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Bezpečnostné hľadiská

Tu uvedené opatrenia sú rozdelené do nasledujúcich štyroch typov.
Všetky sa týkajú veľmi dôležitých problémov a preto ich dôkladne
dodržujte.

■ Po ukončení inštalácie vyskúšajte jednotku a skontrolujte, či pri
inštalácii nedošlo k chybe. Užívateľovi dajte potrebné pokyny
týkajúce sa používania a čistenia jednotky podľa návodu na
obsluhu vnútornej jednotky.

Nebezpečenstvo

■ Pred dotykom s elektrickými svorkami pripojenia vypnite hlavný
vypínač elektrického napájania.

■ Ak sú servisné panely demontované, môže dôjsť k náhodnému
dotyku dielcov pod napätím.
Počas inštalácie alebo údržby, keď je servisný panel odobratý,
nenechávajte jednotku bez dozoru.

■ Počas prevádzky a hneď po spustení sa nedotýkajte vodo-
vodných potrubí, keďže tieto môžu byť horúce. Môžete si popáliť
ruky. Aby nedošlo k zraneniu, nechajte potrubie ochladiť na
normálnu teplotu alebo noste vhodné ochranné rukavice.

Varovanie

■ O vykonanie inštalačných prác požiadajte predajcu vášho
zariadenia alebo kvalifikovaných pracovníkov. Zariadenie nikdy
neinštalujte sami.
Nesprávne uskutočnená inštalácia môže spôsobiť únik vody,
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

■ Inštalácia musí byť uskutočnená v súlade s týmto návodom na
inštaláciu.
Nesprávne uskutočnená inštalácia môže spôsobiť únik vody,
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

■ Poraďte sa s vašim miestnym predajcom, čo máte robiť
v prípade úniku chladiva. Ak sa má jednotka nainštalovať
v malej miestnosti, je nutné uskutočniť také opatrenia, aby ani
v prípade úniku chladiva neprekročilo jeho množstvo povolenú
hranicu. Inak by to mohlo viesť k vzniku nehody v dôsledku
nedostatku kyslíka.

■ Pri inštalácii používajte len špecifikované príslušenstvo a diely.
Použitie iných ako špecifikovaných dielov môže mať za
následok únik vody, zasiahnutie elektrickým prúdom, vznik
požiaru alebo pád jednotky.

ERHQ006BAV3 ERLQ006BAV3
ERHQ007BAV3 ERLQ007BAV3
ERHQ008BAV3 ERLQ008BAV3

Vonkajšia jednotka pre tepelné čerpadlo 
vzduch do vody Návod na inštaláciu

PRED INŠTALÁCIOU SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE
TENTO NÁVOD. TENTO NÁVOD USCHOVAJTE VO
VAŠOM DOSAHU PRE NESKORŠIE POUŽITIE.

NESPRÁVNA INŠTALÁCIA ALEBO ZAPOJENIE
ZARIADENIA PRÍP. PRÍSLUŚENSTVA MÔŽE MAŤ ZA
NÁSLEDOK ZASIAHNUTIE ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
VZNIK SKRATU, NETESNOSTÍ, POŽIARU ALEBO
INÝCH ŠKÔD NA ZARIADENÍ. POUŽÍVAJTE LEN
PRÍSLUŠENSTVO VYROBENÉ SPOLOČNOSŤOU
DAIKIN, KTORÉ JE ŠPECIÁLNE URČENÉ PRE
POUŽITIE S TÝMTO ZARIADENÍM. NECHAJTE HO
NAINŠTALOVAŤ ODBORNÍKOM.

VŠETKY ČINNOSTI POPÍSANÉ V TOMTO NÁVODE
SMIE VYKONÁVAŤ LEN TECHNIK S OSVEDČENÍM.

NEZABUDNITE NOSIŤ VHODNÉ OSOBNÉ OCHRANNÉ
POMôCKY (OCHRANNÉ RUKAVICE, BEZPEČNOSTNÉ
OKULIARE, ...) PRI VYKONÁVANÍ INŠTALAČNÝCH
PRÁC, ÚDRŽBY ALEBO OPRÁV NA JEDNOTKE.

POKIAĽ MÁTE NEJAKÉ POCHYBNOSTI TÝKAJÚCE SA
INŠTALÁCIE ALEBO POUŽITIA, JE NUTNÉ SA VŽDY
SPOJIŤ S VAŠIM PREDAJCOM SPOLOČNOSTI DAIKIN,
ABY VÁM PORADIL A POSKYTOL INFORMÁCIE.

Význam symbolov NEBEZPEČENSTVO, VAROVANIE,
UPOZORNENIE a POZNÁMKA.

NEBEZPEČENSTVO

Označuje bezprostredne hroziacu nebezpečnú situáciu,
ktorej ak sa nezabráni, môže mať za následok usmrtenie
alebo vážne zranenia.

VAROVANIE

Označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorej ak sa
nezabráni, môže mať za následok usmrtenie alebo vážne
zranenia.

UPOZORNENIE

Označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorej ak sa
nezabráni, môže mať za následok menej vážne zranenie
alebo poranenie. Môže sa tiež použiť ako upozornenie na
nebezpečné praktiky.

POZNÁMKA

Označuje situácie, ktoré môžu mať za následok len
poškodenie zariadenia alebo vznik škôd na majetku.
Návod na inštaláciu
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■ Nainštalujte jednotku na základ, ktorý odolá jej hmotnosti.
Nedostatočná pevnosť môže mať za následok pád zariadenia a
spôsobenie zranení.

■ Špecifikované inštalačné práce realizujte so zreteľom na silný
vietor, možné víchrice alebo zemetrasenia.
Nesprávne vykonané inštalačné práce môžu mať za následok
úrazy v dôsledku pádu zariadenia.

■ Zabezpečte, aby elektrické zapojenie jednotky vykonal kvalifiko-
vaný personál podľa miestnych platných zákonov, predpisov a
tohto návodu na inštaláciu použitím samostatného obvodu.
Nedostatočný výkon obvodu elektrického napájania alebo
nevyhovujúce elektrické zariadenia môžu viesť k zasiahnutiu
elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

■ Zabezpečte, aby celé zapojenie bolo bezpečné. Použite
špecifikované vodiče a zabezpečte, aby na svorkovnici alebo
vedení nepôsobili žiadne vonkajšie sily.
Neúplné zapojenie alebo nedokonalé upevnenie môžu spôsobiť
vznik požiaru.

■ Pri prepojovaní vnútorných, vonkajších jednotiek a zapojení
elektrického napájania veďte vodiče tak, aby bolo možné
bezpečne upevniť bočný panel. Káble a prepojenia zakryte
krytmi.
Ak nebude bočný panel správne nainštalovaný, môže dôjsť
k prehrievaniu svorkovníc, úrazom elektrickým prúdom alebo
vzniku požiaru.

■ Ak plyn chladiva počas inštalačných prác uniká, priestory ihneď
vyvetrajte.
Ak sa dostane plyn chladiva do styku s ohňom, môžu vznikať
jedovaté plyny.

