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Izvorna navodila so napisana v angleščini. Navodila v vseh 
drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.

1. VARNOSTNI UKREPI
Zagotovo upoštevajte naslednje "VARNOSTNE UKREPE".  
Izdelek je dobavljen pod pogojem, da "naprave niso dostopne 
javnosti in nepooblaščenim osebam".
To je izdelek A-razreda. V domačem okolju lahko povzroči 
motnje radijskega signala, pri čemer se od uporabnika lahko 
zahtevajo ustrezni ukrepi za odpravo motenj.

V tem priročniku so varnostni ukrepi razdeljeni na OPOZORILA 
in OPOMINE.
Upoštevajte spodaj navedene ukrepe: Vsi so pomembni za 
zagotovitev varnosti.

OPOZORILO .....Označuje morebitno nevarno 
situacijo, ki bi lahko povzročila smrt ali 
resne poškodbe, če se ji ne izognete.

OPOMIN ...........Označuje morebitno nevarno 
situacijo, ki bi morda lahko manjše ali 
srednje nevarne poškodbe, če se ji ne 
izognete. 
Lahko se uporablja tudi kot opozorilo 
proti nevarnemu ravnanju.

• Ko je namestitev dokončana, preglejte klimatsko napravo ter 
preverite, ali pravilno deluje. Uporabniku izročite ustrezna 
navodila glede uporabe in čiščenja notranje enote v skladu s 
Priročnikom za uporabo. Prosite uporabnika, naj shrani ta 
priročnik in Priročnik za uporabo skupaj na priročnem mestu 
za nadaljnjo uporabo.

OPOZORILO

• Prodajalca ali usposobljeno osebje prosite, da vam 
namesti napravo. 
Nepravilna namestitev lahko privede do iztekanja vode, 
električnih šokov ali požara.

• Namestitev je treba izvesti v skladu s tem priročnikom 
za montažo. 
Nepravilna namestitev 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 pomanjkanja kisika.

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

• Klimatsko napravo namestite na temelje, ki lahko vzdržijo 
njeno težo. 
Če niso dovolj močni, lahko klimatska naprava pade in koga 
poškoduje. 
Poleg tega lahko pride do vibriranja notranjih enot kar 
povzroči neprijetno šklepetanje.

• Izvedite navedena namestitvena opravila ter pri tem 
upoštevajte močne vetrove, tajfune in potrese. Nepravilna 
namestitev lahko privede do nesreče, na primer do padca 
klimatske naprave.

• Zagotovite, da bo električne napeljave izvedlo usposobljeno 
osebje v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi (opomba 1) ter 
v skladu s tem priročnikom. Uporabiti je treba ločen tokokrog. 
Poleg tega tudi pri kratkih ožičenjih zagotovo uporabite 
dovolj dolge kable in jih ne podaljšujte, da bi lahko premostili 
razdaljo. 
Nezadostna zmogljivost napajalnega omrežja ali nepravilna 
izvedba električnih povezav lahko privede do električnih 
udarov ali požara.
(Opomba 1) lokalni zakoni in predpisi pomeni "Vse 

mednarodne, evropske, nacionalne in lokalne 
direktive, zakoni, uredbe in ali kodeksi, ki se 
nanašajo na določen izdelek ali področje".

• Ozemljite klimatsko napravo. 
Ozemljitve ne priključujte na plinske ali vodovodne cevi, 
strelovod ali ozemljeno telefonsko omrežje. 
Nepravilna ozemljitev lahko povzroči električni udar ali požar.

• Namestite odklopnik z uhajanjem toka. 
Če tega ne naredite, lahko pride do električnega udara ali 
požara.

• Odklopite napajanje, preden se dotikate električnih delov. 
Če se dotaknete dela pod napetostjo, vas lahko strese 
elektrika.

• Prepričajte se, da je vse ožičenje varno izvedeno, uporabite 
vodnike z navedenimi premeri in zagotovite, da zunanji vplivi 
ne bodo vplivali na priključke ali vodnike. 
Nepopolne povezave ali spoji lahko povzročijo pregrevanje 
ali požar.

• Ko povezujete notranje in zunanje enote in ko priključujete 
napajanje, žice oblikujte tako, da je mogoče stransko ploščo 
varno pritrditi. 
Če Pokrov nadzorne omarice ni na svojem mestu, lahko to 
privede do pregrevanja terminalov, električnega šoka ali požara.

• 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 plinasto 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 štedilnikom.
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• Nikoli se z golo kožo ne dotaknite ponesreči razlitega 
hladiva. To bi lahko povzročilo rane zaradi ozeblin.

OPOMIN

• Namestite cevi za odvod kondenzata v skladu s tem 
priročnikom za montažo, da bi zagotovili dobro odtekanje, ter 
izolirajte cevi, da bi preprečili nabiranje kondenzata. 
Nepravilno izvedene cevi za odvod kondenzata lahko 
povzročijo puščanje vode in zmočijo pohištvo v prostoru.

• Namestite klimatsko napravo, napajanje, ožičenje 
daljinskega upravljalnika in ožičenje prenosa vsaj 1 meter 
stran od televizijskih ali radijskih sprejemnikov, da ne bi prišlo 
do interferenc ali šuma. 
(Odvisno od radijskih valov tudi 1 meter lahko ni dovolj, 
da bi se preprečil šum.)

• Notranjo enoto namestite kolikor je mogoče daleč od 
fluorescentnih žarnic. 
Če je nameščen komplet daljinskega upravljalnika, je lahko 
razdalja prenosa krajša v prostoru, v katerem so nameščena 
svetila z elektronskim vžigom (inverter ali hitri vklop), na 
primer fluorescenčne svetilke.

• Ne nameščajte klimatske naprave na naslednja mesta:
1. Kjer se zadržuje para olj, kjer lahko brizgne olje ali sicer 

nastaja para, npr. v kuhinje. 
Plastični deli se lahko izrabijo in propadejo, lahko pa 
pride tudi do puščanja vode.

2. Na mesta, ker nastajajo korozivni plini, npr. kisli žvepleni 
plin. 
Zaradi korozije bakrenih cevi ali zvarov bi lahko začelo 
puščati hladivo.

3. Kjer obstajajo stroji, ki povzročajo elektromagnetne 
valove. 
Elektromagnetni valovi lahko motijo krmilni sistem in 
povzročijo okvare na opremi.

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 ali bencina. 
Če bi puščal plin in se zadrževal okoli klimatske naprave, 
bi lahko prišlo do vžiga.

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

2. PRED MONTAŽO
Ko jemljete notranjo enoto iz embalaže ali jo premikate, 
ko je že osvobojena embalaže, jo držite za obešala 
(4 mesta) in ne pritiskajte na druge dele (še posebej 
ne na cevi za hladivo, odtok ali plastične dele).
• Ne pozabite vnaprej preveriti, da je hladivo, ki ga morate 

uporabiti za nameščanje, R410A. 
(Klimatska naprava z napačnim tipom hladiva ne bo delovala 
pravilno.)

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

• Dodatkov v embalaži ne zavrzite, dokler ni vse delo končano.
• Ko notranjo enoto odnesete v prostor, jo zaščitite 

z embalirnim materialom, da se ne bi poškodovala.
(1) Razmislite, po kateri poti boste enoto odnesli v prostor.
(2) Enote ne jemljite iz embalaže, dokler ni na mestu 

namestitve. 
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.

• Stranka naj začne uporabljati klimatsko napravo pod vašim 
nadzorom in po navodilih iz priročnika za uporabo. 
Stranko poučite, kako klimatsko napravo pravilno uporabljati 
(še posebej o čiščenju zračnih filtrov, postopkih delovanja in 
prilagajanju temperature).

• Za izbiro mesta namestitve uporabite papir s šablono 
(ki se uporablja skupaj z embalirno škatlo) za pomoč.

• Ne uporabljajte klimatske naprave na mestih, kjer je ozračje 
slano, na primer na obalnih območjih, v vozilih, na plovilih ali 
na mestih, kjer napetost električnega omrežja pogosto niha, 
na primer v tovarnah.

• Preden odprete pokrov nadzorne omarice in preden začnete 
vleči kable za ožičenje, se razelektrite statične elektrike. 
Sicer lahko poškodujete električne dele.

2-1 OPREMA

Preverite, ali so notranji enoti priloženi naslednji deli.

Naziv (1) Gibka cev 
za odtok

(2) Kovinska 
sponka

(3) Podložke 
za obesnico (4) Sponka

Količina 1 kos 1 kos 8 kosov 10 kosov

Oblika

Naziv
(5) 

Podložna 
sponka

Izolacijski material za spoj Zatesnitveni 
material

Količina 4 kosi 2 kosa 1 kos (8): 1 kos
(9): 3 kosi

Oblika

(6) Za cevi za 
plin

(7) Za cevi za 
tekočine

(8) Velikih

(9) Majhnih

Naziv (10) 
Koleno

(11) Papirna 
šablona za 

nameščanje

(12) Pritrditveni 
materiali

(13) Cev 
v obliki 
črke L

Količina 1 kos 1 kos 1 kos 1 kos

Oblika

Uporablja se 
skupaj z embalažo

Naziv (14) vijak (15) Netkano 
blago

(Mešano)

• Priročnik za uporabo
• Priročnik za montažo
• Izjava o skladnosti

Količina 5 kosov 1 kos

Oblika
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2-2 DODATKI
• Ta notranja enota potrebuje poseben daljinski upravljalnik.
• Poznamo 2 vrsti daljinskih upravljalnikov; ožičeni tip in 

brezžični tip. 
Namestite daljinski upravljalnik na mesto, na katero vam 
ga je stranka dovolila namestiti. 
Glejte katalog za konkretni model. 
(Glejte Priročnik za montažo, priložen daljinskemu 
upravljalniku za navodila.)

MED IZVAJANJEM DELA BODITE ŠE POSEBEJ POZORNI 
NA NASLEDNJE ZADEVE, KI JIH MORATE PREVERITI ŠE 
ENKRAT, KO JE DELO KONČANO.

