjon
olyan levegőszűrőt, amelynek a porszűrő hatásfoka legalább
50 tömegszázalék.)

■ Magyarázza el a vevőnek a helyben beszerzett alkatrészek
használatát és tisztításuk módját (pl. levegőszűrő,
levegőbemeneti rács, levegőkimeneti rács).

■ A beltéri oldalon úgy kell elhelyezni a levegőkimeneti rácsot,
hogy a kiáramló levegő ne érje közvetlenül az ott tartózkodókat.

■ A klímaberendezés a ventilátorsebességet automatikusan
képes beállítani. Lásd: 14. oldal, "Helyszíni beállítások".
Emiatt a légcsatornába nem szabad segédventilátorokat
szerelni.

TUDNIVALÓK

■ Az elektromos huzalozást (a földelést is beleértve)
egy képesített villanyszerelőnek kell elvégeznie.

■ Ha mégsem egy képesített villanyszerelő végzi, akkor
a 3. és a 4. lépést a klímaberendezés próba-
üzemeltetése után kell elvégezni.

TUDNIVALÓK

A vezetékszorítók felrakásánál használja a mellékelt
bilincseket, és figyeljen arra, hogy ne feszüljenek a
csatlakozások: 11. oldal, "A tápfeszültség, a földelés,
a jelátviteli és a távirányító-vezetékek
csatlakoztatásának módja", 3. lépés.

TUDNIVALÓK

■ A kondenzvízszivattyút nem szabad megérinteni!
Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.

■ A folyadékszint-kapcsolóra nem hathat külső erő.
Ellenkező esetben hibásan fog működni.

1 Kondenzvízteknő

2 Kondenzvízgyűjtő

3 Víz bemenet

4 Hűtőközegcső

5 A vezérlődoboz fedele

6 Vezérlődoboz

7 A tápfeszültség csatlakozóblokkja

8 Csavar

9 Vízbemenet kupakja

10 Műanyag víztartály

11 Karbantartó kifolyó (gumi dugóval)

12 Kondenzvízszivattyú helye

13 Levegőkimenet

1 2 3

4

5

6

7 8

9
10

11

12
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A csövek csatlakoztatásának módja a levegőbemeneten és a
kimeneten.

■ Csatlakoztassa a légcsatornát (nem tartozék) a csőkarima belső
oldalához.

■ Erősítse a karimacsavarokkal a csőkarimát a berendezéshez.

■ Tekerjen a csőkarima és légcsatorna köré alumínium szalagot,
hogy a levegő ne szökjön el.

Elektromos huzalozás

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 a
vezérlődoboz fedelén a huzalozási rajzot.

■ 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.

■ Fel kell szerelni egy elektromos kapcsolót, amellyel a teljes
rendszert áramtalanítani lehet.

■ A kültéri egységhez csatlakozó elektromos tápvezeték
méretével, a hálózati megszakító és a kapcsoló kapacitásával,
és a huzalozási utasításokkal kapcsolatban a kültéri egységhez
mellékelt szerelési kézikönyv ad felvilágosítást.

■ A klímaberendezést földelni kell.

■ Ne földelje a berendezést gázcsövekhez, vízcsövekhez,
villámhárítóhoz, és ne kösse telefonföldelésre.

■ Gázcsövek: robbanást vagy tüzet okozhatnak gázszivárgás
esetén.

■ Vízcsövek: kemény PVC csövek használatakor nincs
földelőhatás.

■ Telefonföldelés és villámhárító: villámláskor abnormálisan
magas elektromos potenciál kerülhet a földelésre.

Elektromos jellemzők

• MCA: Min. áramköri áramerősség (A)
• MFA: Max. áramköri áramerősség (A)
• kW: Ventilátormotor névleges teljesítmény (kW)
• FLA: Teljes terhelési áramerősség (A)

A külső vezetékek és biztosítékok adatai

1 Csőkarima levegőbemenet oldalon (a berendezés tartozéka)

2 Csőkarima levegőkimenet oldalon (a berendezés tartozéka)

3 Szigetelőanyag (nem tartozék)

4 Csavarok a csőkarimákhoz (tartozék)

5 Levegőkimenet

6 Vászoncső (nem tartozék)

7 Egység

8 Szigetelőanyag (nem tartozék)

9 Levegőbemenet

TUDNIVALÓK

Erősítse a karimacsavarokkal a csőkarimát a
berendezéshez, függetlenül attól, hogy a légcsatorna
csatlakozik-e a levegőbemenet oldalhoz.