■ Počas prevádzky a tesne po spustení sa nedotýkajte potrubí
s chladivom, keďže tieto môžu byť horúce alebo studené,
v závislosti od podmienok za ktorých chladivo preteká cez
potrubie, kompresor a ostatné diely obehu chladiva. Ak sa
dotknete potrubí s chladivom, môžete si popáliť ruky alebo
utrpieť omrzliny. Aby nedošlo k zraneniu, nechajte potrubie
ochladiť na normálnu teplotu alebo, ak sa ho musíte dotknúť,
noste vhodné ochranné rukavice.

■ Po skončení inštalačných prác celé zariadenie, či niekde
neuniká plynné chladivo.
Pokiaľ by plynové chladivo unikalo do miestnosti a dostalo sa do
styku so zdrojom požiaru (napr. teplovzdušný ohrievač, sporák
alebo varič), môže dôjsť k tvorbe jedovatých plynov.

■ Ak plánujete premiestniť predtým nainštalované jednotky,
musíte najprv obnoviť chladivo potom, ako ste ho vypustili. Viď
kapitolu "Prevádzka odčerpávania" na strane 10.

■ Nikdy sa priamo nedotýkajte žiadneho náhodne uniknutého
chladiva. Mohlo by to spôsobiť silné omrzliny.

■ Nezabudnite nainštalovať prúdový chránič v súlade
s príslušnými miestnymi a národnými predpismi. Zanedbanie
tejto zásady môže spôsobiť úraz zasiahnutím elektrického prúdu
alebo vznik požiaru.

■ Elektrická inštalácia sa musí uskutočniť podľa návodu na
inštaláciu, národných predpisov a noriem platných pre elektrické
zapojenie.
Nedostatočná kapacita alebo neúplné elektrické zapojenie
môžu spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

■ Použite samostatný elektrický obvod. Nikdy nepoužívajte
spoločné elektrické napájanie s iným zariadením.

■ Za účelom elektrického zapojenia použite dostatočne dlhý kábel
pre prekonanie celej vzdialenosti bez možnosti pripojenia.
Nepoužívajte predlžovací kábel. K zdroju napájania nepripájajte
žiadne iné záťaže, použite vyhradený napájací obvod.
Porušenie tejto zásady môže spôsobiť nadmerný ohrev,
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

■ Počas odčerpávania zastavte kompresor pred odpojením
potrubia s chladivom.
Keď kompresor stále beží a uzatvárací ventil je počas
odčerpávania otvorený, bude po odpojení potrubia s chladivom
nasávaný vzduch, čo môže spôsobiť vznik mimoriadneho tlaku
v potrubí s chladivom, čo vedie k roztrhnutiu potrubia a vzniku
úrazu.

■ Počas inštalácie bezpečne pripojte potrubie s chladivom ešte
pred spustením kompresora.
Keď kompresor nie je pripojený a uzatvárací ventil je počas
odčerpávania otvorený, bude po spustení kompresora nasávaný
vzduch, čo môže spôsobiť vznik mimoriadneho tlaku v potrubí
s chladivom, čo vedie k roztrhnutiu potrubia a vzniku úrazu.

Upozornenie

■ Jednotku uzemnite.
Odpor uzemnenia musí zodpovedať národným predpisom
Nepripájajte uzemňovací vodič k plynovému alebo
vodovodnému potrubiu, beskozvodom alebo
uzemňovacím vodičom telefónneho vedenia.
Nedokonalé uzemnenie môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom.

■ Plynové potrubie.
V prípade úniku plynu môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu.

■ Vodovodné potrubie.
Potrubia z tvrdého vinylu neumožňujú účinné uzemnenie.

■ Bleskozvod alebo uzemňovací vodič telefónneho vedenia.
Úder blesku môže spôsobiť mimoriadny nárast elektrického
napätia.

■ Nainštalujte vypúšťacie potrubie v súlade s týmto návodom na
inštaláciu. Tým sa zaistí dobrý odvod kondenzátu. Viď kombi-
načná tabuľka uvedená v "Možné voliteľné možnosti" na
strane 3.
Nesprávne nainštalované vypúšťacie potrubie môže spôsobiť
únik vody. Následkom toho môže zvlhnúť nábytok.

■ Nainštalujte vnútorné a vonkajšie jednotky, napájaciu kábelovú
prípojku a prepojovacie vodiče najmenej 1 meter od televízneho
alebo rozhlasového prijímača. Tým sa predíde možnosti rušenia
obrazu alebo vzniku šumenia.
(V závislosti od dĺžky rozhlasových vĺn môže byť vzdialenosť
1 metra pre odstránenie šumenia nedostatočná.)

■ Vonkajšiu jednotku nevyplachujte. Taký postup by mohol
spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

■ Jednotku neinštalujte na miesta s nasledujúcimi vlastnosťami:

■ Na miestach s parami minerálnych olejov, aerosolom olejov
alebo parami (napr. kuchyňa).
Plastové diely by sa mohli poškodiť, vypadnúť alebo
spôsobiť únik vody.

■ Na miestach, kde vznikajú korozívne plyny (napríklad plyny
kyseliny sírovej).
Korózia medených potrubí alebo spájkovaných dielov môže
spôsobiť únik chladiva.

■ Na miestach, kde je nainštalované zariadenie, ktoré vyžaruje
elektromagnetické vlny.
Elektromagnetické vlny by mohli rušiť riadiaci systém a
spôsobiť poruchu funkcie zariadenia.

■ Na miestach s únikom horľavých plynov, alebo v miestach
s uhlíkovými vláknami alebo horľavým prachom rozptýleným
vo vzduchu, ale na miestach, kde sa manipuluje s prchavými
horľavinami (napr. riedidlo alebo benzín).
Také plyny môžu spôsobiť vznik požiaru.

■ Na miestach, kde má vzduch vysoký obsah solí (napr.
v blízkosti oceánu).

■ Na miestach so značne kolísajúcim napájaním (napr. vo
výrobných závodoch).

■ Vo vozidlách alebo na lodiach.

■ Na miestach s kyslými alebo zásaditými parami.

■ Vonkajšiu jednotku chráňte pred deťmi a zabráňte im ukladať na
jednotku nejaké predmety. Spadnutie alebo prevrátenie jednotky
môže mať za následok vznik úrazu.

■ Pri používaní klimatizačných jednotiek s nastaveniami poplaš-
ných signálov teploty je vhodné predpokladať oneskorenie
signalizácie poplašného signálu o 10 minút po prekročení
teploty poplašného signálu. Jednotka sa môže počas normálnej
prevádzky na niekoľko minút zastaviť z dôvodu "odmrazenia
jednotky" alebo v prípade režimu prevádzky "zastavenie
termostatom".
ERHQ006~008BAV3 + ERLQ006~008BAV3
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■ Zodpovedajúcim spôsobom dotiahnite maticu (napríklad
momentovým kľúčom).
Keď maticu dotiahnete príliš pevne, môže matica po určitom
období prasknúť a spôsobiť únik chladiva.

