
PRED MONTAŽO SKRBNO PREBERITE NAVODILA.
PRIROČNIK SHRANITE NA PRIROČNO MESTO, DA GA BOSTE LAHKO ŠE KDAJ VZELI 
V ROKE.

MODELI
Tip za vgradnjo na strop (vogalni model)

FXKQ25MVE FXKQ25MAVE
FXKQ32MVE FXKQ32MAVE
FXKQ40MVE FXKQ40MAVE
FXKQ63MVE FXKQ63MAVE

SISTEM - Klimatske naprave z inverterjem

PRIROČNIK ZA MONTAŽO
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VRV SISTEM - Klimatske naprave z inverterjem Priročnik za montažo
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1. VARNOSTNI UKREPI
Prosimo, da pazljivo preberete "VARNOSTNE UKREPE", 
preden začnete montažo klimatske enote, in da se prepričate, 
da je pravilno nameščena.
Ko končate nameščanje, izvedite preskus delovanja, da bi 
preverili, ali so kje napake. Stranki razložite, kako uporabljati 
klimatsko napravo in zanjo skrbeti in si pri tem pomagajte 
s priročnikom za uporabo. Stranko prosite, naj priročnik za 
montažo shrani skupaj s priročnikom za uporabo, da ju bo lahko 
sproti uporabljala.

Klimatska naprava je dobavljena pod pogojem, da 
"naprave niso dostopne javnosti in nepooblaščenim 
osebamnos".

Varnostni ukrepi
Ta enota je izdelek A razreda. V domačem okolju lahko povzroči 
motnje radijskega signala, pri čemer se od uporabnika lahko 
zahtevajo ustrezni ukrepi za odpravo motenj.

Pomen OPOZORIL in OPOMINOV

OPOZORILO ..........Če teh navodil ne boste pravilno 
upoštevali, se lahko poškodujete ali 
izgubite življenje.

OPOMIN .................Če teh navodil ne boste pravilno 
upoštevali, lahko to privede do 
poškodbe lastnine ali osebne 
poškodbe, odvisno od okoliščin.

OPOZORILO

• Prodajalca ali usposobljeno osebje prosite, da vam namesti 
napravo.
Ne poskušajte sami nameščati klimatske naprave. 
Nestrokovno nameščanje lahko privede do iztekanja vode, 
električnih šokov ali požara.

• Klimatsko uporabo namestite v skladu z navodili v tem 
priročniku za montažo.
Nestrokovno nameščanje lahko privede do iztekanja vode, 
električnih šokov ali požara.

• Z lokalnim zastopnikom se posvetujte o tem, kaj narediti, 
če pušča hladivo. Ko je treba klimatsko napravo namestiti 
v majhen prostor, je treba izvesti določene varnostne ukrepe, 
tako da količina puščajočega hladiva ne preseže dovoljenih 
omejitev koncentracije v primeru puščanja. 
Sicer lahko to privede do nesreče zaradi porabe kisika.

• Prepričajte se, da pri nameščanju uporabljate le navedene 
dodatke in dele.
Če nekaterih delov ne boste uporabili, lahko to povzroči 
odpoved enote, iztekanje vode, električni udar ali požar. 

• Klimatsko napravo namestite na temelje, ki morajo biti dovolj 
trdni, da bodo vzdržali težo enote.
Prešibek temelj lahko povzroči padec enote in poškodbe.

• Posebno montažo morate izvesti, ko upoštevate še faktorje, 
kot so močan veter, tajfuni ali potresi.
Če tega ne boste naredili, lahko pride do padca enote ali 
nesreč.

• Pazite, da boste za napravo uporabili ločen električni 
tokokrog in da bo vse električne povezave izdelalo 
kvalificirano osebje v skladu z lokalno zakonodajo in 
lokalnimi predpisi ter tem priročnikom za montažo.
Nezadostna zmogljivost napajalnega omrežja ali nepravilno 
narejeno električno omrežje lahko povzročita električni udar 
ali požar.

• Prepričajte se, da je vse ožičenje zavarovano, da so 
uporabljeni ustrezni kabli in da ni posebnih obremenitev 
priključnih sponk ali kablov.
Nepravilne povezave ali nepravilno zavarovanje kablov 
lahko povzročijo pregrevanje ali požar.

• Ko priključujete napajanje in povezujte daljinski upravljalnik 
in ožičenje prenosa, tako da je mogoče pokrov omarice 
z električnimi deli varno pritrditi.
Nepravilen položaj pokrova omarice z električnimi deli lahko 
privede do električnega udara, požara ali pregrevanja 
priključnih sponk.

• Če med nameščanjem izteče hladilno sredstvo v plinastem 
stanju, takoj prezračite prostor.
Če pride plinasto hladivo v stik z ognjem, lahko nastanejo 
strupeni plini.

• Ko končate nameščanje, preverite, da hladivo nikjer ne 
pušča.
Strupeni plini lahko nastanejo tudi, če plinasto hladivo uhaja 
v prostor in pride v stik z virom ognja, na primer z grelcem na 
topel zrak, pečico ali štedilnkom.

• Pazite, da boste vedno izklopili enoto, preden se dotaknete 
električnih delov.

• Ozemljite klimatsko napravo.
Ne ozemljujte naprave s pomočjo komunalne cevi, 
strelovoda, prenapetostnega odvodnika ali ozemljitve 
telefona. Nepopolna ozemljitev lahko privede do električnih 
šokov ali požara.
Močan električni tok strele ali drugih virov lahko poškoduje 
klimatsko napravo.

• Namestite odklopnik z uhajanjem toka.
Če ne namestite odklopnika za uhajanje toka, lahko to 
povzroči električni udar ali požar.

OPOMIN

• Ko sledite navodilom v priročniku za montažo, namestite 
izlivne cevi, da bi zagotovili pravilno odvajanje vode, 
ter izolirajte cevi, da bi preprečili kondenzacijo.
Nepravilno odvajanje lahko povzroči puščanje vode 
v prostoru in poškodovanje lastnine.

• Namestite notranjo in zunanjo enoto, napajalni vodnik in 
povežite kable vsaj en meter stran od televizijskih ali 
radijskih sprejemnikov, da bi se izognili motnjam v sliki ali 
šumu.
(Odvisno od moči vhodnega signala tudi 1 meter lahko ni 
dovolj, da bi se preprečil šum.)

• Razdalja za oddajanje pri daljinskem upravljalniku 
(brezžični komplet) je lahko krajša od pričakovane 
v prostorih, ki uporabljajo fluorescenčne luči (z inverterjem 
ali s hitrim zagonom).
Namestite vse notranje enote kolikor mogoče daleč od 
fluorescenčnih luči.
slovenščina 1



• Klimatske naprave ne nameščajte na naslednja mesta:
1. Kjer obstaja večja koncentracija razpršenih mineralnih olj 

ali pare (npr. v kuhinji).
Plastični deli se bodo pokvarili, nekateri deli lahko 
odpadejo in pojavi se lahko puščanje vode.