1 2

3

7 5

4

68

4

9

Tápfeszültség
Ventilátor 

motor

Modell Hz Volt
Feszültség-
tartomány MCA MFA kW FLA

FXMQ40

50 220-240 Max. 264
Min. 198

1,4

16

0,140 1,1

FXMQ50 1,6

0,350

1,3

FXMQ63 1,8 1,4

FXMQ80 2,3 1,8

FXMQ100 2,9 2,3

FXMQ125 3,4 2,7

FXMQ40

60 220 Max. 242
Min. 198

1,4

16

0,140 1,1

FXMQ50 1,6

0,350

1,3

FXMQ63 1,8 1,4

FXMQ80 2,3 1,8

FXMQ100 2,9 2,3

FXMQ125 3,4 2,7

Tápvezetékek
Távirányító-vezetékek
Jelátviteli vezetékek

Modell
Külső 

biztosítékok Vezeték Méret Vezeték Méret

FXMQ40

16 A H05VV-
U3G

A vezeték 
méretére a 

helyi 
előírások az 
irányadók

Árnyékolt 
vezeték 
(2 eres)

0,75-1,25 mm2

FXMQ50

FXMQ63

FXMQ80

FXMQ100

FXMQ125

MEGJEGYZÉS 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: max. 1000 m
(teljes kábelhossz: 2000 m)

2. Beltéri egység – távirányító: max. 500 m

3. Csak szigetelt csővezetékek esetére. Használjon
H07RN-F-et, ha nem tokozottak a vezetékek.

4. PVC szigetelésű vezeték vagy kábel (szigetelt
vastagság: ≥1 mm)
FXMQ40~125PVE
VRV rendszerű inverter klímaberendezések
Mennyezeti, légcsatornás
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Huzalozási példa és példa a távirányító 
beállítására

A tápfeszültség, a földelés, a jelátviteli és a távirányító-
vezetékek csatlakoztatásának módja

1 Távolítsa el a vezérlődoboz fedelét.

2 A vezérlődobozból a vezetékeket a vezérlődoboz oldalán lévő
vezetékbemeneten kell átbújtatni.

3 Az alábbi utasításokat követve helyezze el a vezetékeket a
vezérlődobozban.

4 Tegye vissza a vezérlődoboz fedelét, és tekerje a vezeték-
szigetelő anyagot (kicsi) a vezetékek köré úgy, hogy a
kábelkivezető nyílások el legyenek tömítve.

1 Csavarok (3x)

1 Kisfeszültségű vezetékek bemenete. (A jelátviteli vezetékek 
és a távirányító vezetékei kisfeszültségűek.)

2 Nagyfeszültségű vezetékek bemenete. (A tápvezetékek és a 
földelővezeték nagyfeszültségű.)

TUDNIVALÓK

■ A távirányító-vezetékeket és a jelátviteli
vezetékeket a tápvezetékektől vagy egyéb
elektromos vezetékektől elkülönítve kell
elhelyezni. A távirányító-vezetékek és a jelátviteli
vezetékek legalább 50 mm távolságra legyenek a
tápvezetékektől vagy egyéb elektromos
vezetékektől, különben a távirányító-vezetékekre
és a jelátviteli vezetékekre ható külső elektromos
zaj hibás működéshez vagy meghibásodáshoz
vezethet.

■ A távirányító felszerelésével és huzalozásával
kapcsolatban a távirányítóhoz mellékelt szerelési
kézikönyv szolgál részletes információkkal.

■ A tápvezetékek csatlakoztatása is fel van
tüntetve a huzalozási rajzon.

■ Ügyeljen rá, hogy a távirányító- és a jelátviteli
vezetékeket helyesen kösse rá a
csatlakozóblokkra.

1

1

2

1 Rögzítse a vezetékeket bilinccsel a vezérlődoboz 
vezetékrögzítő karjához.

2 A jelátviteli vezetékek és a távirányító vezetékei 
(kisfeszültségűek)

3 Nyomja a kábelt a vezérlődoboz vezetékfogóiba.

4 A tápvezetékek és a földelővezeték (nagyfeszültségű)

5 A tápfeszültség csatlakozóinak (X1M) bekötése

6 Csavarással rögzítse úgy a felső részt, hogy a vezetékek ne 
eshessenek ki.

7 Rögzítse a kábelt a bilinccsel a vezérlődoboz vezetékrögzítő 
karjához.

8 Ne csatlakoztasson ide tápvezetéket!
A távirányító-csatlakozóblokk bekötése (X2M): sodrott 
vezeték használata esetén ne forrassza össze a vezetékek 
végét.