Model

Jednotky ERLQ obsahujú voliteľné špeciálne zariadenie (izolácia,
tepelná páska...) na zabezpečenie správnej prevádzky v oblastiach
s nízkou teplotou spolu s vysokou vlhkosťou vzduchu. Za takých
podmienok môžu mať modely ERHQ problémy so silnou tvorbou
ľadu na vinutí chladenom vzduchom. V prípade očakávania takých
podmienok musí byť namiesto toho nainštalované ERLQ. Tieto
modely obsahujú proti opatrenia, aby sa zabránilo ich zamrznutiu
(izolácia, plech ohrievača, ...).

Príslušenstvo

■ Príslušenstvo dodávané s vonkajšou jednotkou:

■ Možné voliteľné možnosti

Pokyny pre inštaláciu

Preventívne opatrenia pri výbere umiestnenia

■ Zariadenie nie je určené na používanie v prípadnom výbušnom
prostredí.

■ Zvoľte dostatočne pevné miesto, aby bolo schopné uniesť
hmotnosť a vibrácie jednotky ako aj také miesto, ktoré
nezosilňuje prevádzkovú hlučnosť zariadenia.

■ Zvoľte miesto, kde nebude vzduch a prevádzková hlučnosť
vychádzajúce z jednotky obťažovať susedov užívateľa
zariadenia.

■ Vyhýbajte sa miestam v blízkosti spálne a podobných
miestností, aby prevádzková hlučnosť nespôsobila problémy.

■ K dispozícii musí byť dostatok miesta, aby bolo možné priniesť
jednotku dovnútra alebo von.

■ Okolo vstupu a výstupu vzduchu musí byť dostatok miesta pre
prúdenie vzduchu a nesmú tam byť žiadne prekážky.

■ Miesto inštalácie musí byť v bezpečnej vzdialenosti od miest
s možným únikom plynu.

■ Jednotku umiestnite tak, aby hluk a vystupujúci horúci vzduch
neobťažoval susedov.

■ Jednotku, prívodné šnúry sieťového napájania a prepojovacie
káble umiestnite najmenej 3 metre od televíznych a rozhlaso-
vých prijímačov. Toto opatrenie je nutné ako prevencia pred
rušením obrazu a zvuku uvedených zariadení.

■ V závislosti od pôsobenia rádiových vĺn môže dochádzať
k elektromagnetickému rušeniu, aj keď je nainštalovaná vo
vzdialenosti väčšej ako 3 m.

■ V prímorských oblastiach a ďalších miestach so slanou
atmosférou alebo atmosférou obsahujúcou sírnaté plyny môže
životnosť vonkajšej jednotky skrátiť korózia.

■ Pretože z vonkajšej jednotky odteká voda, pod jednotku
neumiestňujte žiadne predmety, ktoré je nutné chrániť pred
vlhkosťou.

1 Zvoľte také miesto inštalácie, ktoré spĺňa nasledovné pod-
mienky a o ktorom ste sa dohodli so zákazníkom.

- Miesta, ktoré sú dobre vetrané.
- Miesta, kde jednotka nesmie rušiť najbližších susedov.
- Bezpečné miesta, ktoré majú dostatočnú nosnosť pre 

unesenie hmotnosti, vibrácií jednotky a s vodorovným 
povrchom.

- Miesta, kde nevzniká riziko prítomnosti horľavých plynov 
alebo úniku výrobku.

- Zariadenie nie je určené na používanie v prípadnom 
výbušnom prostredí.

- Miesta, kde môže byť servisný priestor dobre zabezpečený.
- Miesta, kde potrubie vnútornej, vonkajšej jednotky a dĺžky 

vedenia sú v schválených rozsahoch.
- Miesta, kde únik vody z jednotky nesmie spôsobiť 

poškodenie daného miesta (napr. v prípade upchatého 
vypúšťacieho potrubia).

- Miesta, ktoré sa dajú čo najlepšie chrániť proti dažďu.
- Jednotku neinštalujte na miesta, ktoré sa často využívajú ako 

pracovisko.
V prípade vykonávania stavebných prác (napr. brúsenie), pri
ktorých sa vytvára veľké množstvo prachu, musí byť jednotka
zakrytá.

POZNÁMKA ■ Vonkajšia jednotka ERLQ0*BA môže byť
pripojená len k vnútornej jednotke
EKHBH/X008BA (ohrievač spodnej dosky na
vonkajšej jednotke riadenej vnútornou jednotkou).

■ Vonkajšia jednotka ERHQ0*BA môže byť
pripojená k vnútornej jednotke EKHBH/X008BA
alebo vnútornej jednotke EKHBH/X008AA (ak je
potrebná súprava ohrievača spodnej dosky, viď
"Možné voliteľné možnosti" na strane 3).

Návod na inštaláciu 1x

Nálepka s informáciami o fluoračných 
skleníkových plynoch 1x

Viacjazyčná nálepka s informáciami 
o fluoračných skleníkových plynoch 1x

Ohrev spodnej dosky Vypúšťací otvor

ERHQ_V3 Voliteľná súprava(a)

(a) Kombinácia oboch možností je zakázaná.

Voliteľná súprava(a)

ERLQ_V3 Štandard Použitie zakázané

EKBPHT08 EKBPHT08BA

EKHBH/X008AA Možné Nie je povolené

EKHBH/X008BA Možné Možné

VAROVANIE

■ Nezabudnite uskutočniť vhodné opatrenia, ktoré
zabránia, aby vonkajšia jednotka slúžila ako úkryt pre
malé živočíchy.

■ Malé živočíchy, ktoré prídu do styku s elektrickými
súčiastkami, môžu spôsobiť vznik poruchy, dymu
alebo požiaru. Poučte prosím zákazníka, aby
udržiaval priestor okolo jednotky v čistom stave.
Návod na inštaláciu
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- Na hornú časť jednotky (horná doska) neklaďte žiadne 
predmety alebo zariadenia.

- Na hornú časť jednotky nevyliezajte, nesadajte a ani 
nestúpajte.

- V prípade úniku chladiva nezabudnite vykonať vhodné 
preventívne opatrenia v súlade s príslušnými miestnymi a 
národnými predpismi.

2 Pri inštalácii jednotky na mieste vystavenom silnému vetru
venujte zvláštnu pozornosť nasledujúcim informáciám:

Silný vietor s rýchlosťou 5 m/sek. a viac prúdiaci oproti výstupu
vzduchu vonkajšej jednotky môže spôsobiť skrat (nasávanie
vypúšťaného vzduchu) s týmito následkami
- Zníženie prevádzkového výkonu zariadenia.
- Zvýšené namŕzanie pri prevádzke vykurovania.
- Prerušenie prevádzky dôsledkom zvýšenia vysokého tlaku.
- Keď trvalo fúka silný vietor na čelnú stranu jednotky, 

ventilátor sa môže roztočiť nadmernou rýchlosťou a môže 
dôjsť k jeho poškodeniu.