2. Na mesta, ker nastajajo korozivni plini, npr. kisli žvepleni 
plin.
Bakrene cevi ali varjeni deli, ki korodirajo, lahko povzročijo 
puščanje hladiva.

3. Ob naprave, ki oddajajo elektromagnetno sevanje.
Elektromagnetno sevanje lahko moti delovanje krmilnega 
sistema in povzroči okvaro enote.

4. Kjer lahko pride do puščanja vnetljivih plinov, kjer so 
v zraku ogljikova vlakna ali vnetljiv prah, ali kjer so v zraku 
vnetljivi hlapi, na primer razredčila za barve ali bencin.
Delovanje enote v takih okoliščinah lahko povzroči požar.

• Klimatska naprava ni namenjena za uporabo v potencialno 
eksplozivnem okolju.

2. PRED MONTAŽO
• Ko premikate enoto in jo jemljete iz embalaže, pazite, da 

jo boste dvigali za štiri dvižne konzole, ne da bi pritiskali 
na druge dele, še posebej cevi za hladivo, odtok ali 
katere koli druge dele iz polimerne smole.

• Vedno preverite tip hladiva R410A, ki ga boste uporabili, 
pred montažo enote. (Uporaba nepravilnega hladiva bo 
preprečila običajno delovanje enote.)

• Dodatke, ki jih potrebujete za montažo, morate shraniti, 
dokler ni montaža dokončana. Nikar jih ne zavrzite!

• Odločite se, na kakšen način boste napravo prevažali.
• Napravo pustite med prevažanjem v embalaži, dokler 

ne pridete na kraj, kjer jo boste montirali. Če jo morate iz 
embalaže vzeti prej, uporabite mehak jermen ali zaščitne 
plošče pod vrvjo, ko jo dvigate, da je ne bi poškodovali ali 
spraskali.

• Ko izbirate mesto nameščanja, upoštevajte vzorec za 
montažo.

• Za montažo zunanje enote glejte priročnik za montažo, 
priložen zunanji enoti.

• Enote ne nameščajte v spodaj naštetih prostorih.
• V prostore z mineralnimi olji ali polne oljnih par ali 

megle, kot so kuhinje. (Plastični deli lahko korodirajo, 
kar lahko privede do tega, da enota pade ali da začne 
puščati.)

• V prostore, kjer se pojavljajo korozivni plini. (Bakrene 
cevi in medeninasti deli lahko korodirajo, kar lahko 
privede do puščanja hladiva.)

• Ko so izpostavljeni vnetljivim plinom in kjer se 
uporabljajo vnetljive snovi, kot sta razredčilo ali 
bencin. (Plin se lahko v bližini enote vname.)

• Kjer lahko stroji ustvari elektromagnetne valove. 
(Sistem za krmiljenje se lahko pokvari.)

• Kjer je v zraku veliko soli, na primer ob morju, 
in kjer se električna napetost zelo spreminja, na 
primer v tovarnah. Naprave ne nameščajte v vozila 
ali plovila.

• Ta enota, tako notranja kot zunanja, je primerna za 
namestitev v poslovnih in manj zahtevnih industrijskih 
objektih.
Če jo namestite kot gospodinjski aparat, lahko povzroči 
elektromagnetne motnje.

2-1 VARNOSTNI UKREPI
• Zagotovo preberite priročnik, preden začnete nameščati 

notranjo enoto.
• Montažo prepustite kvalificiranemu serviserju. Nepravilna 

montaža lahko privede do puščanja, v najslabšem primeru 
pa tudi do električnega udara ali požara.

• Uporabite le dele, ki so priloženi enoti, ali dele, ki ustrezajo 
tehničnim zahtevam. Deli, ki niso v skladu s tehničnimi 
zahtevami, lahko povzročijo padec enote s stene, lahko 
privedejo do puščanja, v najslabšem primeru pa tudi do 
električnega udara ali požara.

2-2 OPREMA
Preverite, ali so enoti priloženi naslednji deli.

• Vijaki za pritrditev so priloženi okrasni plošči.

Naziv
Kovinska 
objemka

Papirni vzorec 
za nameščanje

Gibljiva 
odtočna cev

Količina 1 kos 1 kos 1 kos

Oblika

Valovita lepenka

Naziv
Izolacija 

za spojko
Tesnilna blazinica

Izolacija 
za obesni 

nosilec

Količina 1 kos 1 kos 4 kosi

Oblika

Za plinsko cev

Za cev za 
tekočino

Velika

Majhna

Naziv
Podložka 

za konzolo
Sponka

Montažna šablona 
za umeščanje

Količina 8 kosov 8 kosov 2 kosa

Oblika

4 vijaki

Naziv
Tesnilna blazinica za 

izstopno zračno odprtino

(Drugo)
• Priročnik za uporabo
• Priročnik za montažo

Količina 1 kos

Oblika
2 slovenščina



2-3 DODATKI
• Za to enoto sta potrebna dodatna okrasna plošča in daljinski 

upravljalnik. (Glejte Tabelo 1, 2)

Tabela 1

• Obstajata dve vrsti daljinskih upravljalnikov: ožičeni in 
brezžični. Glede na naročnikove zahteve izberite ustrezni 
daljinski upravljalnik iz Tabele 2 in ga namestite na primerno 
mesto.

Tabela 2

OPOMBA

• Če želite uporabljati daljinski upravljalnik, ki ni na seznamu 
v Tabeli 2, izberite primernega, ko pregledate kataloge in 
tehnične materiale.

PRI NASLEDNJIH DELIH BODITE MED MONTAŽO ŠE 
POSEBEJ POZORNI IN JIH PREVERITE, KO BOSTE 
MONTAŽO KONČALI.

a. Elementi, ki jih je treba po montaži pregledati

b. Elementi, ki jih morate pregledati ob dostavi
Glejte tudi "VARNOSTNE UKREPE"

c. Točke o delovanju, ki jih morate razložiti

2-4 OPOZORILO ZA MONTERJA
Prepričajte se, da ste stranko ustrezno poučili o tem, kako 
naj ravna z enoto (še posebej, kar se tiče čiščenja filtrov, 
uporabljanja različnih funkcij in prilagajanja temperatur), 
tako da sama izvede te postopke, medtem ko bere navodila 
v priročniku.

3. IZBIRA MESTA ZA MONTAŽO
Prosimo, da dodate termoizolacijski material na ohišje enote, 
ko menite, da relativna vlažnost v stropu presega 80%. Kot 
izolacijski material uporabite stekleno volno, polietilensko peno 
ali podoben material v debelini vsaj 10 mm.
(1) Za montažo izberite mesto, ki izpolnjuje naslednje pogoje in 

se stranka z njim strinja.
• Na zgornji strani (vključno z zadnjim delom stropa) 

notranje enote, kjer ni možno kapljanje vode iz cevi za 
hladivo, odtočne cevi, cevi za vodo itd.