9 Jelátviteli vezetékek (nincs polaritás)

10 Távirányító-vezetékek (nincs polaritás)

FIGYELMEZTETÉS

A vezetékek méretre vágása és elhelyezése legyen
igényes, és a vezérlődoboz fedele biztosan legyen a
helyén.

Ha a vezérlődoboz fedele alá vezeték szorul, vagy ha a
vezetékek felnyomják a fedelet, az áramütést vagy tüzet
okozhat.

1 Kábelkivezető nyílások

L N

1

2

3

4

5

6

7

910

1

Szerelési kézikönyv

11
FXMQ40~125PVE

VRV rendszerű inverter klímaberendezések
Mennyezeti, légcsatornás

4PW45578-1



5 Szerelje fel a mellékelt vezetékrögzítő kart a vezetékrögzítő
csavarral. Fogja oda a vezetékeket a mellékelt bilinccsel.

Biztonsági előírások

1 Használjon karika alakú csatlakozót a tápfeszültség csatlakozó-
blokkjára kötéshez.

Ha valami miatt ez nem lehetséges, figyeljen az alábbi
előírásokra.
Ne csatlakoztasson eltérő keresztmetszetű vezetékeket
ugyanarra a tápcsatlakozóra. (A gyenge érintkezés
túlmelegedést okozhat.)

■ Sodrott vezeték használata esetén ne forrassza össze a
vezetékek végét.

■ A vezetékeket nem szabad felcserélni, és úgy kell őket
rögzíteni, hogy a csatlakozókra ne hasson külső erő.

■ A csatlakozók csavarjainak meghúzásához használjon
megfelelő csavarhúzót. Ha túl kis fejű csavarhúzót használ,
akkor a csavar feje megsérülhet, és a csatlakozó csavarját nem
lehet kellően meghúzni.

■ A csatlakozó csavarját ne húzza meg túl erősen, különben a
megsérülhet a csavarfej.

■ Az alábbi táblázatban láthatók a csatlakozócsavarok előírt
meghúzónyomaték-értékei.

Huzalozási példa

Ha 1 távirányító vezérel 1 beltéri egységet (normál működés)

Csoportos vezérlésnél vagy 2 távirányítóval való használatra

TUDNIVALÓK

Ha a huzalozás készen van, a legkisebb rést is
szüntesse meg tömítő- vagy szigetelőanyaggal
(helyben beszerzett anyag), hogy ne mászhassanak
be kis állatok vagy rovarok. (Ha mégis bejutnak,
rövidzárlatot okozhatnak a vezérlődobozban.)

1 A jelátviteli vezetékek és a távirányító vezetékei

2 A tápvezetékek és a földelővezeték

3 Rögzítő

4 Bilincs (tartozék)

5 Vezetékrögzítő csavar (tartozék)

6 Vezetékrögzítő kar (tartozék)

Meghúzónyomaték

A távirányító- és a jelátviteli vezetékek 
csatlakozóblokkja 0,80-0,96 N•m

A tápfeszültség csatlakozóblokkja 1,18-1,44 N•m

1

2

3 4

65

1 2 3

1 Karika alakú csatlakozó

2 Szigetelő védőcső

3 Elektromos vezeték

FIGYELMEZTETÉS

Egy földzárlat-megszakítót kell felszerelni.

Ha nincs a rendszer földzárlat-megszakítóval ellátva,
akkor áramütés vagy tűz keletkezhet.

1 Tápfeszültség 220-240 V~50 Hz vagy 220 V~60 Hz

2 Kültéri egység

3 "A" beltéri egység

4 "B" beltéri egység

5 "C" beltéri egység

6 Távirányító (kiegészítő tartozék)

1 Tápfeszültség 220-240 V~50 Hz vagy 220 V~60 Hz

2 Kültéri egység

3 "A" beltéri egység

4 "B" beltéri egység

5 Folyásirányban a legtávolabbi beltéri egység

6 Távirányító (kiegészítő tartozék)

7 Csoportos vezérlés esetében

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

L N
IN/D OUT/D

F1 F2 F1 F2

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2

1 1
2

3 4 5

1

L N L N

6

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

LN P1 P2

P1 P2

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

P1 P2P1 P2

1
2

3 4 5

6 6
7

L N
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Ha BS egységet tartalmaz

Biztonsági előírások

1. Ha földzárlat-megszakító beszerelése nem előírás, akkor egy
biztosítékkal ellátott megszakítót vagy egy terheléskapcsolót
kell az áramkörbe iktatni. Ha földzárlat-megszakítót kell
beszerelni, akkor ügyeljen arra, hogy a földzárlat-megszakító
védje a klímaberendezést földzárlattól, túlterheléstől és
rövidzárlattól.