Viď obrázky k inštalácii tejto jednotky na mieste s prevládajúcim
smerom prúdenia vzduchu.

3 Okolo základu pripravte kanál pre vypustenie odpadovej vody
z priestoru okolo jednotky.

4 Ak nie je vypúšťanie vody z jednotky jednoduché, nainštalujte
jednotku na základňu z betónových blokov a pod (výška
základov by mala byť maximálne 150 mm).

5 Ak chcete nainštalovať jednotku na rám, nainštalujte vodotesnú
dosku do vzdialenosti 150 mm pod spodnú stranu jednotky, aby
ste zabránili prenikaniu vody zospodu.

6 Pri inštalácii jednotky na mieste vystavenom častému sneženiu
venujte zvláštnu pozornosť čo možno najvyššiemu zdvihnutiu
základu.

7 Ak chcete nainštalovať jednotku na rám
budovy, nainštalujte vodotesnú dosku
(dodáva zákazník) (do vzdialenosti
150 mm pod spodnú stranu jednotky)
alebo používajte odtokovú súpravu (viď
kombinačná tabuľka v "Možné voliteľné
možnosti" na strane 3), aby ste zabránili
odkvapkávaniu odpadovej vody. (Viď
obrázok).

Výber miesta v chladnom podnebí

■ Aby nebolo nasávanie vystavené pôsobeniu vetra, vonkajšiu
jednotku inštalujte s nasávaním smerom ku stene.

■ Vonkajšiu jednotku nikdy neinštalujte na miestach, kde by mohlo
byť nasávanie vystavené priamemu pôsobeniu vetra.

■ Aby sa zamedzilo pôsobeniu vetra, inštalujte u vonkajšej
jednotky na stranu výstupu vzduchu vhodnú clonu.

■ V oblastiach so silným snežením zvoľte miesto inštalácie tam,
kde sneh neovplyvní prevádzku jednotky. Ak môže dôjsť
k sneženiu z bočného smeru, zabezpečte, aby sneh nemal
vplyv na vinutie výmenníka tepla (v prípade potreby postavte
|bočný prístrešok).

Charakteristiky potrubia chladiva

Inštalácia v blízkosti stien alebo prekážok

■ Keď je stena alebo iná prekážka v ceste nasávania alebo
výstupu vzduchu vonkajšej jednotky, postupujte podľa pokynov
pre inštaláciu, ktoré sú uvedené ďalej.

■ Pre akýkoľvek z nasledovných spôsobov inštalácie by mala byť
výška steny na strane výfuku najviac 1200 mm.

Stena smerom k jednej strane (jednotka: mm)

Steny smerom k dvom stranám (jednotka: mm)

POZNÁMKA Jednotky sa nesmú inštalovať zavesením na strope
alebo stohovaním.

UPOZORNENIE

Pri prevádzke vonkajšej jednotky pri nízkych vonkajších
okolitých teplotách zaistite dodržiavanie nasledovných
pokynov.

Inštalujte veľký prístrešok.

Nainštalujte podstavec.

Jednotku nainštalujte dostatočne vysoko 
nad zemou, aby nebola ponorená do 
snehu.

UPOZORNENIE

■ Potrubie a ostatné tlakové diely musia spĺňať národné
a medzinárodné predpisy. Musia byť vhodné pre
chladivo. Použite bezšvové medené chladiace
potrubie odkysličené kyselinou fosforečnou.

■ Inštaláciu smie vykonať technik pre chladiacu
techniku s oprávnením, výber materiálov a inštalácia
musí spĺňať platné národné a medzinárodné predpisy.
V Európe je platná norma EN378, ktorú je nutné
použiť.

Určené pre osoby plniace potrubie:

■ Po skončení inštalácie potrubia a jeho odvzdušnení
skontrolujte, či je otvorený uzatvárací ventil.
(Prevádzka systému s uzavretým ventilom môže
spôsobiť zničenie kompresora.)

■ Je zakázané vypúšťať chladivo do ovzdušia. Chladivo
zozbierajte v súlade so zákonom o zbere a likvidácii
freónov.

Charakteristiky potrubia chladiva

Maximálna povolená dĺžka potrubia 
medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou 30 m

Minimálna povolená dĺžka potrubia 
medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou 3 m

Maximálny povolený výškový rozdiel 
medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou 20 m

Ďalšie chladivo potrebné pre potrubie s 
chladivom prekračujúce dĺžku 10 m 20 g/m

Plynové potrubie – vonkajší priemer 15,9 mm (5/8")

Kvapalinové potrubie – vonkajší priemer 6,4 mm (1/4")

>100 >350

≤1
20

0

>50>50

>350>100
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Steny smerom k trom stranám (jednotka: mm)

Nákresy pre inštaláciu vonkajšej jednotky

Postup inštalácie

Montáž vonkajšej jednotky

Pri inštalácii vonkajšej jednotky viď "Pokyny pre inštaláciu" na
strane 3, kde nájdete výber vhodného umiestnenia.

1 Plocha pre inštaláciu musí byť dostatočne pevná a rovná, aby
pri prevádzke jednotky nedochádzalo k vibráciám a vzniku
hluku.

2 Pripravte 4 sady základových skrutiek, matíc a podložiek M8
alebo M10 (dodáva zákazník).

3 Jednotku bezpečne upevnite pomocou základových skrutiek
podľa nákresu základu.
Kotviace skrutky je najlepšie zaskrutkovať natoľko, aby
vystupovali asi 20 mm nad povrchom základu.

Vypúšťanie

Pozrite si v kombinačnej tabuľke pod "Možné voliteľné možnosti" na
strane 3, či je vypúšťanie dovolené. V prípade dovoleného použitia
odtoku vo vašej jednotke a ak miesto inštalácie vyžaduje odtok,
dodržujte nižšie uvedené pokyny.

■ Odtokové súpravy pre odtoky sú k dispozícii na požiadanie.

■ Ak odtok z vonkajšej jednotky spôsobuje problémy (napríklad,
ak vypúšťaná voda môže vytekať na ľudí), vytvorte vypúšťacie
potrubie použitím vypúšťacej prípojky (nadštandardné
vybavenie).

■ Správne uskutočnite inštaláciu vypúšťania.

1 Izolačné potrubie obaľte páskou pre dokončenie – postupujte zo 
spodnej strany smerom hore.

2 Servisný kryt

3 Kryt uzatváracieho ventilu

4 250 mm od steny. Ponechajte dostatočný priestor pre pripojenie 
potrubia a elektrických vedení.

5 Ak vzniká nebezpečie, že by jednotka mohla spadnúť alebo sa 
prevrátiť, jednotku upevnite pomocou základových skrutiek alebo 
drôtu popr. iných prostriedkov.

6 Vzdialenosť od vonkajšej strany krytu uzatváracieho ventilu

7 Ak umiestnenie nemá možnosť dobrého vypúšťania, jednotku 
umiestnite na základy z blokov. Nastavte výšku základu tak, 
aby jednotka stála vodorovne. Ak tak neurobíte, môže to mať 
za následok únik alebo hromadenie vody.