• Kjer lahko zagotovite optimalno izmenjavo zraka.
• Kjer nič ne preprečuje kroženja zraka.
• Kjer lahko kondenzat ustrezno odvajate.
• Kjer je strop dovolj močan, da lahko zdrži težo notranje 

enote.
• Kjer spuščeni strop ni preveč nagnjen.
• Kjer je dovolj prostora za nameščanje in vzdrževanje.
• Kjer ni tveganja za puščanje vnetljivih plinov.
• Kjer bodo povezovalne cevi med notranjo in zunanjo 

enoto znotraj dopuščenih omejitev. (Poglejte v priročnik 
za montažo zunanje enote.)

OPOMIN

• Namestite notranjo in zunanjo enoto, napajalni vodnik in 
povežite kable vsaj 1 meter stran od televizijskih ali radijskih 
sprejemnikov, da bi se izognili motnjam v sliki ali šumu.
(Odvisno od radijskih valov tudi 1 meter lahko ni dovolj, da bi 
se preprečil šum.)

(2) Višina stropov
• Enoto namestite na mesto, kjer je višina spodnje plošče 

nad 2,5 m, tako da se je uporabnik ne more preprosto 
dotikati.

• To enoto je mogoče namestiti na strope, visoke do 
3,8 metra. Če je strop višji od 2,7 metra, pa je treba 
priključek priključne plošče (A2P) zamenjati in je treba 
namestiti tesnilno blazinico za izstopno zračno odprtino. 
Glejte "NAMEŠČANJE NA VISOKE STROPE" na 
strani 11.

Model
Min. višina nad 

stropom

Okrasna plošča

Bela

FXKQ25 · 32 · 
40M(A)VE 220 mm ali več

BYK45FJW1

FXKQ63M(A)VE BYK71FJW1

Daljinski upravljalnik

Ožičeni tip

Brezžični tip
Vrsta toplotne črpalke

Samo hladilna vrsta

Deli, ki jih je treba pregledati
Če to ni izvedeno pravilno, 
obstaja verjetnost, da se bo 
zgodilo naslednje

Preverite

Ali sta notranja in zunanja 
enota dovolj pritrjeni?

Enota lahko pade, vibrira ali 
je zelo glasna.

Ste izvedli preizkus plinske 
tesnosti?

Sicer lahko pride do 
prešibkega hlajenja.

Je enota v celoti izolirana?
Vodni kondenzat bi lahko 
kapljal.

Ali voda pravilno odteka?
Vodni kondenzat bi lahko 
kapljal.

Ali električna napetost za 
napajanje ustreza napetosti 
na identifikacijski ploščici?

Enota se lahko pokvari ali pa 
se sestavni deli iztrošijo.

So električne povezave in 
cevovodi pravilno izvedeni?

Enota se lahko pokvari ali pa 
se sestavni deli iztrošijo.

Ali je enota varno 
ozemljena?

Nevarno pri puščanju 
elektrike.

So uporabljeni vodniki 
s pravilnim presekom?

Enota se lahko pokvari ali pa 
se sestavni deli iztrošijo.

Sta odvod in dovod zraka 
prosta pri notranji in pri 
zunanji enoti?

Sicer lahko pride do 
prešibkega hlajenja.

Sta dolžina povezovalne cevi 
za hladivo in dodatno 
polnjenje hladiva 
zabeležena?

Količina dolitega hladiva ni 
jasno zabeležena.

Deli, ki jih je treba pregledati Preverite

Ste razložili delovne postopke, ko ste stranki pokazali 
priročnik z navodili?

Ste stranki izročili priročnik z navodili?

Elementi z oznakami  OPOZORILO in  OPOMBA 
v priročniku z navodili so elementi, ki se nanašajo na mož-
nost telesne poškodbe ali materialne škode, pa tudi na 
splošno uporabo izdelka. V skladu s tem morate te vsebine 
stranki razložiti v celoti, poleg tega pa jo morate tudi prositi, 
da prebere priročnik z navodili.

1 Za montažo na visokih mestih

Enota: mm

≥200≥200 ≥1
00

0

≥2
50

0
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(3) Za montažo uporabite svornike za obešanje. Preverite, 
ali je strop dovolj močan, da bo prenesel maso notranje 
enote. Če obstaja tveganje, strop ojačajte, preden 
namestite enoto.
(Namestitvene razdalje so označene na papirnem vzorcu 
za nameščanje. Preverite jih, da ugotovite, katere točke je 
treba ojačati.)

4. PRIPRAVE PRED NAMEŠČANJEM
(1) Razmerje odprtina v stropu do enota in položaj svornikov za 

obešanje

(2) V stropu naredite luknjo za montažo. (V primeru 
obstoječega stropa)
• Uporabite papirni vzorec za nameščanje, ki ste ga 

prilagodili za mere odprtine v stropu.
• V stropu naredite luknjo za montažo na mestu, kjer želite 

imeti enoto, ter položite cevi za hladivo in odtok, vodnik 
za daljinski upravljalnik ter ožičenje za prenos zunanja/
notranja enota na cevi enote in skozi odprtino za vodnike. 
(Postopke ožičenja glejte na "9 PRIMER POVEZAVE IN 
KAKO NASTAVITI DALJINSKI UPRAVLJALNIK" na 
strani 9. Za polaganje cevi glejte priloženi Priročnik za 
montažo zunanje enote.)

• Ko naredite luknjo v strop, bo morda treba ojačati ogrodje 
stropa itd., da bi ohranili vodoravnost stropa in preprečili 
vibriranje. O podrobnostih se posvetujte s svojim 
gradbenikom in izvajalcem notranjih del.

Zgled montaže

Opomba: Vse sestavne dele dobavljamo na teren.

(3) Nameščanje svornikov za obešanje.
(Uporabite obesne sornike velikosti M8.)
Uporabite sidra za obstoječe strope in vgradne elemente, 
vgradna sidra itd. za nove strope, tako da lahko strop 
prenese težo enote. Prilagodite dolžino sornikov stropu 
pred montažo enote.

5. MONTAŽA NOTRANJE ENOTE
Montaža dodatkov (razen okrasne plošče) pred montažo 
notranje enote je preprostejša.
Kar se tiče delov, ki jih uporabljate pri namestitvi, se prepričajte, 
uporabljate priložene dodatke in dele, ki ustrezajo specifikaciji 
našega podjetja.
(1) Začasno namestite enoto.

• Konzolo za obešanje pritrdite na svornike za obešanje. 
Trdno privijte zgornjo in spodnjo matico, pod kateri ste 
podložili podložko.

(2) Uporabite priloženo montažno šablono za umeščanje in 
prilagodite višino enote.

(3) Poravnajte enoto v pravi položaj glede na "3. IZBIRA 
MESTA ZA MONTAŽO (1).
• Montažna šablona za umeščanje in papirni vzorec 

za nameščanje sta bila prilagojena za mere odprtine 
v stropu. Pazite, da boste vzpostavili varno komunikacijo 
s tistimi, ki delajo na stropu.