2. A távirányító-vezetékeknek (P1 és P2) és a jelátviteli
vezetékeknek (F1 és F2) nincs polaritásuk.

Két távirányítós vezérlés (1 beltéri egység 
2 távirányítóval)

Ha 2 távirányítót használ, az egyiket "MAIN"-re, a másikat pedig
"SUB"-ra kell állítani.

MAIN/SUB VÁLTÁS

1 Helyezzen egy lapos végű csavarhúzót a távirányító alsó és
felső fele közötti bemélyedésbe, és a 2 jelölt helyen pattintsa le
a felső részt.

(A távirányító PCB-panelje a felső feléhez van erősítve.)

2 Állítsa a main/sub váltó kapcsolót az egyik távirányító PCB-
paneljén "S" állásba.

(A másik távirányító kapcsolóját hagyja "M" állásban.)

Számítógép-vezérlés (gyors kikapcsolás 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 alábbi táblázat megmutatja a GYORS KI és a BE-/KI
MŰKÖDÉS válaszát az "A" bemeneten érkező jelre.

3. A GYORS KI és a BE/KI MŰKÖDÉS kiválasztása
Kapcsolja be az egységet, és használja a távirányítót az
üzemmód kijelölésére.

Központi vezérlés

Központi vezérlésnél ki kell jelölni a csoport számát. A részleteket
lásd a központi vezérléshez külön rendelhető vezérlőegységek
kézikönyvében.

1 Tápfeszültség 220-240 V~50 Hz vagy 220 V~60 Hz

2 Kültéri egység

3 BS egység

4 "A" beltéri egység

5 Távirányító

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

IN/DOUT/D
F1 F2 F1 F2

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2

1

2

5

3

4
L N

L N

1 Távirányító PCB-panel

2 Gyári beállítás

3 Csak az egyik távirányítót kell átállítani

1 Gyors KI

2 A bemenet

A vezeték adatai
PVC szigetelésű vezeték vagy kábel 

(2 eres)

Keresztmetszet 0,75 – 1,25 mm2

Hossz Max. 100 m

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

Gyors ki 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

S

M
S

S
M

1

2

3

F2 T1 T2

1

2
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Helyszíni beállítások

1 Ellenőrizze, hogy a beltéri és a kültéri egységen a vezérlődoboz
fedele a helyén van-e.

2 A helyszíni beállításokat az üzembe helyezési feltételeknek
megfelelően, a távirányítóval kell végezni.

■ A beállítás a "Mód szám", az "ELSŐ KÓDSZÁM" és a
"MÁSODIK KÓDSZÁM" módosításával történik.

■ A távirányító kézikönyvének "Helyszíni beállítások"
fejezetében megtalálja sorrendben az egyes beállításokat és
a működési módjuk leírását.

■ Állítsa a távirányítót helyszíni beállítás üzemmódra. Ezzel
kapcsolatban lásd a távirányító szerelési kézikönyvének "Külső
beállítás megadása" fejezetét.

■ Ha helyszíni beállítás üzemmódban van, válassza a 12. sz.
módot, majd állítsa az első kódot (kapcsolót) 1-re. Majd a
második kódot (hely) állítsa 01-re a GYORS
KIKAPCSOLÁSHOZ, illetve 02-re a BE/KI MŰKÖDÉSHEZ. (A
gyári beállítás a gyors kikapcsolás.)

Vezeték nélküli távirányítóval

A vezeték nélküli távirányítók használata előtt be kell állítani a
vezeték nélküli távirányító címét.

A cím beállításával kapcsolatban a vezeték nélküli távirányítóhoz
mellékelt szerelési kézikönyv szolgál részletes információkkal.

1. A külön rendelhető tartozékok beállításai
A külön rendelhető tartozékok beállításával kapcsolatban az
adott külön rendelhető tartozékhoz mellékelt szerelési kézikönyv
szolgál részletes információkkal.

2. A külső statikus nyomás beállítása
A beállítások elvégezhetők a "Módszer 1 a(z) 14. oldal" rész
szerint, illetve az alább részletezett 2. módszer szerint.