>100

>350>50

330 m
m

580 mm

120 mm 4

1

3

2

7

56 POZNÁMKA Ak vypúšťacie otvory vonkajšej
jednotky sú zakryté montážnou
základňou alebo povrchom
podlahy, zdvihnite jednotku, aby
sa pod vonkajšou jednotkou
vytvoril voľný priestor, ktorý je
väčší ako 100 mm.

1 Otvory vypúšťania vody

2 Spodný rám

3 Vypúšťacie hrdlo (voliteľné)

4 Hadica (dodáva zákazník, vnútorný priemer 16 mm)

20

21
3
4

1
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Rozšírenie konca potrubia

Pri rozširovaní každého konca potrubia dodržujte nižšie uvedený
postup:

1 Koniec rúrky odrežte.

2 Odihlite povrch odrezanej plochy smerom dole tak, aby sa do
hadice nedostali nečistoty.

3 Z uzatváracieho ventilu odstráňte nástrčnú maticu a nasaďte ju
na potrubie.

4 Potrubie spojte. Presne nastavte do polohy uvedenej nižšie.

5 Skontrolujte správne nasadenie a spojenie.

Pripojenie potrubia s chladivom k vonkajšej jednotke

1 Pri pripojovaní nástrčnej matice potrite vnútorný povrch
éterovým alebo esterovým olejom a pred pevným dotiahnutím
matice najprv dotiahnite rukou o 3 až 4 otáčky.

2 Pri uvoľňovaní nástrčnej matice vždy používajte dva kľúče.

Pri pripojovaní potrubia pre dotiahnutie matice vždy kombinujte
používanie kľúča a momentového kľúča, aby ste zabránili
porušeniu matice a vzniku netesností.

Potrubie chladiva

Návod na manipuláciu s potrubím

■ Chráňte otvorený koniec potrubia pred prachom a vlhkosťou.

■ Všetky ohyby potrubia by mali byť čo najmiernejšie. Pre
ohýbanie potrubia používajte odpovedajúce nástroje.
Polomer ohybu by mal byť najmenej 30 až 40 mm.

Výber medených a tepelných izolačných materiálov

V prípade použitia komerčne dodávaných medených rúrok a
inštalačných prvkov dodržujte nasledovné zásady:

■ Izolačný materiál: polyetylénová pena
Intenzita prenosu tepla: 0,041 až 0,052 W/mK (0,035 až
0,045 kcal/mh°C)
Povrchová teplota potrubia s chladivom dosahuje najviac 110°C.
Vyberte tepelné izolačné materiály schopné odolávať tejto
teplote.

■ Zaistite izoláciu plynového a kvapalného potrubia a zaistite
rozmery izolácie podľa pokynov uvedených nižšie.

■ Pre plynové a kvapalinové potrubie s chladivom použite samo-
statné tepelne izolované potrubie.

1 Presne odrežte v pravom uhle.

2 Odstráňte nečistoty.

Rozširovací nástroj 
určený pre R410A 

(typ spojky)

Bežný nástroj

Typ spojky 
(typ Ridgid)

Typ s krídlovou 
maticou 

(typ Imperial)

A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

Všetky potrubia musí na mieste montáže nainštalovať
technik chladiacich zariadení s príslušným oprávnením.
Zariadenie musí spĺňať príslušné miestne a národné
predpisy.

UPOZORNENIE

■ Na tieto dielce nepoužívajte minerálny olej.
Zabráňte preniknutiu minerálnych olejov do systému,
lebo by sa tým znížila životnosť jednotiek.

■ Nikdy nepoužívajte potrubie, ktoré bolo použité pre
staršie inštalácie. Používajte len dielce dodávané
spolu s jednotkou.

■ Aby mohla byť zaistená predpokladaná životnosť,
nikdy do tejto jednotky R410A neinštalujte sušičku.
Sušiaci sa materiál by sa mohol rozpustiť a poškodiť
systém.

■ Nedokonalé spojenie môže zapríčiniť únik plynného
chladiva.

1 2

A

1 2

3

1 Vnútorný povrch hrdla musí byť úplne 
hladký a nepoškodený.

2 Koniec potrubia musí byť rovnomerne 
rozšírený a dokonale kruhového tvaru.

3 Skontrolujte správne uloženie matice.

Nástrčná matica Krútiaci moment dotiahnutia matice

Ø6,4 mm (1/4") 15~17 N•m

Ø15,9 mm (5/8") 63~75 N•m

Krútiace momenty pre dotiahnutie krytu ventilu

Kryt ventilu Plynové potrubie

Ø6,4 mm (1/4") 21,6~27,4 N•m

Ø15,9 mm (5/8") 44,1~53,9 N•m

Krútiaci moment dotiahnutia krytu servisného vstupu

10,8~14,7 N•m

Priemer potrubia Izolácia potrubia

Vonkajší 
priemer Hrúbka

Vnútorný 
priemer Hrúbka

6,4 mm (1/4") 0,8 mm 8-10 mm ≥10 mm

15,9 mm (5/8") 1,0 mm 16-20 mm ≥13 mm

1 2

3

4

1 Momentový kľúč

2 Kľúč

3 Spojenie potrubí

4 Nástrčná matica

5
6
1

2

4
3

1 Plynové potrubie

2 Prepojenie medzi 
jednotkami

3 Kvapalinové potrubie

4 Izolácia potrubia 
s kvapalinou

5 Dokončovacia páska

6 Izolácia plynového 
potrubia
ERHQ006~008BAV3 + ERLQ006~008BAV3
Vonkajšia jednotka pre tepelné čerpadlo vzduch do vody
4PW54246-2

Návod na inštaláciu

6



Odvzdušňovanie a kontrola úniku plynu

Po dokončení inštalácie celého potrubia a pripojení vonkajšej
jednotky k vnútornej jednotke je treba systém odvzdušniť a
skontrolovať tesnosť potrubia.

■ Keď používate ďalšie chladivo, k odvzdušneniu potrubia
s chladivom a vnútornej jednotky použite vákuové čerpadlo.
Potom doplňte ďalšie chladivo.

■ Pre pootočenie vretenom uzatváracieho ventilu použite
šesťhranný kľúč (4 mm).

■ Všetky spoje potrubia s chladivom je nutné dotiahnuť momento-
vým kľúčom na špecifikovaný krútiaci moment. Podrobnosti
nájdete v "Pripojenie potrubia s chladivom k vonkajšej jednotke"
na strane 6.

1 Pripojte vyčnievajúci diel (ktorým sa stláča ihla) napájacej
hadice (ktorá prichádza od armatúry tlakomeru) k servisnej
prípojke uzatváracieho ventilu.

2 Úplne otvorte nízkotlakový ventil (Lo) armatúry tlakomeru a
úplne uzavrite vysokotlakový ventil (Hi) tejto armatúry.
Vysokotlakový ventil potom nepotrebuje žiadnu obsluhu.