1. Elementi, ki jih je treba preveriti, ko je nameščanje 
končano

Ne pozabite preveriti elementov, navedenih v "VARNOSTNIH 
UKREPIH".

2. Elementi, ki jih je treba preveriti pri dobavi

Točke delovanja, ki jih je treba razložiti

3. IZBIRA MESTA NAMESTITVE
Zadržite obesnice na 4 mestih, da premaknete notranjo 
enoto, ko jo jemljete iz embalaže ali ko je že odpakirana, in 
je ne dvigajte ali potiskajte za cevi (za hladivo ali odtok) ali 
plastične dele.

(1) Izberite mesto namestitve, ki izpolnjuje naslednje pogoje 
in ga je stranka potrdila.
• Od koder se hladen in topel zrak lahko enakomerno širita 

po protoru.
• Kjer ni ovir za pretok zraka.
• Kjer je mogoče zagotoviti odtok.
• Kjer strop ni nagnjen.
• Kjer je konstrukcija dovolj močna, da bo držala maso 

notranje enote (če ni, lahko notranja enota vibrira in pride 
v stik s stropom in povzroči neprijeten šklepetajoč zvok).

• Kjer je dovolj prostora za nameščanje in servisiranje. 
(Glejte sliko 1 in sliko 2)

• Kjer je dolžina cevi med notranjimi in zunanjimi enoti 
zagotovljena znotraj omejitev dovoljene dolžine. 
(Poglejte v priročnik za nameščanje, dobavljen z zunanjo 
enoto.)

• Kjer ni tveganja za puščanje vnetljivih plinov.

Deli, ki jih je treba pregledati V primeru okvare Stolpec za 
preverjanje

Je klimatska naprava trdno 
pritrjena?

Padec · vibracije 
· hrup

Je nameščanje klimatske 
naprave popolnoma 
opravljeno?

Ne deluje 
· pregorelo

Ste izvedli preizkus puščanja 
in preizkus tlačnosti, navedena 
v priročniku za montažo 
zunanje enote?

Ne hladi / ne 
ogreva

Je izolacija cevi za hladivo in 
izpust popolnoma izvedena? Iztekanje vode

Ali kondenz neovirano izteka? Iztekanje vode

Je napajalna napetost natanko 
taka, kakor je navedena na 
proizvajalčevi nalepki na 
klimatski napravi?

Ne deluje 
· pregorelo

Ste prepričani, da so vsi kabli 
pravilno povezani, vse cevi 
pravilno položene in da so vsi 
kabli zavarovani in priključeni?

Ne deluje 
· pregorelo

Je ozemljitev pravilno 
izvedena?

Nevarnost 
v primeru puščanja

So debeline kablov take, kot 
je navedeno v specifikaciji?

Ne deluje 
· pregorelo

Je katera od vstopnih ali 
izstopnih zračnih odprtin 
klimatske naprave zamašena?
(To lahko privede do 
zmanjšanja zmogljivosti, 
ker se ventilator vrti počasneje, 
ali do okvare opreme.)

Ne hladi / 
ne ogreva

Ste zabeležili dolžino cevi za 
hladivo in količino dolitega 
hladiva?

Količina dolitega 
hladiva ni jasna

Deli, ki jih je treba pregledati Stolpec za 
preverjanje

Ste izvedli vse nastavitve sistema? (če je to 
potrebno)

So pokrov nadzorne omarice, zračni filter in sesalna 
rešetka pritrjeni?

Ali med hlajenjem izteka hladen zrak in ali med 
ogrevanjem izteka topel zrak?

Ste stranki razložili, kako uporabljati klimatsko 
napravo in ji pokazali priročnik za uporabo?

Ste stranki razložili lastnosti hlajenja, ogrevanja, 
sušenja ter samodejnega delovanja (hlajenje/
ogrevanje), ki so podane v priročniku za uporabo?

Ste nastavili hitrost ventilatorja na termostatu na 
OFF ter stranki razložili nastavljanje hitrosti 
ventilatorja?

Ste stranki predali priročnik za uporabo in priročnik 
za montažo?

Poleg splošne uporabe je treba stranki razložiti tudi 

oznake v priročniku za delovanje ( OPOZORILO in 

 OPOMIN) ter verjetne posledice neupoštevanja teh 
oznak (telesne poškodbe in škoda na lastnini), stranka pa 
mora te razlage tudi prebrati. 
Poleg tega je treba stranki razložiti tudi elemente 
seznama "NE GRE ZA OKVARO KLIMATSKE NAPRAVE", 
ki jih mora prav tako prebrati.
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[Zahtevan prostor za namestitev [mm]]

*: Treba je zagotoviti dovolj prostora za odstranjevanje kotnega 
pokrova. (OPOMBA 2)

OPOMIN

• Namestite notranjo in zunanjo enoto, napajalni vodnik in 
kable za prenos podatkov 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.)

• Notranjo enoto namestite kolikor je mogoče daleč od 
fluorescentnih žarnic. 
Če je nameščen komplet daljinskega upravljalnika, je 
lahko razdalja prenosa krajša v prostoru, v katerem so 
nameščena svetila z elektronskim vžigom (inverter ali hitri 
vklop), na primer fluorescenčne svetilke. (OPOMBA 1)

OPOMBA
1. Omejitve se nanašajo na izpostavljena svetila, ne na 

vgrajena.
2. Ko je izpust za zrak zaprt, mora biti prostor, označen z "*", 

na razdalji vsaj 30 mm.
3. Za nastavitev smeri zračnega pretoka z vodoravno lamelo 

glejte priročnik za uporabo, priložen notranji enoti in 
daljinskemu upravljalniku.

(2) Višina stropov
• Notranjo enoto je mogoče obesiti izpod stropa, visokega 

do 3,5 m (modeli 100: do 4,0 m).
• Če pa višina stropa presega 2,7 m (modeli 100: 3,2 m), 

je treba nastaviti na mestu z daljinskega upravljalnika. 
Glejte poglavje "10. NASTAVITVE SISTEMA IN 
PREIZKUS DELOVANJA".

(3) Smer za izpust zraka
Izberite vzorec izpusta zraka v skladu z mestom 
namestitve. 
Če je ta 2-smerni in 3-smerni, ga je treba nastaviti na licu 
mesta z daljinskega upravljalnika.  
Za podrobnosti glejte poglavje "10. NASTAVITVE 
SISTEMA IN PREIZKUS DELOVANJA".
(Opomin) Ker obstaja nekaj omejitev na strani 

povezovanja cevi, pazite, da boste vzorec 
za izpust zraka izbrali s slike 3.

Imena izstopnih zračnih odprtin so prikazana s številčnim 

napisom oznake " " na spodnji strani izstopne zračne 
odprtine.  
(Glejte sliko 4)

(4) Za montažo uporabite svornike za obešanje.
Preverite, ali lahko mesto namestitve prenese maso 
notranje enote in če je to potrebno, jo obesite na svornike, 
potem ko ga ojačate s prečkami itd. 
(Glejte papirno šablono za nameščanje (11) za naklon 
montaže.)

Indikacija "  " prikazuje smer izhoda cevi za hladilno 

sredstvo.

: Izpustne cevi v smeri nazaj (raven izpust)

: Izpustne cevi v desno (cevi je treba upogniti)

Za izpustne cevi za hladivo, obrnjene navzgor, lahko izberete 
katerikoli vzorec.

Slika 1

1 Izpust

2 Vsesavanje

3 Ovire

4 Nivo tal

5 OPOMBA 2

6 Ko je izpust za zrak zaprt

7 2500 ali več od tal
Za montažo na visokih mestih

Slika 2

1 Izpust

2 Notranja enota

3 Luči
OPOMBA 1

4 Izpušni ventilator

5 Razdalja med notranjimi enotami

≥1
00

0

≥1500
≥30 *

7

6

1

2

4

3
5

≥1500

≥1500

≥2000

≥4000

2

1

2 3
4

5

Vzorci izpusta (pogled s stropa)

Slika 3

1 4-smerni izpust

2 3-smerni izpust

3 2-smerni izpust (treba je kupiti komplet dodatnega 
pritrditvenega materiala 2-smernega izpusta)

13

2

4

1

2 2

4

13

2

1

2

4

1 2

3
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: Indikacija prikazuje smer izpusta zraka.

Za navzkrižno referenco glejte št. izstopne zračne odprtine na 
notranji enoti

4. PRIPRAVA PRED NAMEŠČANJEM

(1) Preverite mesto notranje enote, obesne svornike, 
odprtine za izpustne cevi, odprtino za cev za odvod 
kondenzata in odprtino za dovod kablov v enoto. 
(Risba prikazuje pogled od zgoraj, s stropa.) 
(Glejte sliko 5 in sliko 6)

(2) Izdelajte luknje za obesne svornike, izstopno cev, 
oprtino za odvod kondenzata in odprtino za dovod 
kablov v enoto.
• Uporabite papirno šablono (11) za namestitev, 

ki prikazuje mesta zgoraj navedenih odprtin.
• Določite mesta obesnih svornikov, izstopne cevi, cevi za 

odvod kondenzata in odprtine za dovod kablov v enoto. 
Naredite luknje.

Številka izhodne zračne 
odprtine

Oznaka na notranji enoti

Izhodna zračna odprtina 1 

Izhodna zračna odprtina 2 

Izhodna zračna odprtina 3 

Izhodna zračna odprtina 4 

Slika 4

1 Notranja enota

2 Št. izstopne zračne odprtine

3 Oznaka na notranji enoti

Slika 5

1 Naklon obesnega svornika

2 Cevi za plin

3 Cevi za tekočine

4 Izpustna odprtina za odvod kondenzata (VP20)

Enota: mm

*

4

1

2

3

835

83
5

950

95
0

1

1

2
3

4

Mesta cevi, usmerjenih navzgor, in povezave za odvod 
kondenzata

Mesta cevi, usmerjenih nazaj, in povezave za odvod 
kondenzata

Mesta cevi, usmerjenih v desno, in povezave za odvod 
kondenzata

Slika 6

Enota: mm

141

23

8889

179

88

105

10
8

34

140

12
0

105
17

1

88 57

132
39

88

57

12
0

14

14
1

198

89

88
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OPOMBA

Zgoraj prikazani deli so iz lokalne dobave. (Glejte sliko 7)

• Uporabite vijake M8 ali M10 za obešanje notranje enote. 
Uporabite sidra za luknje za obstoječe vijake in vdelane 
vstavke ali temeljne vijake za nove vijake ter trdno 
pritrdite enoto na stavbo, tako da bo prenesla maso 
enote. 
Poleg tega vnaprej prilagodite razdaljo do stropa.