1 Stran za izpust

2 Stran z vsesavanjem

Enota: mm

1 Okrasna plošča

2 Odprtina v stropu

3 Notranja enota

4 Svornik za obešanje (x4)

Enota: mm

Model A B C D

FXKQ25 · 32 · 40M(A)VE 1110 1150 1200 1240

FXKQ63M(A)VE 1310 1350 1400 1440

≥20

≥2
20

≥1500

1 2

D

C
B

A

80
0

76
0

71
0

35
0 1

2

3

4

1 Stropna plošča

2 Sidro

3 Krilata matica ali napenjalka

4 Svornik za obešanje

5 Površina stropa

Enota: mm

1 Deli, ki jih morate nabaviti iz lokalne dobave

2 Podložka (dodatek)

3 Zategnite od zgoraj in od spodaj (dvojna matica)

±
10

0 

5

1

2
3
4

1

2

3
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(4) Preverite, da je enota postavljena vodoravno v nivo.

OPOMIN

Enota je opremljena z vgrajeno črpalko za odtok 
in pretočnim stikalom. Poravnajte vse štiri vogale 
z vodno tehtnico ali cevno vodno tehtnico.
(Če je enota nagnjena tako, da kondenzat ne bo mogel 
odtekati, se lahko pretočno stikalo pokvari in začne iz enote 
puščati voda.)

(5) Zategnite zgornjo matico.
(6) Položite izolacijo za obesni nosilec na montažne sornike 

obesnega nosilca na enoti. (4 mesta). (Glejte sliko na 
desni.)

(7) Ko postavite enoto, vedno odstranite montažno šablono za 
umeščanje.

OPOMBA

• Na novo narejenih stropih naredite enako in pazite, da boste 
vzpostavili varno komunikacijo s tistimi, ki delajo na stropu. 
Montažna šablona za umeščanje in papirni vzorec za 
nameščanje sta bila prilagojena za mere odprtine v stropu.

6. PRIPRAVA IN NAMESTITEV CEVI ZA 
HLADIVO

Za povezovanje cevi za hladivo do zunanje enote glejte 
priročnik za montažo, priložen zunanji enoti.
Naredite toplotno izolacijo na obeh straneh cevi za plin in 
cevi za tekočino. Sicer lahko pride do puščanja vode.
(Ko uporabljate toplotno črpalko, lahko doseže temperatura 
plinske cevi do približno 120°C, tako da uporabite dovolj 
odporno izolacijo.)
V primerih, ko lahko temperatura in vlažnost cevi za 
hladivo preseže 30°C ali RH80%, ojačajte izolacijo hladiva. 
(20 mm ali več) Na površini izolacijskega materiala se lahko 
pojavi kondenzat.
Preden začnete povezovati cevi, preverite, kateri tip 
hladiva je uporabljen. Pravilno delovanje ni mogoče, če 
uporabite različna hladiva.

OPOMIN

• Uporabite cevni rezalnik in razširitev, ki sta primerna za 
uporabljeno hladivo.

• Nanesite eterno ali esterno olje okoli razširitev, preden 
priključite cevi.

• Da bi preprečili prahu, vlagi ali drugim tujkom vstop 
v cevi, stisnite konce ali jih prelepite z izolirnim trakom.

• Ne dopuščajte, da bi se v hladilnem sistemu mešalo 
drugačno od priporočenega hladiva, na primer zrak 
itd. Če pride do puščanja plina med delom na enoti, 
takoj dobro prezračite prostor.

• Zunanja enota je napolnjena s hladivom.
• Ko boste priključevali ali razstavljali cevi z enote, morate 

sočasno uporabiti viličasti in momentni ključ, kot prikazuje 
risba.

• Glejte Tabelo 3 za mere razširitve, ne prostora.
• Ko priključujete holandsko matico, prevlecite razširjeni del 

(znotraj in zunaj) z esternim ali eternim oljem, zavrtite 3-4-
krat in jo nato privijte.

• Glejte Tabelo 3 za navojni moment.
Če jo preveč zategnete, lahko razširitev poškodujete.

• Preverite, da priključek cevi ne pušča, nato pa ga izolirajte, 
kot je prikazano na risbi.

1 Montažna šablona za umeščanje 1 (dodatek)

2 Montažna šablona za umeščanje 2 (dodatek)

3 Vijaki (x4)

4 Montažna šablona za umeščanje luknje za pritrditveni 
vijak

5 Spodnja površina stropa

1 Nivo

2 Plastična cev

1

1

2

2

3

4 5

1

2

1 Izolacija za obesni nosilec (dodatek)

1
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• Ovijte v tesnilno blazinico le cevi na plinski strani. Obijte 
tesnilno blazinico čez izolacijo za spojko (povezovanje) 
z zgornje strani.

OPOMIN

Če jih preveč zategnete, lahko poškodujete razširitev in 
povzročite puščanje hladiva.

Uporabite Tabelo 4 kot sklic, če nimate momentnega ključa. 
Ko je delo končano, preverite, da nikjer ne pušča plin. Ko 
holandsko matico zatisnete s ključem, se bo navojni moment 
hipoma povečal. Iz tega položaja matico privijte do kota, 
prikazanega v Tabeli 4.
• Pazite, da boste toplotno izolacijo na delu, kjer so cevi 

povezane, ko preverite, da nikjer ne pušča plin, tako da 
pazljivo proučite sliko in uporabite priloženo toplotno izolacijo 
za spoj. (Oba konca spnite s sponkami (dodatek).)

• Tesnilno blazinico (dodatek) odvijte le okoli izolacije za 
zglobe na strani plinskih cevi.

OPOMIN

Prepričajte se, da ste izolirali vse cevi na mestu namestitve, 
vse do priključka za cev v enoti. Neizolirane cevi lahko 
povzročijo kondenzacijo ali opekline, če se jih dotaknete.

OPOMIN

KO VARITE CEVI ZA HLADIVO, BODITE ZELO PAZLJIVI
Ko varite cevi za hladivo, ne uporabljajte taljenja. Zato 
uporabljajte fosforno-bakreno varilno polnilo (BCuP-2: JIS 
Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), ki ne zahteva taljenja.
(Taljenje lahko cevne sisteme za hladivo zelo poškoduje. Če 
na primer uporabljate taljenje na temelju klora, bo povzročilo 
korodiranje cevi, še posebej, če je plamen na osnovi fluora, 
tako da bo poškodovalo hladilno olje.)

• Pred varjenjem na licu mesta nameščenih cevi, je treba 
vpihati dušik skozi cevi, da iz njih iztisnete zrak.
Če cevi zvarite brez dušika, se bo v notranjosti naredila 
oksidirana prevleka, ki lahko povzroči okvaro sistema.

• Ko varite cevi za hladivo, začnite delati šele, ko zamenjate 
dušik ali med dodajanjem dušika v cevi za hladivo. Ko to 
naredite, notranjo enoto povežite z razširjenim ali 
prirobničnim priključkom.