3 Uskutočnite vyčerpanie vákua. Skontrolujte, či tlakomer ukazuje
–0,1 MPa (–760 mm Hg).

4 Uzavrite nízkotlakový ventil (Lo) armatúry tlakomeru a zastavte
vákuové čerpadlo.

Nechajte tak asi po dobu 4-5 minút a uistite sa, že ručička
meradla sa nevracia späť.

5 Z uzatváracieho ventilu kvapaliny a plynu odoberte kryty.

6 Pomocou šesťhranného kľúča pootočte vretenom uzatváracieho
ventilu kvapaliny o 90 stupňov oproti smeru pohybu hodinových
ručičiek a ventil otvorte.

Asi po 5 sekundách ventil uzatvorte a skontrolujte, či
nedochádza k úniku plynu.
Ku kontrole úniku plynu zo spojov potrubia vnútornej jednotky,
vonkajšej jednotky a z ventilov použite mydlovú vodu.
Po skončení kontroly mydlovú vodu dôkladne utrite.

7 Odpojte napájaciu hadicu od servisnej prípojky plynového
uzatváracieho ventilu a potom úplne otvorte kvapalinový a
plynový uzatvárací ventil.

Nesnažte sa pootočiť vretenom ventilu až za jeho krajnú polohu.

8 Dotiahnite kryty ventilov a kryty servisnej prípojky plynových a
kvapalinových uzatváracích ventilov pomocou momentového
kľúča pri použití príslušného krútiaceho momentu. Podrobnosti
nájdete v "Pripojenie potrubia s chladivom k vonkajšej jednotke"
na strane 6.

Naplnenie chladiva

Táto vonkajšia jednotka je naplnená už z výroby.

Dôležité informácie týkajúce sa použitého chladiva

Tento výrobok obsahuje fluorizované skleníkové plyny, ktorých sa
týka takzvaný Kyoto protokol. Plyny nevypúšťajte do ovzdušia.

Typ chladiva: R410A

GWP(1) hodnota: 1975

(1) GWP = global warming potential (potenciál globálneho oteplenia)

Vyplňte prosím nezmazateľným atramentom,

■ ➀ náplň výrobku chladivom z výroby,

■ ➁ dodatočné množstvo chladiva doplnené na mieste inštalácie a

■ ➀+➁ celková náplň chladiva

na nálepke s informáciami o fluoračných skleníkových plynoch
dodanej spolu s výrobkom.

Vyplnená nálepka musí byť prilepená vo vnútri výrobku a v blízkosti
miesta napĺňania výrobku (t.z. vo vnútri servisného krytu).

VAROVANIE

■ Do chladiaceho cyklu nepridávajte žiadne iné látky
ako je špecifikované chladivo R410A.

■ Keď dôjde k úniku plynu, miestnosť čo najskôr
intenzívne vyvetrajte.

■ Chladivo R410A je treba podobne ako iné chladivá
recyklovať a nikdy ich nevypúšťajte priamo do
okolitého životného prostredia.

UPOZORNENIE

Pre chladivo R410A používajte výhradne vákuové
čerpadlo. Použitie toho istého vákuového čerpadla pre
rôzne chladivá by mohlo spôsobiť poškodenie vákuového
čerpadla alebo jednotky.

Dĺžka potrubia

≤15 m >15 m

Doba prevádzky ≥10 minút ≥15 minút

POZNÁMKA Ak sa ručička tlakomera vracia späť, môže to
znamenať prítomnosť vlhkosti alebo netesnosť
spojovaných dielov. Po skontrolovaní všetkých
spojovaných dielov opakujte kroky 2 až 4,
nepatrne uvoľnite a dotiahnite matice.

1 4

10

2

6

5

3

7 8 9

8 1 Tlakomer

2 Armatúra tlakomeru

3 Nízkotlakový ventil 
(Lo)

4 Vysokotlakový ventil 
(Hi)

5 Plniace hadice

6 Vákuové čerpadlo

7 Servisná prípojka

8 Kryty ventilov

9 Uzatvárací ventil 
plynu

10 Uzatvárací ventil 
kvapalinového 
potrubia

POZNÁMKA Národná implementácia predpisu EÚ pre určité
fluoračné skleníkové plyny môže vyžadovať uvedenie
príslušného oficiálneho národného jazyka na jednotke.
Preto sa spolu s jednotkou dodáva prídavná
viacjazyčná nálepka s informáciami o fluoračných
skleníkových plynoch.

Pokyny na nalepenie sú uvedené na zadnej strane
takejto nálepky.

3

56

2

1

4 1 Náplň výrobku chladivom 
z výroby:
viď výrobný štítok 
jednotky

2 Dodatočné množstvo 
chladiva doplnené na 
mieste inštalácie

3 Celková náplň chladiva

4 Obsahuje fluorizované 
skleníkové plyny, ktorých 
sa týka takzvaný Kyoto 
protokol

5 Vonkajšia jednotka

6 Valec s chladivom a 
rozvádzač pre plnenie
Návod na inštaláciu
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Predchádzanie výpadku kompresora. Do systému nedoplňujte
viac chladiva, ako je určené množstvo.

Táto vonkajšia jednotka je z výroby naplnená chladivom a podľa
rozmerov a dĺžky potrubia niektorých systémov je treba doplniť
chladivo.

Opätovné naplnenie

V prípade, že je potrebné opätovné naplnenie, všimnite si výrobný
štítok jednotky. Na výrobnom štítku je uvedený typ chladiva a jeho
požadované množstvo.

Naplnenie dodatočného chladiva

Ak celková dĺžka potrubia všetkých miestností prekračuje 10 m,
dodatočne doplňte 20 g chladiva (R410A) na každý ďalší meter
potrubia.

Určite hmotnosť chladiva, ktorá sa má dodatočne naplniť a naplňte
množstvo uvedené na nálepke v zadnej časti krytu uzatváracieho
ventilu.

Preventívne opatrenia pri doplňovaní R410A

■ Kvapalinové potrubie nezabudnite naplniť príslušným
množstvom chladiva v kvapalnom stave.
Toto chladivo je zmes a preto by sa doplňovaním chladiva
v plynnom stave mohlo zmeniť zloženie chladiva, čo by bránilo
správnej prevádzke systému.

■ Pred naplnením skontrolujte, či je valec chladiva vybavený
rúrkou sifónu alebo nie (valec má byť označený "priložený sifón
naplnenia kvapaliny" alebo niečím podobným).

■ Nezabudnite použiť nástroje určené výlučne pre R410A, aby ste
zabezpečili požadovaný odpor tlaku a zabránili cudzím
materiálom, aby sa primiešali do systému.

Zapojenie

Zariadenie spĺňa normu EN/IEC 61000-3-12(1)

Kvapalné chladivo 
vymeňte tak, že valec je 
vo zvislej polohe.

Kvapalné chladivo 
vymeňte tak, že valec je 
v prevrátenej polohe.