(3) Odstranite dele notranje enote.

Odstranite sesalno rešetko. (Glejte sliko 8)
• Zadrsajte pritrditvena gumba sesalne rešetke navznoter 

(kot prikazuje puščica) in dvigajte navzgor. Sočasno naj 
druga oseba dvigne lepilni trak, nalepljen na sredino 
izstopne zračne odprtine.

• Ko je sesalna rešetka odprta do približno 45°, jo lahko 
snamete z enote.

Odstranite 4 vogalne pokrove.

• Ko prenašate notranjo enoto, jo držite za kovinske dele za 
obešanje. (Glejte sliko 9)

Kako pritrditi izstop zraka za 2-smerni ali 3-smerni izstop 
zraka
• Za 2-smerni izstop zraka je treba poleg priloženega 

pritrditvenega materiala kupiti še komplet materiala 
za pritrjanje za 2-smerni izstop zraka. 
Priloženi material za pritrjanje in dodatni pritrditveni material 
za 2-smerni izstop zraka je mogoče skupaj uporabiti za 
katero koli izstopno zračno odprtino.

• Za 2-smerni izstop zraka pazite na naklon notranje enote, že 
ko jo nameščate. Podrobna navodila so v "5. NAMESTITEV 
NOTRANJE ENOTE".

(1) Odstranite vodoravno lamelo izstopa zraka, ki ga želite 
pritrditi. (Glejte sliko 10 in sliko 11)

1. Ne da bi uporabili silo na nosilcih, dvignite vodoravno 
lamelo z obema rokama in jo odstranite iz nosilca ob 
strani motorja, ki ni nameščen.

2. Ko vodoravno lamelo obrnete nazaj, odstranite kaveljček 
na nosilcu na strani motorja. Nato dvignite vodoravno 
lamelo in jo odstranite.

Slika 7

1 Stropna plošča

2 Temeljni vijak

3 Dolga matica ali napenjalka

4 Obesni svornik

5 Površina stropa

Slika 8

1 Trak

2 Sesalna rešetka

3 Vogalni pokrov na 4 mestih

50
~1

00
 m

m

5

1

2

3

4

1

1

2

3

Slika 9

1 Obesnica

Slika 10

1 Vodoravna lamela
Zvijte vodoravno lamelo in jo odstranite.

2 Motor

1

1

1

2.

1.

1

2
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(2) Pritrdite pritrditveni material na izstop zraka.  
(Glejte sliki 12 in 13) 

1. Vstavite štrleči del (2 mesti) pritrditvenega materiala 
v prostor med zgornjo okrasno ploščo in izolacijo.

2. Vstavite upognjeni del (2 mesti) na obeh koncih 
pritrditvenega materiala v prostor med spodnjo okrasno 
ploščo in posodo za zbiranje kondenzata, dokler ne 
zaslišite klika. 
Med tem delom nekoliko dvignite konec spodnje okrasne 
plošče, da boste lahko vstavili pritrditveni material. 
Če ga je težko vstaviti, najprej razrahljajte vijake na obeh 
straneh spodnje okrasne plošče in material vstavite šele 
potem.

3. Vstavite upognjeni del (2 mesti) v materialu za pritrjanje 
v prostor med spodnjo okrasno ploščo in posodo za 
zbiranje kondenzata, dokler ne slišite klika, nato pa privijte 
pritrditveni material.

4. Preverite, da del s kovinsko ploščo pritrditvenega 
materiala ne štrli iz konca spodnje okrasne plošče.

Slika 11

1 Zvijte vodoravno lamelo in jo izvlecite.

2 Deli kaveljčka

3 Nosilec

4 Vodoravno lamelo obrnite nazaj.

5 Dvignite kaveljček na strani nosilca.

6 Odstranite vodoravno lamelo.

7 Kaveljček (dvignite navzgor)

8 Vodoravna lamela

* Če je vodoravno lamelo težko odstraniti, jo počasi 
potisnite navzdol v smeri puščice. Vodoravno lamelo 
bo lažje odstraniti.

1.

2.

*

5

7

6

8

1

2

3

3

4

Pritrditveni material in notranjo enoto trdno privijte, 
tako da ni nikjer špranj.
Če ostanejo špranje, lahko povzročijo iztekanje vode in 
kondenzata.

Slika 12

1 Zbirna posoda za kondenzat

2 Spodnja okrasna plošča

3 Izolacija

4 Štrleči del

5 Pritrditveni materiali

6 Zgornja okrasna plošča

2.

1.

3.

1.

2.5

4
6

1

2

3

4
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* Če je pritrditveni material pretežko vstaviti, popustite vijaka na 
levi in na desni strani spodnje okrasne plošče in ga vstavite. 
Poskrbite za to, da boste po namestitvi pritrditvenega 
materiala odvite vijake spet privili. (Glejte sliko 14)

Slika 13

1 Pritrditveni materiali

2 Vstavi

3 Štrleči del

4 Zgornja okrasna plošča

5 Izolacija

6 Nekoliko dvignite ta del (tudi na drugi strani).

7 Spodnja okrasna plošča

8 Vstavite upognjeni del, tako da zaslišite klik.

9 Upognjeni del pritrditvenega materiala

10 Zbirna posoda za kondenzat

11 Prostor med spodnjo okrasno ploščo in posodo za 
zbiranje kondenzata

12 Vstavite tako, da del s kovinsko ploščo ne bo štrlel 
s konca spodnje okrasne plošče.

1.

2.

3.

5

1

1

2

2

2

3

4

9

7

7

10

11

12

8

6

Mesto vijaka za cevi

Mesto vijaka za druge kose, ne za cevi

Slika 14

1 Spodnja okrasna plošča

2 Vijak

1

22

1

2

2
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5. NAMESTITEV NOTRANJE ENOTE
Laže je pritrditi dodatne dele pred montažo notranje 
enote. Glejte priročnik za nameščanje, priložen dodatni 
opremi

Za namestitev uporabite priložene dele za namestitev in 
navedene dele.
(1) Privijte zgornje in spodnje matice in podložke za obesnico 

(3) na 4 obesne svornike. (Glejte sliko 15) 
Če so uporabljene priložene podložne sponke (5), lahko 
preprečite, da bi podložka za obesnico (3) padla.  
(Glejte sliko 16)

(2) Namestitev notranje enote. (Glejte sliko 17)

• Vstavite obesnice na strani izstopne zračne odprtine  

in jih poskusno obesite.
• Vstavite preostala 2 obesna svornika v obesnico in 

pritrdite spodnje podložke in matice za obesnico (3).

(3) Preverite nivo enote iz 2 smeri (zračni izpust  in ). 

(Glejte sliko 18)

Da bi pritrdili obesnico

Način za pritrjevanje podložke

Vse mora biti vodoravno

• Namestite notranjo enoto tako, da bo vodoravno 
poravnana. 
Če je enota nagnjena in je cev za odvod kondenzata 
previsoka, lahko to povzroči okvaro pretočnega stikala in 
puščanje vode. 
Vendar pa morate za 2-smerni izstop zraka enoto 
namestiti tako, da bo nagnjena za 1° navzdol glede na 
cev za odvod.

• Privijte matice na zgornjo in spodnjo stran obesnice. 
Če ni zgornje matice in je spodnja preveč zategnjena, 
se bosta obesna plošča in zgornja plošča deformirali in 
povzročili nenormalne zvoke.

• Ne vstavljajte materialov, razen navedenih, v režo med 
obesnico in podložko za obesnico (3). 
Če podložke ne bodo pravilno pritrjene, se lahko obesni 
svorniki snamejo z obesnice.

OPOZORILO

Notranja enota mora biti varno nameščena na mestu, 
ki bo preneslo njeno maso.

Če je mesto prešibko, lahko enota pade in povzroči 
poškodbe.

Slika 15

1 Matica (iz lokalne dobave)

2 Obesni svornik

3 Obesnica

4 Zategnite

5 Podložka za obesnico (3) (dodatek)

Slika 16

1 Podložna sponka (5) (dodatek)

2 Zgornja matica

3 Vstavi

4

1 2

1

1
2

3

54

1
2

3

Slika 17

1 Del s cevmi

Slika 18

1 Del s cevmi

2 Nivo

1
2

3
4

1

1
2

34

1

2
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6. PRIPRAVA IN NAMESTITEV CEVI ZA 
HLADIVO

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

• Karseda varno izvedite montažo cevi za hladivo v plinastem 
in tekočem stanju. Če niso izolirane, lahko povzročijo 
puščanje vode. Za plinske cevi uporabite izolacijski material, 
katerega odpornost na temperaturo ni manjša od 120°C. 
Za uporabo v veliki vlažnosti ojačajte izolacijski material na 
ceveh za hladivo. Če ni ojačan, se lahko pojavi kondenzat 
na površini izolacijskega materiala.

• Pred nameščanjem se prepričajte, da uporabljate hladivo 
R410A. (Če hladivo ni R410A, ni mogoče pričakovati 
običajnega delovanja.)

OPOMIN

Klimatska naprava je namenski model za novo hladivo 
R410A. Pazite, da boste izpolnili vse spodnje zahteve in 
izvedli nameščanje.
• Uporabite namensko rezilo za cevi in orodje za 

razširitev ustja cevi za R410A.
• Ko izdelujete povezavo z razširitvijo, notranjo 

površino razširitve premažite z oljem ali esternim 
oljem.

• Uporabite le holandske matice, priložene klimatski 
napravi. Če uporabite drugo razširitveno holandsko 
matico, lahko pride do puščanja hladiva.