Módszer 1
Használja az automatikus légsebesség-beállítás funkciót a
beállításhoz.
Automatikus légsebesség-beállítás: A szabályozás
automatikusan tartja a névleges levegőmennyiséget.

1. Ellenőrizze, hogy a klímaberendezés tápvezetékeinek
bekötése és a légcsatorna szerelése készen van-e. Ha
huzatszabályzó is van a klímarendszerben, akkor
ellenőrizze, hogy a huzatszabályzó nyitva van-e.
Ellenőrizze továbbá, hogy a bemenet oldalon a
levegőszűrő (nem tartozék) a légcsatornába lett-e szerelve.

2. Ha több levegőkimenet és -bemenet van, akkor a
pillangószelepeket úgy kell beállítani, hogy a mért
légsebesség mindegyik levegőkimeneten és -bemeneten
megfeleljen az előírt légsebességnek. A beállítás közben a
klímaberendezés "ventilátor üzemmódban" legyen. A
légsebességet a távirányítón, a ventilátorsebesség
beállítógombjával lehet beállítani HH, H vagy L értékre
(csökkenő sebesség).

3. Indítsa el az automatikus légsebesség-beállítást. Miután a
klímaberendezést "ventilátor üzemmódba" állította, állítsa
le a klímaberendezést, lépjen "HELYSZÍNI BEÁLLÍTÁS"
üzemmódba, válassza ki a "21-es MÓD SZÁMOT" (a 11-
est csoportos beállítás esetében), majd állítsa az "ELSŐ
KÓDSZÁMOT" 7-re, és a "MÁSODIK KÓDSZÁMOT" 03-ra. 
Ezek után térjen vissza normál üzemmódba, és nyomja
meg a BE/KI gombot. A működésjelző lámpa ezután
kigyullad, és a klímaberendezés ventilátor üzemmódra vált
az automatikus légsebesség-beállításhoz. Ne állítsa el a
levegőkimenetek és -bemenetek pillangószelepeit, mialatt
a klímaberendezés az automatikus beállítást végzi! A
klímaberendezés körülbelül egy–nyolc percig működik,
ezalatt elvégzi az automatikus légsebesség-beállítást, a
működésjelző lámpa kialszik és a klímaberendezés leáll.

4. táblázat:

4. Ha a klímaberendezés leállt, válassza ki a "21-es MÓD
SZÁMOT" egy beltéri egységen úgy, hogy a "MÁSODIK
KÓDSZÁM" beállítása 02 legyen (4. táblázat:). Ha a
klímaberendezés nem áll le magától, vagy a "MÁSODIK
KÓDSZÁM" beállítása nem 02, akkor ismételje meg az
eljárást a 3. lépéstől. Ha a kültéri egység nincs
bekapcsolva, az U4 vagy UH jelzés látható (15. oldal,
"8. táblázat"). Ez nem jelez problémát, mert ez a beállítás
csak a beltéri egységeket érinti. Folytassa a funkció
beállítását. A funkció beállítása után, a kültéri egység
próbaüzemeltetése előtt a kültéri egységet be kell
kapcsolni. Ha egyéb hibaüzenet jelenik meg, ellenőrizze a
táblázat (15. oldal, "8. táblázat") és a kültéri egységhez
mellékelt üzemeltetési kézikönyv alapján.

MEGJEGYZÉS A kültéri egység próbaüzemeltetése ("Próbaüzem"
a(z) 15. oldalon) előtt adja meg a kívánt helyszíni
beállításokat ("Helyszíni beállítások" a(z) 14. oldalon).

1 Mód sz.

2 Első kódszám

3 Második kódszám

4 Helyszíni beállítás üzemmód

MEGJEGYZÉS A "MÓD SZÁM" beállítása csoportos vezérlés esetén
szükséges. Beltéri egységek egyedi beállításához
vagy a beállítás ellenőrzéséhez használja a zárójelben
lévő "mód" számokat.

SETTING

2 3 4

1

Mód sz. Első kódszám Beállítás célja

11(21) 7 Légsebesség-beállítás

Második kódszám

01 02 03

KI Légsebesség-beállítás 
elvégzése

Légsebesség-beállítás 
indítása

TUDNIVALÓK

■ Ha a légjáratokon (pl. a légcsatornában vagy a
levegőkimeneten) bármilyen módosítás történik,
az automatikus légsebesség-beállítást újra el kell
végezni.