NEBEZPEČENSTVO

■ Pred získaním prístupu ku svorkám je nutné vypnúť
všetky elektrické napájacie obvody.

■ Vysoké napätie
Aby nedošlo k zasiahnutiu elektrickým prúdom,
presvedčte sa, či ste pred údržbou elektrických dielov
odpojili elektrické napájanie na 1 minútu alebo dlhšie.
Aj po 1 minúte na svorkách kondenzátorov hlavného
obvodu alebo elektrických dieloch vždy zmerajte
napätie a predtým, ako sa ich dotknete, sa
presvedčte, či sú tieto napätia 50 V = alebo menšie.

Určené pre osoby vykonávajúce elektrickú inštaláciu:

Jednotku neobsluhujte, kým nie je úplne nainštalované
chladiace potrubie. (Jej prevádzka pred ukončením
inštalácie potrubia môže poškodiť kompresor.)

VAROVANIE

■ Všetky diely obstarávané zákazníkom a všetky
elektrické inštalácie musia zodpovedať príslušným
miestnym a národným predpisom.

■ Používajte výlučne medené vodiče.

■ Nikdy zviazané káble nezaseknite v jednotke.

■ Upevnite káble tak, aby sa nedotýkali potrubia (to
platí hlavne pre vysokotlakovú stranu).

■ Elektrické vedenia zaistite pomocou svoriek podľa
obrázka tak, aby sa nemohli dotýkať potrubia, hlavne
na vysokotlakovej strane.
Skontrolujte, aby na vedenie alebo na svorkovnicu
nepôsobili žiadne vonkajšie sily.

■ Nezabudnite použiť potrebné poistky.

■ Celé elektrické zapojenie musí uskutočniť elektrikár s
platným osvedčením.

■ Kábel elektrického napájania a prúdový istič musia
byť vybraté podľa miestnych a národných predpisov.

■ Nepoužívajte odbočkové vedenia, nepružné vedenia
(viď upozornenie 1 pod "Upozornenia, ktoré je
potrebné dodržiavať" na strane 9), predlžovacie káble
ani hromadné zapojenia zo systému hviezdy. Mohlo
by dôjsť k prehrievaniu, úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.

■ Nepoužívajte miestne nakúpené elektrické diely vo
vnútri výrobku a nevetvite elektrické napájanie zo
svorkovnice k ohrievacej páske atď. Taký postup by
mohol spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vznik
požiaru.

■ Zabezpečte inštaláciu ističa uzemnenia. Zanedbanie
tejto zásady môže spôsobiť úraz zasiahnutím
elektrického prúdu. 
Táto jednotka používa prevodník, čo znamená, že je
nutné používať detektor zemniaceho prúdu schopný
detekovať vyššie harmonické, aby nedošlo k poruche
samotného detektora zemniacich prúdov.

■ Hlavný vypínač alebo iné prostriedky na odpojenie,
ktoré majú oddelené kontakty na všetkých póloch,
musia byť pevne zapojené podľa príslušných
miestnych a národných zákonov. 

NEBEZPEČENSTVO

Istič nezapínajte, pokiaľ nie je dokončená celá elektrická
inštalácia.

(1) Európska/medzinárodná technická norma stanovuje limity pre harmonické 
prúdy vytvárané zariadením pripojeným na nízkonapäťové verejné siete 
so vstupným prúdom >16 A a ≤75 A na jednej fáze.
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Postup

1 Odstráňte izoláciu z koncov vedení (20 mm).

2 Zapojte prepojovacie vedenie medzi vnútornými a vonkajšími
jednotkami tak, aby si navzájom zodpovedali čísla svoriek
(viď elektrická schéma zapojenia). Skrutky svorkovnice
dôkladne dotiahnite. Pre dotiahnutie skrutiek doporučujeme
používať plochý skrutkovač.
Viď tiež upozornenie 2 pod "Upozornenia, ktoré je potrebné
dodržiavať" na strane 9, kde nájdete návod na zapojenie.

3 Inštalácia uzemňovacej svorky

■ Pri inštalácii jednožilového vedenia použite nasledovný
spôsob.

■ Pri použití kruhových stláčaných svoriek použite nasledovný
spôsob.

4 Zatiahnite za pripojovací drôt a skontrolujte, či sa nerozpojí.
Potom vedenia umiestnite na svoje miesto vo svorke vedenia.
Viď tiež "Upozornenia, ktoré je potrebné dodržiavať" na
strane 9.

Upozornenia, ktoré je potrebné dodržiavať

Pri pripojovaní ku svorkovnici napájania dodržujte uvedené pokyny a
poznámky.

■ Používajte špecifikovaný typ vedenia a vodiče bezpečne zapojte
(A).

■ Pevne zaistite svorku vedenia tak, aby ukončenia vedení neboli
vystavené vonkajšiemu namáhaniu (B).

■ Vodiče umiestnite tak, aby bolo možné ľahko, bezpečne
uzavrieť servisný kryt a kryt uzatváracieho ventilu (C).

1 Prepojenie medzi vnútornou jednotkou a vonkajšou 
jednotkou: ak dĺžka vedenia prekračuje 10 m, použite 
namiesto vedenia Ø1,5 mm vedenie Ø2,5 mm.

2 Kábel elektrického napájania 
(viď výrobný štítok jednotky, kde nájdete maximálny 
prevádzkový prúd)

3 Uzemnenie

4 Poistný istič

5 Istič uzemňovacieho prúdu

VAROVANIE

Jednotka musí byť uzemnená.

Pri uzemnení dodržiavajte použiteľné miestne
štandardy elektrických inštalácií.

1 Jednožilové vedenie

2 Skrutka

3 Plochá podložka

1 Stláčaná svorka s kruhovým závesom 

2 Skrutka

3 Plochá podložka

1
2
3

1 2 3 L N

H05VV

2

1 4 53

50 Hz
230 V

1 2 3

1 2 3

A'A
AA'

23

1
1

3

321

B

23

1

B

1 Prepojenie

2 Kábel elektrického napájania

3 Kábel elektrického napájania ohrievača spodnej dosky

4 Spona

UPOZORNENIE

1. V prípade použitia lanovaných vodičov je nevyhnutné
bez ohľadu na dôvod zabezpečiť inštaláciu kruhových
stláčaných svoriek na ich koniec.
Umiestnite kruhovú stláčanú svorku na koniec
vedenia so zakrytrou časťou a svorku upevnite
pomocou vhodného nástroja.