• Da bi preprečili vdor kontaminirnih sredstev ali vlage, 
izvedite ukrepe, kot so stiskanje ali prelepljenje 
koncev cevi.

Ne mešajte drugih snovi razen navedenih hladiv, kot so 
zrak itd., v zanko hladilnega sredstva. 
Če med delom začne puščati hladivo, dobro prezračite 
prostor.

Povezovanje cevi za hladilno sredstvo je mogoče izvesti 
iz 3 smeri.

• Če so cevi obrnjene navzgor, odstranite pokrov, ki ga 
predirajo cevi, in izdelajte luknje za cevi, tako da jih 
izrežete z rezilom, npr. s škarjami. 
Ko so cevi potegnjene skozi pokrov, tega spet pritrdite na 
notranjo enoto. (Glejte sliko 19)

• Hladivo je prednapolnjeno v zunanjo enoto.
• Uporabite holandske matice, priložene klimatski napravi.
• Ko izdelujete povezavo z razširitvijo, notranjo površino 

razširitve premažite z oljem ali esternim oljem. (Glejte 
Sliko 20) 
Nato holandsko matico zavrtite 3- ali 4-krat z roko in jo 
privijte.

OPOMIN

Pazite, da se olje ne bo prijelo pritrditvenega plastičnega 
dela.

Če na ta del zaide olje, lahko to ošibi priviti del.

• Ko povezujete cevi s klimatsko napravo, za to uporabite 
viličasti ključ in momentni ključ, kot je prikazano na 
sliki 21. 
Za mere razširitve in navojni moment glejte tabelo 1.

Tabela 1

OPOMIN

Holandskih matic ne privijte premočno.
Če holandska matica poči, lahko začne uhajati hladivo.

Slika 19

1 Električni kabli

2 Pokrov z luknjami za cevi

3 Odtok

4 Tekočina

5 Plin

1 2

3

4

5

Slika 20

1 Notranjo površino razširitve premažite z eternim ali 
esternim oljem

Slika 21

1 Momentni ključ

2 Viličasti ključ

3 Holandska matica

4 Spojna spojka

Primer neželenih posledic
Če uporabite kakšno drugo orodje namesto viličastega ključa, 
lahko poškodujete navoj na holandski matici, kar lahko 
povzroči puščanje plina zaradi slabo privite matice.

Premer 
cevi (mm)

Navojni 
moment 
(N·m)

Mere za 
obdelavo 
holandske 
matice A 

(mm)

Oblika razširitve

Ø6,4 15,7 ±1,5 8,9 ±0,2

Ø9,5 36,3 ±3,6 13,0 ±0,2

Ø12,7 54,9 ±5,4 16,4 ±0,2

Ø15,9 68,6 ±6,8 19,5 ±0,2

1

1

2

3

4

R0.4-0.8

90
°±

2°

A

45
°±

2°
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• Če nimate momentnega ključa, uporabite tabelo 2 kot 
vodilo. 
Ko privijate holandsko matico z viličastim ključem in 
ključem, pridete do točke, na kateri se navojni moment 
nenadoma poveča. 
Iz tega položaja še dodatno privijte matico, poleg kota, 
prikazanega v tabeli 2. 
Ko delo končate, preverite, da nikjer nič ne pušča. 
Če matica ni privita v skladu z navodili, lahko to povzroči 
počasno puščanje hladiva in okvaro (na primer ni hlajenja 
ali ogrevanja).

Tabela 2

OPOMIN

Izolacija cevi na mestu namestitve mora biti izvedena do 
povezave v ohišju.
Če so cevi izpostavljene zraku, lahko pride do rošenja, 
opeklin ob dotiku z golo cevjo, električnega udara ali požara 
zaradi električnih kablov, ki se dotikajo cevi.

• Po preizkusu tesnosti izolirajte povezave cevi za plin in za 
tekočino s priloženim izolacijskim materialom za spoje (6) 
in (7), glejte sliko 22, da ne bi cevi ostale gole in 
neizolirane.  
Nato zatesnite oba konca izolacijskega materiala 
s sponko (4).

Premer cevi 
(mm) Kot privijanja Priporočena dolžina orodja

Ø6,4 60° – 90° Približno 150 mm

Ø9,5 60° – 90° Približno 200 mm

Ø12,7 30° – 60° Približno 250 mm

Ø15,9 30° – 60° Približno 300 mm

Slika 22

51
2 3 4

6
7

A

8

10

11

12

B

9

1
2

6

6
5

7 8

10

13

9
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• Zatesnitveni material (majhen) (9) ovijte okoli 
izolacijskega materiala za spoj (6) (7).

• Šiv izolacijskega materiala za spoj (6) in (7) premaknite 
navzgor.

• Ko delate cevi, obrnjene navzgor in v desno, uporabite 
priložene cevi v obliki črke L in izolirajte 2 spojni mesti. 
(Glejte sliko 23) 
Poleg tega glede zvijte na licu mesta nameščene cevi 
za tekočino v ovinek s premerom 40 mm ali manj. 
Če L-cevi ne uporabite ali če cev zvijete v ovinek 
s premerom več kot 40 mm, lahko to vpliva na druge 
cevi in gibko odtočno cev.

Zategnite del, kjer se izolacijski material za cev in izolacijski 
material za spoj (6) prekrivata.
Izolirajte cevi na enak način za cevi, usmerjene navzgor in 
v desno.
 

Da ne bi majhne živali in žuželke prišli v zunanjo enoto, 
tesno privijte cevi, ki potekajo skozi pokrov ohišja ter 
zatesnite režo med cevjo in ohišjem s tesnilnim kitom 
in izolacijskim materialom (iz lokalne dobave).)

• Pred varjenjem cevi za hladivo skoznje spustite dušik in 
zamenjajte zrak z dušikom (OPOMBA 1). (Glejte sliko 24) 
Nato izvedite varjenje (OPOMBA 2). 
Ko je vse varjenje končano, naredite povezavo 
z razširitvijo na notranji enoti. (Glejte sliko 21)

OPOMBA
1. Pravilen tlak za pretok dušika skozi cevi je približno 

0,02 MPa. Pri tem tlaku imate občutek lahnega pihljanja. 
Dosežemo ga z ventilom za znižanje tlaka.

2. 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 talila. 
(Če uporabljate klorirano talilo, bodo cevi korodirale, če je 
poleg tega uporabljen fluor, pa bo propadalo tudi hladilno 
olje, kar bo zelo slabo vplivalo na tokokrog hladilnega 
sredstva.)

3. Ko izvajate preizkus tlačnosti cevi za hladivo in zunanje 
enote po končanem nameščanju notranje enote, preglejte 
priročnik za nameščanje povezane zunanje enote za 
preizkus tlačnosti. 
Glejte tudi priročnik za nameščanje zunanje enote ali 
tehnično dokumentacijo cevi za hladivo.

A Način za izolacijo tekočinskega dela cevi

B Način za izolacijo plinskega dela cevi

1 Šiv obrnite navzgor

2 Povezava s holandsko matico

3 Izolacijski material za spoj (7) (dodatek)

4 Izolacijski material za cevi (na strani enote)

5 Ne pustite reže

6 Material za izolacijo cevovoda (iz lokalne dobave)

7 Da bi preprečili rošenje, cevi ne smejo biti v stiku 
z zrakom.

8 Sponka (4) (dodatek)
Zategnite del, kjer se izolacijski material za cev in 
izolacijski material za spoj (7)/(6) prekrivata.

9 Zatesnitveni material (majhen) (9) (dodatek)

10 Ovijte zatesnitveni material od začetka pri enoti do 
dela s holandsko matico

11 Cevi za tekočine

12 Cevi za plin

13 Izolacijski material za spoj (6) (dodatek)

Slika 23

5

1

1

A

2

3

4

1 Cev izolirajte enako, kot je prikazano na sliki 22 in 
uporabite priloženi Izolacijski material za spoj (6).

A Za cevi, usmerjene navzgor in v desno
Način izolacije L-cevi

1 Material za izolacijo cevovoda (iz lokalne dobave)
Da bi preprečili rošenje, cevi ne smejo biti v stiku z 
zrakom.

2 Izolacijski material za spoj (6) (dodatek)

3 Sponka (4) (dodatek)

4 Povezava s holandsko matico

5 Cev v obliki črke L (13)

Slika 24

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

41

2 3

5

6 6
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4. Če je hladiva premalo, ker ste pozabili na dodatno polnjenje 
hladiva itd., bo to privedlo do okvare, se pravi ne bo hlajenja 
ali ogrevanja. 
Glejte priročnik za nameščanje zunanje enote ali tehnično 
dokumentacijo cevi za hladivo.

OPOMIN

Ko varite cevi, ne uporabljajte antioksidanta.
To lahko privede do okvar komponent in zamašitve cevi 
zaradi ostankov.

7. DELO NA CEVI ZA ODVOD 
KONDENZATA

(1) Naredite cev za odvod kondenzata.
Cev za odvod kondenzata naredite tako, da bo zagotavljala 
odvajanje.
• Povezovanje cevi za odvod kondenzata je mogoče 

izvesti iz 3 smeri.  
(Glejte slike 25, 26 in 27) • Izberite premer cevi, enak ali večji (razen za dvižni del) 

povezovalnim cevem (iz PVC-ja, predpisani premer 
20 mm, zunanji premer 26 mm).