■ Ha a kültéri egység próbaüzemeltetése után a
légjáratokon (pl. a légcsatornában vagy a
levegőkimeneten) bármilyen módosítás történik,
vagy a klímaberendezést áthelyezik, forduljon a
Daikin képviselethez.
FXMQ40~125PVE
VRV rendszerű inverter klímaberendezések
Mennyezeti, légcsatornás
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Módszer 2
Válassza ki a külső statikus nyomást a távirányítóval.
A beltéri egységek egyedi beállítása esetén ellenőrizze, hogy a
"21-es MÓD SZÁM" alatt a "MÁSODIK KÓDSZÁM" beállítása
01 legyen (KI) (4. táblázat:). A "MÁSODIK KÓDSZÁM" gyári
beállítása "01" (KI). Változtassa meg a "MÁSODIK
KÓDSZÁMOT" a táblázat alapján (5. táblázat), a csatlakozó
légcsatorna külső statikus nyomásának megfelelően.
A "MÁSODIK KÓDSZÁM" gyári beállítása 07 (100 Pa külső
statikus nyomás).
5. táblázat

3 A levegőszűrő jelének beállítása

■ A távirányítón kijelzőjén megjelenő jelzés mutatja, ha a
levegőszűrők tisztítása esedékes.

■ Ha a klímaberendezés nagyon poros levegőjű helyen
üzemel, akkor módosítsa a "MÁSODIK KÓDSZÁMOT"
(6. táblázat). A "MÁSODIK KÓDSZÁM" gyári beállítása "01"
(normál).

6. táblázat

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 alábbi táblázatban szereplő jelzések láthatók a kijelzőn, akkor
a vezetékekkel vagy a tápfeszültséggel lehet probléma, ezért
ellenőrizze még egyszer a vezetékeket: 8. táblázat.

7. táblázat

8. táblázat

Külső statikus 
nyomás Mód sz. Első kódszám Második kódszám

30 Pa(*)

(*) Az FXMQ50~125 modellek nem állíthatók be 30 Pa értékre.

13(23) 06

01

50 Pa 02

60 Pa 03

70 Pa 04

80 Pa 05

90 Pa 06

100 Pa 07

110 Pa 08

120 Pa 09

130 Pa 10

140 Pa 11

150 Pa 12

160 Pa 13

180 Pa(**)

(**) Az FXMQ40 modell nem állítható be 180 vagy 200 Pa értékre.

14

200 Pa(**) 15

TUDNIVALÓK

Ha a külső statikus nyomás nincs jól beállítva, akkor a
névleges légmennyiség-tartományon kívül üzemel a
klímaberendezés, emiatt csökkenhet a légmennyiség,
és vízszivárgás keletkezhet.

Szennyezés
Megjelenési 

időköz Mód sz.
Első 

kódszám
Második 
kódszám

Normál ±2500 óra

10(20)
0

01

Nagyon poros ±1250 óra
02

Nincs jelzés(*)

(*) A "nincs jelzés" beállítást akkor kell választani, ha a "tisztítás esedékes" 
jelzés megjelenésére nincs szükség, például mert a rendszert 
rendszeresen karbantartják.

3

Távirányítón a jelzés Jelentés

Az "A8" jelzés látható Hiba a beltéri egység áramellátásában.

A "C1" jelzés látható
A beltéri egység ventilátorvezérlő PCB-
panelje: beltéri vezérlő PCB-panel,
átviteli hiba.

A "C6" jelzés látható

A beltéri egység ventilátorvezérlő PCB-
paneljének helytelen a kombinációja,
vagy a PCB-panel típusa nincs
beállítva.

Az "U3" jelzés látható
A kültéri egység próbaüzeme nem
fejeződött be.

Távirányítón a jelzés Jelentés

A " " jelzés látható
A gyors kikapcsolás 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
gyors kikapcsolás funkció
vezetékeinek a bekötése hibás

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 gyors
kikapcsolás funkció vezetékeinek a
bekötése hibás

TUDNIVALÓK

Ha a klímaberendezés próbaüzemeltetése után még
folytatódnak a belsőépítészeti munkák, akkor hívja fel a
vevő figyelmét arra, hogy a klímaberendezés védelme
érdekében a belsőépítészeti munkák befejezéséig ne
használják a klímaberendezést.

Ellenkező esetben a belsőépítészeti munkák során
használt anyagok (például a festékek és a ragasztószerek)
beszennyezhetik a klímaberendezést.
Szerelési kézikönyv
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