• Regulator tlaka za sproščanje dušika med varjenjem naj bo 
nastavljen na 0,02 MPa.

OPOMBA

Uporabiti morate tisto holandsko matico, 
ki je priložena glavnemu ogrodju.

• Glejte Tabelo 3 za navojni moment.

Tabela 3

Ni priporočljivo, razen v sili
Uporabiti morate momentni ključ, če pa morate namestitev 
izvesti brez tega ključa, lahko sledite spodaj opisanemu 
postopki namestitve.

Ko delo končate, preverite, da plin nikjer ne pušča.

Ko zatiskate holandsko matico z viličastim ključem, obstaja 
točka, na kateri se navojni moment hipoma poveča. Iz tega 
položaja še dodatno zatisnite holandsko matico pod spodaj 
prikazanim kotom:

Tabela 4

1 Esterno ali eterno olje

1 Momentni ključ

2 Viličasti ključ

3 Cevna spojka

4 Holandska matica

1 Sponka (x6 dodatek)

2 Izolacija za spojko (dodatek)

3 Majhna tesnilna blazinica (dodatek)

4 Cev za hladivo v plinastem stanju

5 Cev za hladivo v tekočem stanju

11

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1 Cevi za hladivo

2 Deli, ki jih je treba zvariti

3 Lepljenje s trakom

4 Zaporni ventil

5 Ventil za znižanje tlaka

6 Dušik

Velikost 
cevi

Navojni moment
Mere 

razširitve
A (mm)

Razširitev

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

1 2 3
4

5

6 6

A
45

0 ± 2
0 R0.4-0.8

90
0
± 2

0
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7. DELO NA CEVI ZA ODVOD 
KONDENZATA

Povežite cev za odvod kondenzata, kot je prikazano in 
izvedite potrebne ukrepe, da ne pride do kondenzacije. 
Nepravilno povezane cevi lahko privedejo do puščanja in 
posledično do mokrega pohištva ali druge lastnine.

(1) Naredite cev za odvod kondenzata
• Naj bodo cevi čim krajše in naj vodijo navzdol, tako da 

v njih ne bo ostal ujet zrak.
• Premer cevi za iztok kondenza mora biti večji ali enak 

povezovalne cevi (plastična cev; velikost cevi: 25 mm; 
zunanje mere: 32 mm).

• Uporabite gibljivo odtočno cev in kovinsko objemko. 
Vstavite gibljivo odtočno cev za odvod v odvodno pipo, 
do belega traku. 
Zategnite kovinsko sponko, dokler ni glava vijaka manj 
od 4 mm od cevi.

OPOMIN

Če postavite v enoto pod nasprotnim kotom, kot so 
postavljene cevi za odvod kondenzata, lahko to privede do 
puščanja.

• Tesnilno blazinico ovijte čez sponko in cev za odvod 
kondenzata, da bi ju izolirali.

• Cev za odvod kondenzata v zgradbi izolirajte.
Glejte sliko na desni, izolirajte sponko in gibljivo odtočno 
cev z veliko tesnilno blazinico.

• Če gibljivi odtočni cevi ni mogoče zagotoviti zadostnega 
naklona, dvignite odtočne cevi.

• Zagotovite padec 1/100 ali več za cev za odvod 
kondenzata. Da bi to naredili, namestite podporne 
nosilce na razdaljo 1–1,5 m.

Varnostni ukrepi pri polaganju odtočnih cevi.
• Pazite, da so odtočne cevi nameščene na višini vsaj 

330 mm.
• Odtočne cevi položite vodoravno in pazite, da ne bodo 

več kot 300 mm od temelja odvodne pipe.

• Uporabite naslednji načrt, če polagate koncentrirane cevi 
za odvod kondenzata.

• Če združujete več cevi za odvod kondenzata, jih 
namestite v skladu s spodaj prikazanim postopkom.

Izberite stekajoče se odtočne cevi, katerih presek je primeren 
za delovno zmogljivost enote.

(2) Ko je delo na ceveh končano, preverite, da kondenzat 
odteka gladko.
• Odprite odprtino za pregledovanje, v zbirno posodo 

počasi vlijte približno 1 liter vode in preverite odtekanje.

Velikost cevi
Dodatni zatesnitveni 

kot
Priporočena dolžina orodja

Ø6,4 (1/4") 60 do 90 stopinj Pribl. 150 mm

Ø9,5 (3/8") 60 do 90 stopinj Pribl. 200 mm

Ø12,7 (1/2") 30 do 60 stopinj Pribl. 250 mm

Ø15,9 (5/8") 30 do 60 stopinj Pribl. 300 mm

1 Kovinska objemka

2 Trak

3 Gibljiva odtočna cev

4 Kovinska objemka (dodatek)

5 Velika tesnilna blazinica (dodatek)

<4 mm

5

1

2 3

4

1 Stropna plošča

2 Podporni nosilci

3 Prilagodljivi (≤330)

4 Odtočne cevi

5 Dvigalo

6 Kovinska objemka (dodatek)

7 Cev za odvod kondenzata (dodatek)

Enota: mm

1 T-spoj stekajočih se odtočnih cevi

300 1-1.5 m

50
0

17
0

5

6 7

1
2

3
4

≥1
00

 m
m

1
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OPOMBA

• Uporabite vzdrževalni izhod za odvod kondenzata, da bi 
izpustili vodo iz zbirne posode za kondenzat.

KO KONČATE ELEKTRIČNE POVEZAVE
• Preverite odtekanje med delovanjem COOL, razloženim 

v "12. PREIZKUS DELOVANJA.

KO ELEKTRIČNE POVEZAVE ŠE NISO KONČANE
• Odstranite pokrov škatle z električnimi deli, priključite 

napajanje in daljinski upravljalnik na priključne sponke.
(Glejte "KAKO PRIKLJUČITI NAPELJAVO" na strani 9)

Pazite, da boste varno pritrdili pokrov škatle z električnimi deli, 

preden boste napravo vklopili. 

Nato pritisnite gumb za preverjanje/preizkus " " na 

daljinskem upravljalniku. Enota bo začela izvajati način za 

preizkus delovanja. Pritisnite gumb za izbiro načina delovanja 

" ", dokler ne izberete načina delovanja ventilatorja " ". 

Nato pritisnite tipko ON/OFF (vklop/izklop) " ". Zagnali se 

bosta notranja enota in črpalka za odtok. Preverite, da je voda 

odtekla iz enote. Pritisnite " ", da bi se vrnili na prvi način 

delovanja.

OPOMIN

• Priključki cevi za odvod kondenzata
Ne priključujte cevi za odvod kondenzata neposredno na 
odvodni cevovod, ki smrdi po amonijaku. Amonijak iz 
kanalizacije lahko vdre v notranjo enoto skozi odtočne cevi 
in korodira izmenjevalnik toplote.

• Ne pozabite, da se bo odtočna cev zamašila, če se bo 
v njej nabirala voda.