• Namestite čim krajše cevi za odtok, ki morajo biti 
obrnjene navzdol za 1/100 ali več in brez delov, v katerih 
lahko zastaja zrak. (Glejte sliko 28) 
(To lahko povzroči nenormalen zvok delanja mehurčkov)

Slika 25 - Cevi, obrnjene navzgor

1 Zatesnitveni material (velik) (8) (dodatek)

2 Koleno (10) (dodatek)

3 Kovinska objemka (2) (dodatek)

4 Krajša stran

Slika 26 - Cevi, obrnjene nazaj

1 Koleno (10) (dodatek)

2 Kovinska objemka (2) (dodatek)

3 Daljša stran

4 Zatesnitveni material (velik) (8) (dodatek)

1

2

3

4

1

2

3

4

Slika 27 - Cevi, obrnjene v desno

1 Kovinska objemka (2) (dodatek)

2 Gibljiva odtočna cev za odvod kondenzata (1) 
(dodatek)

3 Zatesnitveni material (velik) (8) (dodatek)

Slika 28

1 Nagib navzdol za 1/100 ali več

O V REDU

X Ni sprejemljivo

1

2

3

1
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Če kondenzat zastaja v odtočnih ceveh, se lahko te 
zamašijo.
• Namestite podpornike na razdalji od 1 do 1,5 m, tako da 

se cevi ne bodo odmaknile. (Glejte sliko 29)

Pazite, da boste zagotovo pritrdili priloženo gibljivo odtočno 
cev (1) (za cevi v desno), koleno (10) (za cevi navzgor in 
nazaj) in kovinsko sponko (2).

Če uporabite staro odtočno cev ali koleno ali sponko, 
lahko pride do puščanja vode.
• Izolirajte cevi, ki gredo v notranjost.

OPOMIN

• Da bi se izognili prevelikemu pritisku na priloženo gibljivo 
odtočno cev (1), je ne zvijajte in obračajte. 
(To lahko povzročijo puščanje vode.)

• Ne povezujte odtočnih cevi neposredno na cevi za 
odplake, ki oddajajo vonj po amonijaku. 
Amonijak iz odplak lahko uhaja skozi odtočne cevi ter 
korodira izmenjevalnik toplote notranje enote.

< Ko delate odtočne cevi, obrnjene navzgor, morate biti 
zelo pazljivi >
• Maksimalna višina dvižnega dela odtoka je 600 mm.
• Dvižni del odtoka namestite vertikalno. (Glejte sliko 29)

Če je dvižni del odtoka nagnjen, lahko to povzroči 
okvaro pretočnega stikala in povzroči puščanje vode.
• Pazite, da boste zagotovo uporabili gibljivo odtočno cev 

(1), koleno (10) in zatesnitveni material (velik) (8), 
priložene notranji enoti kot dodatki.
1. Da ne bi kolena poškodovali s kovinsko objemko (2) 

za polaganje cevi navzgor in nazaj, okoli kolena ovijte 
2 ali 3 sloje vinilnega traku, tako da bo ta prekrival 
koleno širše od širine kovinske objemke (2), in pustite 
10-15 mm od konca kolena (10) nezavite, kot je 
prikazano na sliki 30.

2. Vstavite gibljivo odtočno cev (1) in koleno (10) do 
konca v odvodno pipo. Zategnite kovinsko objemko 
(2) na ovitem delu z vstavljeno oblepljeno gibljivo 
cevjo z navojnim momentom 1,35 ±0,15 N·m 
(135 ±15 N·cm). 
(Glejte slike 25, 26, 27 in 31)

Slika 29 - Pozor pri polaganju cevi, ki vodijo navzgor

1 Cev za odvod kondenzata (ni priložen enoti)

2 Gibljiva odtočna cev (1) (za povezavo do VP20) 
(dodatek)

3 Stropna plošča

4 Nosilec

5 Dvigalo

6 Koleno (10) (dodatek)

7 Kovinska objemka (2) (dodatek)

O V REDU

X Ni sprejemljivo

VP20

VP20

60
0 

m
m

1~1.5 m

5

5

1

1

2 4

3

6

6

7

Slika 30

1 Za cevi, obrnjene navzgor: krajša stran
Za cevi, obrnjene nazaj: daljša stran

2 Koleno (10) (dodatek)

3 Vinilni trak
Ovijte malo širše od širine kovinske objemke (2) 
(približno 20 mm).

Slika 31

1 Vstavite, tako da ne bo reže

2 Notranja enota (odvodna pipa)

3 Prelepljeni del

4 Gibljiva odtočna cev za odvod kondenzata (1) 
(dodatek)

5 Kovinska objemka (2) (dodatek)
Pritrdite kovinsko objemko (2), tako da bo glava vijaka 
obrnjena navzdol.

10~15 mm

1

2

3

5

1
2

3

4
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• Ne zategnite kovinske objemke (2) z navojnim 
momentom, večjim od navedene vrednosti. 
Pipa, gibljiva odtočna cev (1), koleno (10) ali kovinska 
objemka (2) se lahko poškodujejo. 
Pritrdite kovinsko objemko (2) tako, da je zategnjeni del 
v območju, prikazanem na sliki 32.

3. Ovijte vinilni trak okoli enega konca kovinske 
objemke (2), tako da se zatesnitveni material (velik) 
(8), ki ga morate uporabiti pri naslednje procesu, 
ne bo poškodoval zaradi objemke ali zavijte konico 
kovinske objemke (2) navznoter, kot je prikazano. 
(Glejte sliko 32)

Zvita konica objemke

Oblepljena konica objemke

4. Izolirajte kovinsko objemko (2), gibljivo odtočno cev 
(1), koleno (10) s priloženim zatesnitvenim 
materialom (velik) (8). (Glejte slike 25, 26, 27 in 33) 
(Kovinska objemka (2) se lahko spoti in z nje lahko 
kaplja kondenzat.)

(2) Ko naredite vse cevi, preverite, ali kondenzat odteka 
gladko.

[Ko končate električne povezave]
• Počasi vlijte 1 liter vode skozi izstopno zračno odprtino 

 v zbirno posodo za kondenzat (slika 34) in pazite, 
da ne boste pljusnili vode na električne komponente, na 
primer na črpalko za odtok, in potrdite, da je vsa iztekla, 
tako da zaženete notranjo enoto v načinu hlajenje 
v skladu z "10. NASTAVITVE SISTEMA IN PREIZKUS 
DELOVANJA". 
Če je izstopna zračna odprtina  zaprta, vlijte vodo 

skozi izstopno zračno odprtino .

[Ko električne povezave še niso končane]
• Električne povezave (vključno z ozemljitvijo) sem izvesti 

le kvalificiran električar.
• Če kvalificirana oseba ni prisotna, preverite izpust 

v skladu z metodo, navedeno v [Ko končate električne 
povezave], ko izvedete vse povezave.
1. Odprite pokrov nadzorne omarice in priključite enojno 

napajalno fazo na priključek (L, N) na priključni sponki 
(X2M). 
Priključite ozemljitveni vodnik na priključek za 
ozemljitev.  
(Glejte sliko 35)

Slika 32-1 - Del A-A slike 31

1 Zatisnjeni del

2 Zvijte konico, ne da bi raztrgali zatesnitveni material 
(velik) (8).

Slika 32-2 - Razdelek A-A na sliki 31

1 Zatisnjeni del

2 Vinilni trak
Zalepite vinilni trak, ne da bi raztrgali zatesnitveni 
material (velik) (8).

±9
0°

1

2

±9
0°

1

2

Slika 33

1 Gibljiva odtočna cev za odvod kondenzata (1) (dodatek)

2 Kovinska objemka (2) (dodatek)

3 Zatesnitveni material (8) (dodatek)

4 Ovijte zatesnitveni material, tako da je na koncu 
objemke podvojen.

5 Začnite ovijati tam, kjer je objemka zategnjena.

Slika 34 - Kako vlivati vodo

1 Servisni izhod za odvod kondenzata 
(z gumijastim čepom)
(Uporabljajte, ko je v zbirni posodi za kondenzat 
kondenzirna voda)

2 Mesto črpalke za odtok in pretočnega stikala

3 Plastična posoda za vlivanje
(Cev v dolžini 100 mm, če je ta potrebna)

5

1 2

3

4

3

3
2

3
4

2
1

1

2
3
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2. Preden vključite napajanje, preverite, ali je pokrov 
nadzorne omarice zaprt.

3. Počasi vlijte 1 liter vode skozi izstopno zračno 

odprtino  v zbirno posodo za kondenzat (slika 34) 
in pazite, da ne boste pljusnili vode na električne 
komponente, na primer na črpalko za odtok. 
Če je izstopna zračna odprtina  zaprta, vlijte vodo 

skozi izstopno zračno odprtino .

4. Ko je napajanje vključeno, bo črpalka za odtok 
delovala. Preverite odtekanje. 
(Črpalka za odtok se bo po 10 minutah samodejno 
zaustavila.)

5. Ko preverite odtekanje, izključite napajanje in 
odstranite napajalne vodnike.

6. Pokrov nadzorne omarice namestite, kot je bil prej.

8. ELEKTRIČNE POVEZAVE

8-1 SPLOŠNA NAVODILA
• Zagotovite, da bo električne napeljave izvedlo usposobljeno 

osebje v skladu z vso ustrezno zakonodajo ter v skladu s tem 
priročnikom. Uporabiti je treba ločen tokokrog. 
Nezadostna zmogljivost napajalnega omrežja ali nepravilna 
izvedba električnih povezav lahko privede do električnih 
udarov ali požara.

• Namestite odklopnik z uhajanjem toka. 
Če tega ne storite, lahko pride do električnega udara in 
požara.

• Ne vklapljajte napajanja (prekinjalo razvoda, pretokovno 
prekinjalo razvoda), dokler ni opravljeno vse delo.

• Na eno zunanjo enoto je priključenih več notranjih enot. 
Poimenujte vsako notranjo enoto A-enota, B-enota … in tako 
dalje. Ko so te notranje enote povezane z zunanjo enoto in 
z enoto BS, vedno ožičite notranjo enoto na priključek z istim 
simbolom na priključni sponki. Če so električne in cevovodne 
napeljave priključene na različne notranje enote in jih 
zaženete, bo prišlo do okvar.

• Ne pozabite ozemljiti klimatske naprave. Ozemljitvena 
upornost mora biti izvedena v skladu z zadevno zakonodajo.

• Ozemljitve ne priključujte na plinske ali vodovodne cevi, 
strelovod ali ozemljeno telefonsko omrežje.
• Cevi za plin ...........Če plin pušča, lahko pride do vžiga ali 

eksplozije.
• Cevi za vodo......... Cevi iz trde plastike niso učinkovita 

ozemljitev.
• Strelovod ali ozemljitev telefonskega kabla

.............................Če udari strela, lahko električna 
napetost nenormalno narase.