2. Pokiaľ pripojujete prepojovacie vedenie ku svorkov-
nici pomocou jednožilových káblov, koniec vodiča
zahnite.

Ak spojenie neurobíte správne, môže sa vytvárať
teplo a tým môže vzniknúť požiar.
Odstránenie plášťa izolácie vedenia v blízkosti
svorkovnice:

L N1 2 3

C

A1

2

4

4

3

B

2 1

1 Lanovaný vodič

2 Stláčaná svorka s kruhovým závesom 

1 Z koncov vedení odstráňte izoláciu v tejto dĺžke.

2 Príliš dlhá časť obnaženého vodiča môže 
spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vznik 
zvodového prúdu.
Návod na inštaláciu
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Skúšobná prevádzka a záverečná kontrola

Skúšobná prevádzka a skúšanie

1 Zmerajte napätie na primárnej strane poistného ističa.
Skontrolujte, či je 230 V.

2 Skúšobnú prevádzku uskutočnite v súlade s návodom na
inštaláciu vo vnútri a návodom na obsluhu a tak si overte, že
všetky funkcie a súčiastky, napríklad pohyb žalúzií, pracujú
správne.

Kontrolované položky

Prevádzka odčerpávania

Pri premiestňovaní alebo likvidácii jednotky chladivo vyčerpajte a tým
ochránite životné prostredie. Režim odčerpávania odčerpá všetko
chladivo z potrubia do vonkajšej jednotky.

Postup odčerpávania

1 Z uzatváracieho ventilu kvapaliny a plynu odoberte kryty.

2 Vykonajte režim vynúteného chladenia.

3 Po 5 až 10 minútach (len po 1 alebo 2 minútach v prípade veľmi
nízkych teplôt okolia (<–10°C)) pomocou šesťhranného kľúča
uzavrite uzatvárací ventil kvapaliny.

4 Po 2-3 minútach uzavrite uzatvárací ventil plynu a zastavte
vynútenú prevádzku chladenia.

Režim vynúteného chladenia

1 Za účelom začatia vynúteného chladenia stlačte prepínač
vynútenej prevádzky SW1.

2 Za účelom ukončenia vynúteného chladenia stlačte prepínač
vynútenej prevádzky SW1.

POZNÁMKA Uvedomte si, že počas prvého obdobia prevádzky
jednotky, môže byť požadovaný príkon vyšší, než je
uvedený na výrobnom štítku jednotky. Tento úkaz je
spôsobený kompresorom, ktorý vyžaduje pred
dosiahnutím hladkej prevádzky a stabilného príkonu
obdobie zábehu 50 hodín.

POZNÁMKA ■ V pohotovostnom režime jednotka vyžaduje
len veľmi malý príkon. Pokiaľ sa systém
nebude počas určitej doby po inštalácii
používať, vypnite istič zariadenia a eliminujte
tak zbytočnú spotrebu prúdu.

■ Keď použijete k odpojeniu napájania
vonkajšej jednotky istič, po obnovení
elektrického napájania systém obnoví
pôvodný režim prevádzky.

Kontrola Symptóm

■ Vonkajšia jednotka sa správne 
inštaluje na pevný základ.

Nebezpečie pádu, vibrácií a hluku

■ Nedochádza k úniku chladiva. Nedokonalá funkcia 
chladenia/ohrevu

■ Plynové a kvapalinové potrubie 
s chladivom sú tepelne izolované.

Únik vody

■ Systém je správne uzemnený. Zvod elektrickej energie

■ K prepojeniu jednotiek boli 
použité vodiče špecifikovaného 
typu.

Neschopnosť prevádzky alebo 
nebezpečie vzniku požiaru

■ Vstup a výstup vzduchu vonkajšej 
jednotky nie je upchatý. 
Uzatváracie ventily sú otvorené.

Nedokonalá funkcia 
chladenia/ohrevu

POZNÁMKA Obsluhuje zákazník jednotku tak, že sa pozerá do
návodu priloženého k vnútornej jednotky. Oboznámte
prosím zákazníka so správnou obsluhou jednotky. 1 Prepínač vynútenej prevádzky SW1

POZNÁMKA Počas režimu vynúteného chladenia dávajte pozor,
aby teplota vody zostala vyššia ako 5°C (viď teplota
odčítaná na vútornej jednotke). Môžete to dosiahnuť,
napríklad, aktivovaním všetkých ventilátorov jednotiek
s ventilátormi.

1

3

2

4

4

5

1 Uzatvárací ventil plynu

2 Zavrieť

3 Šesťhranný kľúč

4 Kryt ventilu

5 Uzatvárací ventil 
kvapalinového potrubia

LED-A

SW4O
N

A
B

C
D

S102

SW1

S2

1
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Údržba a opravy

Preventívne opatrenia pri servise

Pri vykonávaní údržby zariadenia invertora dávajte pozor

■ Všimnite si prosím, že niektoré časti skrine elektrických
komponentov sú mimoriadne horúce.

■ V snahe zabrániť poškodeniu riadiacej karty PCB najprv
odstráňte statickú elektriku dotykom ruky s kovovou časťou
(napr. uzatvárací ventil). Potom vytiahnite konektor.

■ Po zmeraní zvyškového napätia vytiahnite konektor vonkajšieho
ventilátora.

■ Zabezpečte, aby ste sa nedotýkali vodivej časti.

■ Vonkajší ventilátor sa môže otáčať v dôsledku silného spätného
prúdenia spôsobeného nabíjaním kondenzátora. Môže to mať
za následok zasiahnutie elektrickým prúdom.

Po vykonaní údržby zabezpečte, aby bol konektor vonkajšieho
ventilátora opäť správne pripojený. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu
jednotky.

Prevádzka servisného režimu

Každú operáciu servisného režimu vykonávajte podľa servisného
návodu.

Požiadavky na likvidáciu odpadu
Demontáž jednotky, likvidácia chladiva, oleja a ostatných častí
zariadenia musí prebiehať v súlade s príslušnými miestnymi a
národnými predpismi.

Špecifikácie jednotky

Technické špecifikácie

Elektrické špecifikácie

VAROVANIE: ZASIAHNUTIE ELEKTRICKÝM
PRÚDOM  

NEBEZPEČENSTVO

■ V dôsledku nebezpečia zasiahnutia elektrickým
prúdom pri vysokom napätí sa nedotýkajte dielcov
pod elektrickým napätím aj 10 minút po vypnutí
elektrického napájania.

■ Pred uskutočnením údržbárskych prác sa presvedčte,
či je elektrické napájanie vypnuté. Ohrievač
kompresora môže pracovať aj v režime zastavenia.

Postupujte opatrne!

Nedotýkajte sa rukami kovových častí (napr. uzatvárací
ventil) v snahe odstrániť statickú elektriku a ochrániť
riadiacu dosku PCB pred vykonávaním údržby.

Materiál obalu Natretá galvanizovaná oceľ

Rozmery v x š x h (mm) 735 x 825 x 300

Hmotnosť (kg) 57

Rozsah prevádzky

• klimatizácia 
(min./max.) (°C) 10/43

• kúrenie (min./max.) (°C) –15/25

• teplá voda 
v domácnosti 
(min./max.)

(°C) –15/35

Chladiaci olej Daphne FVC68D

Prípojka potrubia

• kvapalina (mm) 6,4

• plyn (mm) 15,9

Fáza 1~

Frekvencia (Hz) 50

Rozsah napätia

• minimum (V) 207

• maximum (V) 253
Návod na inštaláciu
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