8. ELEKTRIČNE POVEZAVE

8-1 SPLOŠNA NAVODILA
• Vsi deli, materiali in delo iz lokalne dobave morajo ustrezati 

lokalnim predpisom.
• Uporabljajte le bakrene vodnike.
• Za električne povezave glejte "Nalepko s shemo povezav", 

pritrjeno na pokrov škatle z električnimi deli.
• Podrobnosti ožičenja daljinskega upravljalnika glejte v pri-

ročniku za montažo, priloženem daljinskem upravljalniku.
• Vse povezave mora izvesti usposobljen in pooblaščen 

električar.
• Ta sistem je sestavljen iz več notranjih enot. Vsako enoto 

označite kot enoto A, enoto B ..., in pazite, da se ožičenje 
priključne plošče z zunanjo enoto in enoto BS ujema. 
Če povezave med zunanjo in notranjo enoto niso pravilne, 
pride lahko do sistemske okvare.

• Namestiti je treba stikalo, s katerim se prekine dobava 
elektrike za celoten sistem.

• V priročniku za montažo, priloženem zunanji enoti, glejte 
tudi navedbe presekov napajalnih električnih vodnikov za 
zunanjo enoto, zmogljivosti stikala in prekinjala za tokokrog 
ter navodila za izvedbo povezav.

• Ozemljite klimatsko napravo.
• Ne povezujte ozemljitve na plinske in vodovodne cevi, 

strelovode ali ozemljitev telefonske linije.
• Plinske cevi: lahko bi prišlo do eksplozije ali požara, 
če bi začel plin uhajati.

• Vodovodne cevi: če uporabite plastične cevi, 
ni ozemljitvenega učinka.

• Namestiti je treba stikalo, s katerim se prekine dobava 
elektrike za celoten sistem.

1 Odprtina za pregledovanje

2 Prenosna črpalka

3 Vedro

4 Vzdrževalni izhod za odvod kondenzata (z gumijastim 
čepom)

1

2

3 4

TEST

TEST

1 Napajanje

2 Ploščica s tiskanim vezjem

3 Napajalna priključna plošča

4 Bakrena žica

5 Pokrov škatle z električnimi deli

1-220-240V

L N

1

2 3

4
5
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8-2 ELEKTRIČNE LASTNOSTI

MCA: Najmanj ampermetrov (A) v tokokrogu
MFA: Največ ampermetrov (A) na varovalkah 
kW: Nazivna izhodna moč motorja ventilatorja (kW)
FLA: Ampermetrov (A) pri polni obremenitvi

8-3 TEHNIČNE ZAHTEVE ZA VAROVALKE IN 
VODNIKE IZ LOKALNE DOBAVE

OPOMBA

1. Dovoljene dolžine za ožičeni prenos med notranjo in 
zunanjo enoto ter med notranjo enoto in daljinskim 
upravljalnikom.
(1) Zunanja enota – notranja enota: 

Maks. 1000 m (Skupna dolžina vodnikov: 2000 m)
(2) Notranja enota – daljinski upravljalnik: 

Maks. 500 m

9. PRIMER POVEZAVE IN KAKO 
NASTAVITI DALJINSKI UPRAVLJALNIK

9-1 KAKO PRIKLJUČITI NAPELJAVO
• Glejte spodnjo sliko, ko priključujete ožičenje daljinskega 

upravljalnika z ožičenjem prenosa in napajalnimi vodniki.

OPOMBA 1: Podrobnosti priključne plošče za napajanje

Enote Napajanje
Motor 

ventilatorja

Model Hz Voltov
Območje 
napetosti

MCA MFA kW FLA

FXKQ25 · 32M(A)VE

50
220-
240

Maks. 
264

Min. 198

0,3 15 0,015 0,2

FXKQ40M(A)VE 0,3 15 0,020 0,2

FXKQ63M(A)VE 0,5 15 0,045 0,4

FXKQ25 · 32M(A)VE

60 220
Maks 242
Min. 198

0,4 15 0,015 0,3

FXKQ40M(A)VE 0,5 15 0,020 0,4

FXKQ63M(A)VE 0,6 15 0,045 0,5

Model

Napajalni vodniki
Povezovanje daljinskega 

upravljalnika
Ožičenje prenosa

Varo-
valke iz 
lokalne 
dobave 

Vodnik Velikost Vodnik
Veli-
kost

FXKQ25 · 32M(A)VE

15 A
H05VV-

U3G

Presek 
vodnikov 
mora 
ustrezati 
lokalnim 
predpisom.

Armirani vodnik 
(2-žični) 

0,75 - 
1,25 

mm
2

FXKQ40M(A)VE

FXKQ63M(A)VE

1 Pripeta sponka

2 Žična skoba

3 Škatla z električnimi deli

4 Ozemljitvena sponka

5 Priključna plošča za napajanje (2P) (OPOMBA 1)

6 Povezave napajalnih vodnikov in ozemljitveni vodnik 
(*)

7 Plastična objemka

8 Pokrov škatle z električnimi deli

9 Priključna plošča za daljinski upravljalnik (6P) 
(Opomba 2)

10 Gumijasta krtača

11 Ožičenje daljinskega upravljalnika in ožičenje prenosa 
med enotami (*)

1 Škatla z električnimi deli

2 Plastična objemka

3 Napajalni vodniki in ozemljitev (*) (zunanje ožičenje)

51 2 3 4

6

7

8

10

11

9

L
N

1
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OPOMBA 2: Podrobnosti priključne plošče za ožičenje prenosa 
enote

• Začasno lahko škatlo z električnimi deli obesite na enoto 
v poziciji, prikazani na spodnji sliki. Uporabite v skladu 
z vrsto dela.

OPOMIN

• Pazite, da boste dodali zatesnitveni material in pasto 
(iz lokalne dobave) v odprtino za kabel, da ne bi skozi prišla 
voda ali insekti in druge majhne živalce od zunaj. Sicer lahko 
pride do kratkega stika v stikalni omarici.

• Ko spenjate kable, pazite, da priključkov kablov ne stiskate, 
zato uporabite priloženi pritrdilni material za ustvarjanje 
ustreznih sponk. Ko ožičujete, se prepričajte tudi, da pokrov 
pravilno sede na škatlo z električnimi deli, v kateri urejeno 
razporedite kable in nato trdno privijte pokrov škatle 
z električnimi deli. Ko pritrjate pokrov škatle z električnimi 
deli, pazite, da pod rob pokrova ne boste ujeli kablov. Kable 
povlecite skozi odprtine, da jih ne bi poškodovali.

• Pazite, da kabli daljinskega upravljalnika, kabli za 
povezovanje enot in drugi električni kabli ne bodo potegnjeni 
iz naprave na istih mestih in jih ločite za vsaj 50 mm, sicer 
lahko električni šum (zunanja statična elektrika) povzroči 
napačno delovanje ali okvare.