• Za ožičenje električnih povezav glejte tudi "SHEMO 
POVEZAV", pripeto na pokrov nadzorne omarice.

• Naredite povezavo med zunanjimi enotami, notranjimi 
enotami in daljinskim upravljalnikom v skladu s shemo 
povezav.

• Namestite in ožičite daljinski upravljalnik v skladu 
s "priročnikom za montažo", priloženim daljinskemu 
upravljalniku.

• Ne dotikajte se sklopa s tiskanim vezjem. Lahko bi se 
pokvaril.

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

Slika 35

1 Napajalna priključna sponka (X2M)

2 Napajanje
220 - 240V/220·230V
~
50Hz/60Hz

3 Priključek za ozemljitev

L N

1

1

2 3

3

3
2

Notranje enote Napajanje Motor 
ventilatorja

Model Hz Voltov Območje 
napetosti MCA MFA kW FLA

FXUQ71AVEB 50
60

220-240
220·230

Maks. 264
Min. 198

0,6 16 0,046 0,5

FXUQ100AVEB 1,4 16 0,106 1,1
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8-3 SPECIFIKACIJA ZA LOKALNE VAROVALKE IN 
OŽIČENJE

Dolžine kablov za ožičenje daljinskega upravljalnika in ožičenja 
prenosa so naslednje:
(1) Ožičenje daljinskega upravljalnika  

(notranja enota - daljinski upravljalnik) ......Maks. 500 m
(2) Ožičenje za prenos ..........Skupna dolžina vodnika: 2000 m

• Zunanja enota - Notranja enota .............Maks. 1000 m
• Zunanja enota - BS enota ......................Maks. 1000 m
• BS enota - Notranja enota .....................Maks. 1000 m
• Notranja enota - Notranja enota.............Maks. 1000 m

OPOMBA
1. Prikazuje le primer zaščitenih cevi. Uporabite HO07RN-F, 
če zaščite ni.

2. Armirani plastični vodnik ali vodnik (debelina izolacije: 1 mm 
ali več)

8-4 NAČIN ZA OŽIČENJE POVEZAVE  
(Glejte sliko 38)

OPOMIN ZA OŽIČENJE

• Notranje enote je mogoče v istem sistemu priključiti na 
napajanje s stikalom enega razvoda. 
Vendar pa je treba izbiro stikala razvoda, pretokovno 
prekinjalo vezja razvoda in presek kablov izvesti v skladu 
z veljavno zakonodajo.

• Za povezavo na priključno sponko uporabite obročkasto 
sponko za pretiskanje s cevasto izolacijo, ali pa ožičenje 
dodatno izolirajte. (Glejte sliko 36)

• Če to ni na voljo, zagotovo upoštevajte naslednja 
navodila. 
(Če kabli niso varno pritrjeni, lahko pride do pregrevanja.)

• Uporabite zahtevane kable, varno jih priključite in jih 
pritrdite, tako da na priključne sponke ne bo vplivala 
zunanja sila.

• Uporabite ustrezen izvijač za privijanje vijakov na 
priključni sponki. 
Če uporabite neustrezen izvijač, lahko poškodujete glavo 
vijaka in ga ne boste mogli prav priviti.

• Če vijak privijete preveč, ga lahko poškodujete. 
Glejte spodnjo tabelo za navojne momente vijakov.

• Kablov ne spajkajte, če uporabljate večžilne kable.

• Povezave napajalnih vodnikov, ozemljitvenih vodnikov 
Odstranite pokrov nadzorne omarice, in povežite ujemajoča 
se simbola s kabli za napajanje na priključno sponko (X2M). 
Povežite ozemljitveni vodnik tudi na priključno sponko 
ožičenja prenosa (X2M). Nato potegnite ožičenje v notranjo 
enoto skozi luknjo na pokrovu za cevi v skladu s poglavjem 
"6. PRIPRAVA IN NAMESTITEV CEVI ZA HLADIVO" in 
povežite kable s sponko (4).

• Povezovanje daljinskega upravljalnika, ožičenje prenosa. 
Povežite ožičenje daljinskega upravljalnika na [P1 · P2] in 
ožičenje prenosa na [F1 · F2] priključnega bloka (X1M) za 
ožičenje daljinskega upravljalnika in ožičenje prenosa. 
Ožičenje daljinskega upravljalnika in ožičenje prenosa spnite 
s sponko (4).

• Lepljenje netkanega blaga (15). 
Da ne bi ožičenje prosto viselo, ga zlepite z netkanim blagom 
(15).

OPOMIN

• Nikoli ne povezujte napajalnih vodnikov na priključno 
sponko za prenos signala za daljinsko upravljanje (X1M). 
To lahko naredi škodo na celotnem sistemu.

• Ne povezujte daljinskega upravljalnika/ožičenja prenosa 
na napačno priključno sponko.

Model

Napajalni vodniki

Povezovanje 
daljinskega 

upravljalnika
Ožičenje prenosa

Varovalke 
iz lokalne 
dobave Ožičenje Velikost Ožičenje Velikost

FXUQ71AVEB

16 A H05VV-U3G
OPOMBA 1)

Prerez in 
dolžina 

vodnikov 
morata 

ustrezati 
lokalnim 

predpisom.

Vinilna vrv 
z ovojem ali 

kabel 
(2-žilni)

OPOMBA 2)

0,75 - 
1,25 mm

2

FXUQ100AVEB

Slika 36

1 Priključna sponka obročkastega tipa s pretiskom

2 Cevasta izolacija

3 Ožičenje

1

2 3

Pravilno Napačno Napačno

Slika 37

1 Na obeh straneh povežite enako debele kable.

2 Ne priključujte po 2 kablov na eni strani.

3 Ne povezujte različno debelih kablov.

Navojni moment 
(N·m)

Priključna sponka za daljinski upravljalnik in 
ožičenje prenosa 0,88 ±0,08

Priključna sponka za napajanje 1,47 ±0,14

Priključek za ozemljitev 1,47 ±0,14

1 2 3
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Slika 38

< C > 

< B >

< D >

±7 mm

< A >

L N

5

1

2 2

3

4

5

5

4

4

1

2

3

1

1

2

1
2

2

3

3

4

6

6

7
7

60
-8

0 
m

m
30-35 mm

10-40 mm

A Povezave napajalnih vodnikov · Ozemljitveni 
vodnik

1 Priključek za ozemljitev

2 Ozemljitveni vodnik

3 Napajalni vodniki

4 Odstopanja odstranjene armature

5 Armirani del

B Ožičenje daljinskega upravljalnika · Ožičenje 
prenosa

1 Del ožičenja, prikazan z " " mora biti urejen, tako 
da se ne razteguje.

2 Armirani del ožičenja daljinskega upravljalnika ali 
ožičenja prenosa

3 Ko olupite armaturo, žice zasukajte.

4 Sponka (4) (dodatek)
Ko je ožičenje pritrjeno, odrežite presežek.

5 Odstopanja odstranjene armature

6 Ne priključujte napajalnega vodnika (visoka napetost).

C Netkano blago (15) za način z lepljenjem

1 Netkano blago

2 Netkano blago (15) sklicno mesto za lepljenje

3 Začnite lepiti na koncu črte premera.

D Povezave napajalnih vodnikov · Ozemljitveni 
vodnik · Ožičenje daljinskega upravljalnika 
· Ožičenje prenosa

1 Priključna sponka za povezovanje daljinskega 
upravljalnika/ožičenje prenosa (X1M)

2 Napajalna priključna sponka (X2M)

3 Spnite napajalne vodnike in ozemljitveni vodnik ter 
ožičenje daljinskega upravljalnika in ožičenje prenosa.

4 Sponka (4) (dodatek)
Ko je ožičenje pritrjeno, odrežite presežek.

5 Povezovanje daljinskega upravljalnika

6 Ožičenje prenosa

7 Povezave napajalnih vodnikov · Ozemljitveni vodnik
slovenščina 18



OPOMINOPOMIN ZA POPRAVILO POKROVA

• Če je pokrov za cevi, ki tečejo v enoto, odrezan in se 
uporablja za kable, ki tečejo v enoto, po izvedbi povezav 
luknjo zaprite.

• Prerežite zatesnitveni material (majhen) (9) na dva dela in 
vsako žico ovijte z enim koščkom.

• Režo okoli kablov zatesnite s kitom in izolacijskim 
materialom (iz lokalne dobave). 
(Če v notranjo enoto zaidejo žuželke in majhne živali, 
lahko v nadzorni omarici pride do kratkega stika.)

• Če so nizkonapetostni kabli (ožičenje daljinskega 
upravljalnika, ožičenje prenosa) in visokonapetostni kabli 
(povezave napajalnih vodnikov, ozemljitveni vodnik) 
v notranjo enoto speljani na istem mestu, lahko na njihovo 
delovanje vpliva električni šum (zunanji šum), ki povzroči 
slabo delovanje ali odpoved.

• Med nizkonapetostnimi kabli (ožičenje daljinskega 
upravljalnika, ožičenje prenosa) in visokonapetostnimi 
kabli (napajalni vodnik, ozemljitveni vodnik) naj bo 50 mm 
razdalje na vseh mestih zunaj notranje enote. 
Če položite oba kabla skupaj, lahko na njuno delovanje 
vpliva električni šum (zunanji šum), ki povzroči slabo 
delovanje ali odpoved.

OPOZORILO

• Kable polagajte urejeno, tako da boste lahko varno zaprli 
pokrov nadzorne omarice. 
Če pokrov nadzorne omarice ni na svojem mestu, se lahko 
kabli premaknejo ali ujamejo med omarico in pokrov ter 
povzročijo električni udar ali požar.

8-5 ZGLEDI POLAGANJA VODNIKOV
< Sistem št. 1: Ko je uporabljen 1 daljinski upravljalnik 
za 1 notranjo enoto >

< Sistem št. 2: Ko nameščate skupinski nadzor ali 
2 daljinska upravljalnika >

Slika 39

1 Zatesnite s kitom in izolacijskim materialom.

2 Zatesnitveni material (majhen) (9)

3 Povezovanje daljinskega upravljalnika/ožičenje 
prenosa

4 Povezave napajalnih vodnikov/ozemljitvenih vodnikov

1

2

3

4

Slika 40

1 Napajanje

2 Zunanja enota

3 Notranja enota A

4 Notranja enota B

5 Večina notranjih enot za daljinskim upravljalnikom

6 Daljinski upravljalnik (dodatek)

Slika 41

1 Napajanje

2 Zunanja enota

3 Notranja enota A

4 Notranja enota B

5 Večina notranjih enot za daljinskim upravljalnikom

6 Daljinski upravljalnik (dodatek)

7 Primer skupinskega nadzora

8 Za uporabo z dvema daljinskima upravljalnikoma

220-240V/
220·230V

~
50Hz/60Hz

220-240V/
220·230V

~
50Hz/60Hz

220-240V/
220·230V

~
50Hz/60Hz

5

1 1 1

2

3 4

6 6 6

L N

F2

N

IN/D OUT/D
F1 F1

L

F2

NL

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2

L N L N L N

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2

220-240V/
220·230V

~
50Hz/60Hz

L N

P1P2

NL NL

F2F1 F2F1

NL

IN/D OUT/D

P1P2 F1 F2 T1 T2

P1P2

P1P2 F1 F2 T1 T2

P1P2

P1P2 F1 F2 T1 T2

5

1

2

4
3

7

8

6 6
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Opomba)
Ni treba določiti naslova notranje enote, ko uporabljate 
skupinski nadzor. (nastavi se samodejno, ko se vklopi 
napajanje.)

< Sistem št. 3: Ko se uporabi enota BS >

OPOMBA
• Ožičenje daljinskega upravljalnika in ožičenje prenosa 

nimata polaritete.

OPOZORILO

Namestite odklopnik z uhajanjem toka. 
Če tega ne naredite, lahko pride do električnega udara ali 
požara.

8-6 ZA NADZOR Z 2 DALJINSKIMA UPRAVLJAL-
NIKOMA (ZA NADZOR 1 NOTRANJE ENOTE 
Z 2 DALJINSKIMA KRMILNIKOMA)

• Za nadzor z 2 daljinskima upravljalnikoma nastavite en 
daljinski upravljalnik kot glavni in drugega kot pomožnega.

< Način preklapljanja z glavnega na pomožnega in nazaj 
>
Glejte Priročnik za nameščanje, priložen daljinskemu 
upravljalniku.

< Način ožičenja >
(1) Odstranite pokrov nadzorne omarice v skladu s 

poglavjem "8-4. NAČIN ZA OŽIČENJE POVEZAVE 
(Glejte sliko 38)".

(2) Naredite dodatno ožičenje od daljinskega upravljalnika 2 
(pomožnega) do priključkov (P1·P2) za ožičenje 
priključne plošče (X1M) daljinskega upravljalnika 
v nadzorni omarici.

< OPOMIN >
Ko uporabljate skupinski nadzor in nadzor z 2 daljinskima 
upravljalnikoma hkrati, priključite daljinski upravljalnik 2 
(pomožni) na notranjo enoto na koncu ožičenja kretnice 
(največja št.). (Glejte sliko 44)

Slika 42

1 Napajanje

2 Zunanja enota

3 Enota BS

4 Notranja enota A

5 Daljinski upravljalnik (dodatek)

L N

F2F1 F2F1 F2F1 F2F1
IN/D IN/DOUT/D OUT/D

NL

220-240V/
220·230V

~
50Hz/60Hz

P1P2 F1 F2 T1 T2

P1P25

1 2 3

4

Slika 43

1 Priključna plošča (X1M) za ožičenje daljinskega 
upravljalnika (P1, P2)
Ni polaritete

2 Daljinski upravljalnik 1 (glavni)

3 Daljinski upravljalnik 1 (pomožni)

Slika 44

1 Notranja enota 1

2 Notranja enota 2

3 Največja št. notranje enote

4 Daljinski upravljalnik 1 (glavni)

5 Daljinski upravljalnik 1 (pomožni)

6 Ožičenje kretnice (daljinski upravljalnik)

1

2 3

5

1 2 3

4

6
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8-7 ZA CENTRALIZIRANO KRMILJENJE
• Ko centralizirano opremo (npr. centralizirani upravljalnik) 

uporabljate za nadzor, je treba nastaviti št. skupine na 
daljinskem upravljalniku. 
Za podrobnosti glejte priročnik o delovanju daljinskega 
upravljalnika.

• Povežite opremo za centralizirano krmiljenje na notranjo 
enoto, priključeno na daljinski upravljalnik.

8-8 DALJINSKO UPRAVLJANJE 
(PRISILEN IZKLOP ALI VKLOP/IZKLOP)

(1) Način in specifikacija ožičenja
• Daljinsko vodenje s priključitvijo zunanjega vnosa 

na priključno sponko T1 in T2 na priključni sponki 
za daljinski upravljalnik in ožičenje prenosa.

(2) Spodbuda
• Vnos A za PRISILNI IZKLOP in DELOVANJE ON/OFF 

bo tak, kot je prikazano v spodnji tabeli.

(3) Kako izbrati PRISILEN IZKLOP in DELOVANJE ON/OFF 
• Za izbiro PRISILNEGA IZKLOPA ali DELOVANJA ON/

OFF je zahtevana nastavitev z daljinskim upravljalnikom. 
(Glejte "10. NASTAVITVE SISTEMA IN PREIZKUS 
DELOVANJA")

9. NAMEŠČANJE POKROVA VOGALA 
· SESALNE REŠETKE

Za preizkusno delovanje brez vogalnega pokrova glejte 
naprej "10. NASTAVITVE SISTEMA IN PREIZKUS 
DELOVANJA"
• Za izpust cevi, obrnjenih nazaj in navzgor, odrežite pokrov 

vogala, kot je prikazano na sliki 45 in ga odstranite. 
(Ko režete, pazite in namestite notranjo enoto tako, da deli 
vogalnega pokrova ne bodo odpadli.)

• Privijte pokrov vogala notranje enote. 
Nato pritrdite pokrov vogala s priloženimi vijaki (14), medtem 
ko pritiskate vogal, tako da se bosta konec pokrova in konec 
notranje enote stikala.  
(Glejte sliko 46)

1 Vhod A

Specifikacija ožičenja Armirani vinilni kabel ali 2-žilni kabel

Presek kablov 0,75-1,25 mm
2

Dolžina kabla Maks. 100 m

Specifikacija zunanjega 
kontakta

Kontakt, ki lahko ustvari ali prekine 
najmanjšo obremenitev DC15V · 
1 mA

V primeru 
PRISILNEGA 
IZKLOP

PRISILNI IZKLOP 
z vnosom A na "ON" 
(Preprečen daljinski 
upravljalnik)

Daljinski upravljalnik 
omogočen z vnosom A 
"OFF"

V primeru 
DELOVANJA 
ON/OFF

Delovanje z vnosom A 
"OFF" → "ON" 

Zaustavitev z vnosom 
A "ON" → "OFF"

FORCED
OFF

F2 T1 T2

1

Slika 45

A Za izstop cevi, obrnjenih nazaj

B Za izstop cevi, obrnjenih v desno

1 Mesto predora cevi
Odrežite z žago.

2 Pokrov vogala

3 Pazite, da ne bo odpadel.

A

B
1

3

2

1

3

2
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• Ko pritrdite sesalno rešetko v nasprotnem vrstnem redu 
od tistega, ki je naveden, "4. PRIPRAVA PRED 
NAMEŠČANJEM" (Glejte sliko 47-(1)), zapnite jermen (a), 
da sesalna rešetka ne bi slučajno padla. (Glejte sliko 47-(2))

• Pripnite jermen (b), da sesalna rešetka ne bi slučajno padla. 
(Glejte sliko 47-(3))

Slika 46

1 Vijak (14) (dodatek)

2 Pokrov vogala

3 Notranja enota

4 Konec pokrova vogala in konec notranje enote naj se 
stikata. (vsi 4 vogali)

1 1

1

1

2 2

2

2

3

4

4

Slika 47

1 Pripnite jermen na najbližjega

2 (1 mesto)
Pokrov vogala (presek cevi)

3 Pripnite jermen (3 mesta)

4 Jermen (a) za preprečevanja padca sesalne rešetke

5 Jermen (b) za preprečevanja padca sesalne rešetke

(1)
(2)

(2)

(3)

(3)

1

2

3 4

5
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10. NASTAVITVE SISTEMA IN PREIZKUS 
DELOVANJA

Prosimo, poglejte v priročnik za nameščanje, dobavljen 
z zunanjo enoto.

OPOMIN

Preden izvedete nastavitve sistema, preverite elemente iz 
"1. Elementi, ki jih je treba preveriti, ko je nameščanje 
končano" na strani 3.
• Preverite, ali so izvedene vse instalacije in cevovod za 

klimatske naprave.
• Preverite, ali je pokrov nadzorne omarice klimatske naprave 

zaprt.

< NASTAVITVE SISTEMA >
Ko vključite napajanje, izvedite nastavitev sistema 
z daljinskim upravljalnikom v skladu z namestitvijo.
• Nastavitev izvedite na 3 mestih, "Št. načina delovanja", 

"Št. prve kode" in "Št. druge kode". 
Nastavitev, prikazana z " " v tabeli, prikazuje 
tovarniške nastavitve.

• Način za nastavitev postopka in delovanje je prikazan 
v priročniku za montažo, priloženem daljinskemu 
upravljalniku.
(Opomba) Čeprav se nastavitev "Št. načina delovanja" 

izvede skupinsko, lahko izvedete nastavitve 
posamičnih enot tako, da na vsaki notranji enoti 
nastavite potrditev nastavitve s Št. načina 
v oklepaju ( ).