[ VARNOSTNI UKREPI ]

1. Uporabite okrogle priključke z ušesom za priključevanje 
kablov na napajalno priključno ploščo.
Če ni na voljo, upoštevajte pri kablih naslednja navodila.
• Vodnikov z različnimi preseki ne priključujte na isto 

priključno mesto za napajanje.
(Ohlapne povezave lahko povzročijo pregrevanje.)

• Uporabljajte električni kabel, ki ustreza specifikacijam. 
Kabel varno priključite na terminal. Pritrdite kabel, ne da 
bi priključno sponko preveč stisnili. (Navojni moment: 
131 N·cm ±10%)

2. Navojni moment za vijake priključne sponke.
• Uporabite pravi izvijač za privijanje vijakov na priključnih 

sponkah. Če je izvijač premajhen, lahko poškodujete 
glavo vijaka in ga ne boste mogli pravilno priviti.

• Če preveč zatisnete vijake priključne sponke, lahko 
vijake poškodujete.

• Glejte spodnjo tabelo, da bi videli navojni moment vijakov 
na priključnih sponkah.

3. Vodnikov z različnimi preseki ne priključujte na isto 
ozemljitveno sponko. Ohlapne povezave lahko povzročijo 
poslabšanje zaščite.

4. Zunaj enote naj bo ožičenje prenosa vsaj 50 mm od 
napajalnih kablov. Oprema se lahko pokvari, če nanjo vpliva 
električni (zunanji) šum.

5. Za povezovanje daljinskega upravljalnika glejte 
"PRIROČNIK ZA MONTAŽO DALJINSKEGA 
UPRAVLJALNIKA", priložen daljinskemu upravljalniku.

6. Nikoli ne priključujte napajanja na priključno ploščo za 
ožičenje daljinskega upravljalnika. Taka napaka bi 
lahko poškodovala celoten sistem.

7. Uporabljajte le navedene vodnike in trdno privijte vodnike 
na priključne sponke. Pazite, da vodniki ne bodo na 
priključne sponke pritiskali od zunaj. Kabli naj bodo vedno 
lepo urejeni, tako da ne ovirajo druge opreme, na primer 
odpiranja pokrova škatle z električnimi deli. Pazite, da se bo 
pokrov vedno tesno zapiral. Nepopolne povezave lahko 
povzročijo pregrevanje, v najslabšem primeru pa tudi 
električni udar in požar.

1 Povezovanje daljinskega upravljalnika (*) (zunanje 
ožičenje)

2 Ožičenje prenosa med enotami (*) (zunanje ožičenje)

3 Sponka (dodatek)

4 Škatla z električnimi deli

T2 T1 F2 F1 P2 P1

1 2

3 4

1 Cevasta izolacija

2 Okrogli obrobljeni priključek

3 Električni vodnik

Priključek Velikost Navojni moment

Priključna plošča za daljinski 
upravljalnik (6P)

M3,5 0,79 – 0,97 N·m

Priključna plošča za napajanje (2P) M4 1,18 – 1,44 N·m

Ozemljitvena sponka M4 1,44 – 1,94 N·m

1

2

3
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9-2 NAMEŠČANJE NA VISOKE STROPE
(1) To enoto je mogoče namestiti na strope, visoke do 

3,8 metra. Če je strop višji od 2,7 metra, povežite priključek 
na priključni plošči (A2P) notranjih enot tako, kot je 
prikazano na sliki.

(2) Poravnajte z nastavitvami (1) in prilepite blokirno blazinico 
za izstopno zračno odprtino.
Za FXKQ25 · 32 · 40M(A)VE
• Položite na levo stran odprtine na zbirni posodi za 

kondenzat (3 mesta), kot je prikazano na sliki.

Za FXKQ63M(A)VE
• Položite na levo stran odprtine na zbirni posodi 

za kondenzat (3 mesta), kot je prikazano na sliki.

9-3 PRIMER POVEZOVANJA
• Napajalno omrežje vsakega sistema mora biti opremljeno 

s stikalom in varovalko, kot je prikazano na risbi.

PRIMER CELOTNEGA SISTEMA (3 sistemi)

1 Priključna plošča (2P)

2 Ploščica s tiskanim vezjem

3 Tovarniške nastavitve

1 Vstavi

MIF

X
3A

X
2A

X
1A

N
O

R
M

A
L

H
IG

H

MIF

X
3A

X
2A

X
1A

N
O

R
M

A
L

H
IG

H

1

2

3

1

1 Vstavi

1 Napajanje

2 Glavno stikalo

3 Napajalni vodniki

4 Ožičenje prenosa

5 Stikalo

6 Varovalka

7 Enota BS (samo za sistem z vračanjem toplote)

8 Notranja enota

9 Daljinski upravljalnik

1

5

1

2

3
4

6

7

8

9
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1. Ko uporabljate en daljinski upravljalnik za eno notranjo 
enoto (normalno delovanje)

2. Za skupinski nadzor ali uporabo z dvema daljinskima 
upravljalnikoma

Opomba: Ni treba določiti naslova notranje enote, ko 
uporabljate skupinski nadzor. Naslov se določi samodejno, ko je 
vključeno električno napajanje.

3. Ko je vključena enota BS

[ VARNOSTNI UKREPI ]

1. Uporabljati je mogoče eno samo stikalo za električno 
napajanje enot v istem sistemu. Vendar je treba skrbno 
izbrati stikala in prekinitvena vezja posamičnih vej.

2. Opreme ne ozemljite na plinovod, vodovod ali strelovod 
in ozemljitve ne križajte s telefonsko napeljavo. Nepravilna 
ozemljitev lahko povzroči električni udar.

9-4 UPRAVLJANJE Z DVEMA DALJINSKIMA 
UPRAVLJALNIKOMA (nadzor ene notranje 
enote z dvema daljinskima upravljalnikoma)

• Ko uporabljate dva daljinska upravljalnika, je treba enega 
nastaviti na "MAIN" in enega na "SUB".

PREKLOP MED MAIN/SUB

(1) Vstavite izvijač  kot vzvod v odprtino med zgornjim 
in spodnjim delom daljinskega upravljalnika in zgornji del 
na 2 pozicijah privzdignite.
Daljinski upravljalnik na PC-plošči je priključen na zgornji 
del daljinskega upravljalnika.