• Če uporabljate daljinski upravljalnik, za preklop vhoda na 
prisilni izklop ali na delovanje ON/OFF.
[1] Z daljinskim upravljalnikom vstopite v način za nastavitev 

sistema.
[2] Izberite Št. načina "12".
[3] Nastavite ŠT. PRVE KODE na "1".
[4-1] Za prisilni izklop nastavite ŠT. DRUGE KODE na "01".
[4-2] Za DELOVANJE ON/OFF nastavite ŠT. DRUGE KODE 

na "02".
(Tovarniška nastavitev je PRISILEN IZKLOP.)

• Prosite stranko, da shrani navodila, priložena daljinskemu 
upravljalniku skupaj s priročnikom za uporabo.

• Ne izvajajte drugih nastavitev od teh, ki so prikazana v tabeli.

10-1 NASTAVITEV VIŠINE STROPA
• Nastavite št. DRUGE KODE v skladu z višino stropa, kot je 

prikazano v tabeli 3.

Tabela 3

10-2 NASTAVITVE, KO JE PRIKLJUČENA 
DODATNA OPREMA

• Za nastavitve ob priključitvi dodatne opreme glejte priročnik 
za nameščanje dodatne opreme.

10-3 KO UPORABLJATE BREZŽIČNI DALJINSKI 
UPRAVLJALNIK

• Ko uporabljate brezžični daljinski upravljalnik, je treba 
nastaviti naslov brezžičnega daljinskega upravljalnika. 
Glejte priročnik za nameščanje, priložen brezžičnemu 
daljinskemu upravljalniku, za navodila o nastavitvah.

10-4 NASTAVITEV HITROSTI VENTILATORJA MED 
IZKLOPOM TERMOSTATA

• Nastavite hitrost ventilatorja v skladu z okoljem, potem ko se 
posvetujete s stranko.

• Če spremenite hitrost ventilatorja, hitrost ventilatorja 
razložite stranki.

Tabela 4

10-5 NASTAVITEV ZNAKA ZA FILTER
• Sporočilo, ki obvesti, da bo čas do čiščenja zračnega filtra 

prikazan na daljinskem upravljalniku.
• Nastavite št. DRUGE KODE, prikazano v tabeli 5, v skladu 

s količino prahu ali umazanije v prostoru.
• Čeprav je notranja enota opremljena s filtrom z dolgo 

življenjsko dobo, ga je treba redno čistiti, da se ne bi zamašil. 
Prosimo, da nastavljeni čas razložite tudi stranki.

• Redno čiščenje filtra je lahko pogostejše glede na okolje.

Tabela 5

* Nastavitev "Ni indikacije" uporabite, ko indikacija čiščenja ni 
potrebna, ker se že izvaja redno čiščenje.

10-6 NASTAVITEV SMERI ZA IZPUST ZRAKA
• Ko zamenjate nastavitev izpusta zraka (2-smerni ali 3-smerni 

izpust), nastavite Št. DRUGE KODE, kot je prikazano 
v tabeli 6.

Tabela 6

Nastavitev
Višina stropov (m) Št. 

načina 
delovanja

Št. 
PRVE 
KODE

ŠT. 
DRUGE 
KODEFXUQ71AVEB FXUQ100AVEB

Standardno 2,7 ali manj 3,2 ali manj

13 (23) 0

01

Visok strop 1 2,7 - 3,0 3,2 - 3,6 02

Visok strop 2 3,0 - 3,5 3,6 - 4,0 03

Nastavitev
Št. načina 
delovanja

Št. PRVE 
KODE

ŠT. 
DRUGE 
KODE

Hitrost ventilatorja 
med hlajenjem ob 
izklopu termostata

LL (Zelo 
počasi) 12 (22) 6

01

Nastavitev 02

Hitrost ventilatorja 
med ogrevanjem 
ob izklopu 
termostata

LL (Zelo 
počasi)

12 (22) 3
01

Nastavitev 02

Kontaminiranost

Ure delovanja 
filtra

(tip z dolgo 
življenjsko 

dobo)

Št. načina 
delovanja

Št. PRVE 
KODE

ŠT. 
DRUGE 
KODE

Normalen
Približno 
2500 h

10 (20)

0

01

Večja
Približno 
1250 h

02

Z indikacijo
3

01

Ni indikacije* 02

Nastavitev
Št. načina 
delovanja

Št. PRVE 
KODE

ŠT. DRUGE 
KODE

4-smerni izstop 
zraka

13 (23) 1

01

3-smerni izstop 
zraka

02

2-smerni izpust 
zraka

03
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< PREIZKUS DELOVANJA >
• Ko očistite notranjost notranje enote in sesalne rešetke, 

izvedite preizkus delovanja v skladu s priročnikom na 
nameščanje, priloženem zunanji enoti.

• Ko lučka za delovanje daljinskega upravljalnika utripa, 
to pomeni, da nekaj ni v redu. 
Preverite kode okvar na daljinskem upravljalniku. 
Kaj pomenijo posamične kode okvar, je razloženo 
v priročniku o delovanju, priloženem zunanji enoti. 
Še posebej bodite pozorni na razlage v tabeli 7, saj gre lahko 
za napako pri električnem ožičenju ali pa je odklopljeno 
napajanje. Zato znova preverite ožičenje.

Tabela 7

OPOMIN

Ko je preizkus delovanja končan, preverite elemente, 
omenjene v "2. Elementi, ki jih je treba preveriti pri 
dobavi" na strani 3. 
Če notranje delo ni dokončano, ko je preizkus delovanja 
dokončan, za zaščito klimatske naprave prosite stranko, 
naj je ne uporablja, dokler notranje delo ni dokončano. 
Če bo klimatska naprava kljub temu uporabljana, se lahko 
notranje enote umažejo s snovmi, ki se sproščajo med 
barvanjem, lakiranjem in lepljenjem notranje opreme, 
kar lahko povzroči pljuskanje in puščanje vode.

Za operaterja, ki izvaja preizkus delovanja

Ko je preizkus delovanja dokončan in preden klimatsko 
napravo predate stranki, se prepričajte, da je pokrov 
nadzorne omarice zaprt. 
Poleg tega stranki razložite vse o napajanju (izklop/vklop).

11. SHEMA POVEZAV
(Glejte sliko 48)

Oznaka na 
daljinskem 

upravljalniku
Podrobnosti

Čeprav ni izvedeno 
centralizirano 

krmiljenje, sveti 
lučka 

" ". 

• Priključka (T1 · T2) za PRISILNI IZKLOP 
na priključni sponki za prenos na notranji 
enoti sta v kratkem stiku.

"U4" se vključi
"UH" se vključi

• Zunanja enota nima napajanja. 
• Dela za napajanje zunanje enote niso 

izvedena.
• Ožičenje prenosa in ožičenje daljinskega 

upravljalnika in ožičenje PRISILNEGA 
IZKLOPA so nepravilno povezana.

• Ožičenje prenosa je odklopljeno. 

Ni indikacije

• Notranja enota nima napajanja. 
• Dela za napajanje notranje enote niso 

izvedena.
• Ožičenje daljinskega upravljalnika in 

ožičenje PRISILNEGA IZKLOPA sta 
napačno zvezana.

• Ožičenje daljinskega upravljalnika je 
odklopljeno.

1 NADZORNA OMARICA 2 (OPOMBA 5)

3 NOTRANJA ENOTA 4

BREZŽIČNI DALJINSKI 
UPRAVLJALNIK 
(SPREJEMNIK/ZASLON) 
(DODATEK)

5
VHOD OD ZUNAJ 
(OPOMBA 6)

6

OŽIČENJE PRENOSA 
(OPOMBA 2) 
GLAVNI DALJINSKI 
UPRAVLJALNIK

7

OŽIČENI DALJINSKI 
UPRAVLJALNIK 
(DODATEK) 
(OPOMBA 3)
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Slika 48

OPOMBE

(1) : priključna sponka   , : priključek   : zunanje ožičenje

(2) Če uporabljate centralni daljinski upravljalnik, ga povežite z enoto v skladu s priloženim priročnikom za nameščanje.
(3) V primeru preklopa med glavnim/pomožnim glejte priročnik za nameščanje, priložen daljinskemu upravljalniku.
(4) BLK: črna  RED: rdeča  BLU: modra  WHT: bela  YLW: rumena  GRN: zelena  ORG: oranžna  BRN: rjava  PNK: rožnata
(5) Prikaže se le v primeru zaščitenih cevi. Uporabite HO07RN-F, če zaščite ni.
(6) Ko priključujete vhodne kable od zunaj, je mogoče izbrati prisilni izklop ali vklop/izklop krmiljenja delovanja z daljinskim 

upravljalnikom. Več podrobnosti je v priročniku za nameščanje.

Notranja enota Brezžični daljinski upravljalnik (sprejemnik/zaslon)

A1P Ploščica s tiskanim vezjem A2P Ploščica s tiskanim vezjem

C105 Kondenzator A3P Ploščica s tiskanim vezjem

F1U VAROVALKA (F, 3,15A, 250V) BS1 Gumbno stikalo (vklop/izklop)

HAP Utripajoča lučka (servisni monitor - zelena) H1P Pilotska lučka (vklop - rdeča)

M1F Motor (notranji ventilator) H2P Pilotska lučka (časovnik - zelena)

M1P Motor (črpalka za odtok) H3P Pilotska lučka (oznaka filtra - rdeča)

M1S·M2S
Motor (nihajna lamela)

H4P Pilotska lučka (odmrzovanje - oranžna)

M3S·M4S SS1 Izbirno stikalo (glavni/pomožni)

R1T Termistor (zrak) SS2 Izbirno stikalo (brezžično nastavljanje naslova)

R2T·R3T Termistor (tuljava)

S1L Pretočno stikalo Povezovanje daljinskega upravljalnika

V1R Premostitev diode R1T Termistor (zrak)

X1M Vrstne sponke

X2M Vrstne sponke Priključek za dodatke

Y1E Elektronska ekspanzijska posoda X24A Priključek (brezžični daljinski upravljalnik)

Z1F Protišumni filter X35A Priključek (napajalni kabel za prilagojevalnik)

Z1C Feritno jedro

Z2C Feritno jedro

PS Napajalno vezje

3P327000-1 FXUQ71 • 100AVEB

3 5

6

4
1

2

7
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