1 Napajanje
220-240 V ~ 50 Hz ali 220 V ~ 60 Hz

2 Zunanja enota

3 Sistem št. 1

4 Notranja enota A

5 Notranja enota B

6 Notranja enota C

7 Večina notranjih enot za daljinskim upravljalnikom

1 Napajanje
220-240 V ~ 50 Hz ali 220 V ~ 60 Hz

2 Zunanja enota

3 Sistem št. 2

4 Notranja enota A

5 Notranja enota B

6 Notranja enota C

7 Večina notranjih enot za daljinskim upravljalnikom

8 Za uporabo z dvema daljinskima upravljalnikoma

L N L N
IN/D OUT/D

F1 F2 F1 F2

Control box

L N

P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2

L N

L N L N L N L N

5

1 1 1 1
2

3

4 6 7

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

Control box

P1 P2

P1 P2

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

P1 P2P1 P2

L N

L N L N L N L N

5

1 2

3

4 6 7

8

1 Napajanje
220-240 V ~ 50 Hz ali 220 V ~ 60 Hz

2 Zunanja enota

3 Sistem št 3

4 Enota BS

5 Notranja enota A

6 Večina notranjih enot za daljinskim upravljalnikom

1 Zgornji del daljinskega upravljalnika

2 Spodnji del daljinskega upravljalnika

3 Vstavite izvijač in nežno zrahljajte zgornji del 
daljinskega upravljalnika.

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

IN/DOUT/D
F1 F2 F1 F2

L N

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2

Control box

Control box
IN/DOUT/D

F1 F2 F1 F2

Control box

L N

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2L N L N
5

1 1
2

3
4 4

6

1

2
3

12 slovenščina



(2) Obrnite stikalo za preklop MED MAIN/SUB na enem od 
daljinskih upravljalnikov PC-plošče na "S".
(Pustite stikalo drugega daljinskega upravljalnika na "M".

Način za ožičenje (Glejte "8. ELEKTRIČNE POVEZAVE)
(3) Odstranite pokrov omarice z električnimi deli.
(4) Dodajte daljinski upravljalnik 2 (pomožni) na priključno 

ploščo daljinskega upravljalnika (P1, P2) v omarici 

z električnimi deli.
(Ni polaritete.) (Glejte sliko 1 in 8-3.)

9-5 RAČUNALNIŠKO UPRAVLJANJE (PRISILEN 
IZKLOP, VKLOP/IZKLOP) 

(1) Specifikacije za vodnike in povezave
• Priključite vhod od zunaj na priključni sponki T1 in T2 na 

priključni plošči daljinskega upravljalnika.

(2) Spodbuda 
• V naslednji tabeli sta razložena odziva "prisilnega 

izklopa" in "delovanja vklop/izklop" na vhodu A.

(3) Kako izbrati prisilen izklop in delovanje vklop/izklop
• Vključite napajanje in uporabite daljinski upravljalnik, da 

bi izbrali način delovanja. 

9-6 CENTRALIZIRANO KRMILJENJE
• Za centralizirano krmiljenje je treba določiti št. skupine. 

Podrobnosti so v priročniku za vsakega od dodatnih 
krmilnikov za centralizirano krmiljenje.

10. MONTAŽA OKRASNE PLOŠČE
Glejte priročnik za montažo plošč.

[ VARNOSTNI UKREPI ]

• NAČIN OŽIČENJA Z NIHAJNO LOPUTO MOTORJA
(1) POVEŽITE GLAVNA VODNIKA MOTORJA Z NIHAJNO 

LOPUTO, NAMEŠČENA NA OKRASNI PLOŠČI, NA 
PRIKLJUČKE NA GLAVNEM OHIŠJU.

(2) POTEGNITE IZOLACIJSKO CEV V SMERI PUŠČICE, 
KOT JE PRIKAZANO NA SLIKI. TAKO DA BO 
PRIKLJUČEK POPOLNOMA PREKRIT.

(3) PREVEŽITE ODPRTINO IZOLACIJSKE CEVI 
S PRILOŽENIM MATERIALOM ZA SPONKE.

11. NASTAVITVE SISTEMA
Prepričajte se, da so pokrovi omarice s priključki zaprti 
na notranji in na zunanji enoti.
Sistem nastavite z daljinskim upravljalnikom v skladu 
s pogoji montaže.
• Nastavitve je mogoče izvesti s spreminjanjem "Št. načina 

delovanja", "ŠT. PRVE KODE" in "ŠT. DRUGE KODE".
• Za nastavljanje in delovanje glejte "NASTAVITVE SISTEMA 

NA MESTU NAMEŠČANJA" v priročniku za nameščanje 
daljinskega upravljalnika.

• Nastavite daljinski upravljalnik na način lokalne 
nastavitve.
Podrobnosti glejte v poglavju "KAKO NASTAVLJATI 
LOKALNO" v poglavju o daljinskem upravljalniku.

• Ko ste v načinu lokalnega nastavljanja, izberite način št. 
12, nato nastavite št. prve kode (stikalo) na "1". Nato 
nastavite št. druge kode (položaj) na "01" za prisilen 
izklop in na "02" za delovanje on/off. (prisilen izklop na 
tovarniški nastavitvi.)

1 Tovarniške nastavitve

2 Če tovarniških nastavitev niste spreminjali, je treba 
zamenjati le en daljinski upravljalnik.

3 Ploščica s tiskanim vezjem daljinskega upravljalnika

1 Vhod A

Specifikacija za 
vodnike

Armirani plastični vodnik ali vodnik (2 žici)

Presek 0,75 - 1,25 mm
2

Dolžina Maks. 100 m

Zunanje priključno 
mesto

Priključek, ki lahko zagotovi vsaj minimalno 
obremenitev 15 V enosmerni tok, 1 mA.

Prisilen OFF (izklop) DELOVANJE ON/OFF

Vhod "ON" zaustavi delovanje 
(nemogoče z daljinskimi upravljanje).

Vhod OFF → "ON" enoto 
vključi.

Vhod "OFF" omogoča krmiljenje z 
daljinskim upravljalnikom.

Vhod "ON" → "OFF" 
enoto izključi.

S

M
S

S
M1

2

3

F2 T1 T2
FORCED 
OFF

1

1 Material za sponke (dodatek)

1 Št. prve kode

2 Št. druge kode

3 Št. načina delovanja

4 Način nastavitve sistema

1

SETTING

1

2

3

4
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12. PREIZKUS DELOVANJA
Poglejte v priročnik za montažo zunanje enote.
• Krmilna lučka daljinskega upravljalnika bo ob nastali napaki 

utripala. Preverite kodo napake na zaslonu na tekoče 
kristale, da bi našli mesto napake. Razlaga kod za napake in 
ustrezne težave so na nalepki "OPOZORILO PRI 
POPRAVLJANJU" na notranji enoti.
Če so prikazane stvari iz Tabele 5, je morda težava 
v ožičenju ali napajanju, zato še enkrat preverite ožičenje.

Tabela 5

Zaslon daljinskega 
upravljalnika

Vsebina

Prižgano je 
"koncentrirano 
upravljanje"

• Nastal je kratek stik pri priključnih 
sponkah PRISILNEGA IZKLOPA (T1, 
T2).

"U4" je prižgan
"UH" je prižgan

• Napajanje zunanje enote je 
izključeno.

• Zunanja enota ni ožičena za 
napajanje.

• Nepravilno ožičenje prenosa in/ali 
ožičenje PRISILNEGA IZKLOPA.

Ni zaslona

• Napajanje notranje enote je 
izključeno.

• Notranja enota ni ožičena za 
napajanje.

• Nepravilna povezava za ožičenje 
daljinskega upravljalnika, ožičenje 
prenosa in/ali ožičenje PRISILNEGA 
IZKLOPA.
14 slovenščina
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