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Modellek
ACQ 71 DV1
ACQ 100 DV1
ACQ 125 DV1
ACQ 140 DV1
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Alkatrész szám: R08019036183D

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ∆HΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

01 **
02 **
03 **
04 **
05 **
06 **

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt
gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par
<B> conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
<B> overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarna uygun olarak:

07 **
08 **
09 **
10 **
11 **
12 **

11 Information * enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
12 Merk *
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
13 Huom *
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on
hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B>
v souladu s osvědčením <C>.
15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno
od strane <B> prema Certifikatu <C>.

Shigeki Morita
Director
Ostend, 11 of November 2014

13 **
14 **
15 **
16 **
17 **
18 **

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

19 **
20 **
21 **
22 **
23 **
24 **
25 **
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<B>
<C>

OYLR&D-064-EMC
INTERTEK SEMKO AB(NB0413)

<A>

19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Deǧiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yap Dosyasn derlemeye yetkilidir.

21 Забележка * както е изложено в <A> и оценено положително
от <B> съгласно Сертификата <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
23 Piezīmes *
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B>
v súlade s osvedčením <C>.
25 Not *
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasna göre
<B> tarafndan olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarmza göre kullanlmas koşuluyla aşağdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga *
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią
<B> i Świadectwem <C>.
18 Notă *
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba *
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus *
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-ϹЪОТВЕТСТВИЕ

17 m deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
18 r declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
21 b декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeļu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu klima modellerinin aşaǧdaki gibi olduǧunu beyan eder:

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certificato <C>.
όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από
το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
08 Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
09 Примечание * как указано в <A> и в соответствии
с положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
10 Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B>
i henhold til Certifikat <C>.

07 Σημείωση *

06 Nota *

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 με τήρηση των διατάξεων των:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle
nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα
με τις οδηγίες μας:

ACQ71CV1, ACQ100CV1, ACQ125CV1, ACQ71DV1, ACQ100DV1, ACQ125DV1, ACQ140DV1.

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
10 q erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 a declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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ACQ 71/100/125/140 DV1 beltéri egység
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Modell

A megjegyzés csak Törökországra vonatkozik: A termékeink élettartama tíz (10) év

1-1

Eredeti útmutató

Magyar

FORMA ÉS MÉRETEK

BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
Ez az útmutató a légkondicionáló egység biztonságos és megfelelő teljesítményű működéséhez szükséges beszerelési eljárásokat tartalmazza.
Előfordulhat, hogy további helyi beállítások szükségesek.
A légkondicionáló használata előtt, kérjük, olvassa el ezt az útmutatót és őrizze meg későbbi hivatkozásra.
Ez a készülék szakértő vagy megfelelő képzéssel rendelkező felhasználók által üzemeltethető boltokban, kisebb gyártási üzemekben és farmokon, vagy kereskedelmi helyiségekben.
Ez a készülék nem használható csökkentett fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességekkel rendelkező személyek, beleértve a gyerekek által, illetve olyanok által akik nem
rendelkeznek a szükséges tapasztalattal és tudással, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy a készülékre vonatkozó felügyeletet vagy használatára vonatkozó képzést biztosította.
A kisgyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

m FIGYELMEZTETÉS

m VIGYÁZAT

Beszereléskor vegye figyelembe a következő fontos szempontokat.
• Ne szerelje az egységet olyan helyre, ahol gyúlékony gáz szivárgás
fordulhat elő.
A gáz szivárgása és az egység körüli felgyülemlése tüzet okozhat.

• A beszerelést és karbantartást a helyi előírásokban és gyakorlatban
jártas, az ilyen típusú készülékek beszerelésében tapasztalattal
rendelkező szakképzett személynek kell végeznie.
• A huzalozást az országos műszaki előírásoknak megfelelően kell
végezni.
• Ellenőrizze, hogy a névleges feszültség megfelel-e a készülék tábláján
található értéknek mielőtt elkezdené a huzalozás beszerelését a
huzalozási rajz szerint.
• Az egységet a szigetelési hibákból adódó lehetséges kockázatok
elkerülése érdekében FÖLDELÉSSEL kell ellátni.
• Az elektromos vezetékek nem érhetnek hozzá a hűtőközeg csövekhez,
vagy a ventilátormotorok mozgó részeihez.
• Az egység beszerelése vagy szervizelése előtt ellenőrizze, hogy a
berendezés KI van-e kapcsolva.
• A légkondicionáló egységet szervizelés előtt válassza le a tápellátásról.
• NE húzza meg a tápkábelt, amikor az áram BE van kapcsolva. Ez súlyos
áramütést okozhat, ami tüzet eredményezhet.
• A kép torzítása és statikus kisülés elkerülése érdekében a beltéri
és kültéri egységeket, a tápkábelt és vezetékeket a TV és rádió
készülékektől legalább 1 m-re helyezze el. {Az elektromos hullámok
típusától és forrásától függően a statikus energia hatóköre 1 m-nél is
nagyobb lehet}.

• Ellenőrizze a leeresztő csövek megfelelő csatlakozását.
A leeresztő cső nem megfelelő csatlakoztatása vízszivárgást okozhat,
ami károsíthatja a berendezést.
• Ne töltse túl az egységet.
Ez az egység gyárilag fel van töltve.
A túltöltés túláramot vagy a kompresszor károsodását okozhatja.
• Szerviz vagy beszerelés után zárja le az egység paneljét.
Ha nem rögzíti a panelt megfelelően, az egység zajosabban működik.
• Az éles szélek és a hőcserélő felületei sérüléseket okozhatnak.
Kerülje az ezekkel való érintkezést.
• A tápellátás kikapcsolása előtt állítsa a távszabályzó BE/KI kapcsolóját
KI (OFF) pozícióba, hogy bekapcsoláskor ne indulhasson el. Ha ezt
nem teszi meg, a berendezés ventilátorai az áram bekapcsolásakor
automatikusan újraindulnak, ami veszélyt jelenthet a szerelőre vagy a
felhasználóra.
• Ne működtessen fűtőkészüléket a légkondicionáló egység közelében.
A túlzott meleg hatására a műanyag panel megolvadhat és deformálódhat.
• Ne szerelje az egységeket ajtó mellé vagy annak közelébe.
• Ne működtessen fűtőkészüléket a légkondicionáló egység közelében,
mert az ásványi olaj, olajgőz vagy pára a felforrósodás vagy kémiai
reakció következtében a műanyag részek megolvadását okozhatja.
• Ha az egységet a konyhában használja, vigyázzon, hogy ne kerüljön
liszt az egység légbeszívójába.
• Ez a berendezés nem alkalmas olyan gyárakban való használatra,
ahol olajpára vagy vaspor szabadul fel, illetve ahol a feszültség
jelentősen ingadozik.
• Ne szerelje az egységeket melegvizes forrás vagy olajfinomító
területére, ahol kénes gázok szabadulnak fel.
• Ellenőrizze, hogy a kültéri egység és a beltéri egység vezetékeinek
és érintkezőinek színei megegyeznek-e.
• FONTOS: NE SZERELJE FEL ÉS NE HASZNÁLJA A LÉGKONDICIONÁLÓT
MOSÓHELYISÉGBEN.
• Ne használjon ragasztott vagy megcsavarodott vezetékeket
tápkábelként.
• Ne kenjen kezelőanyagot a műanyag részekre. Ez a kémiai reakció
miatt a műanyag részek deformálódását okozhatja.
• A csere alkatrészekre vonatkozó kérdéseivel forduljon a helyi
kereskedőhöz.
• A berendezés nem használható robbanásveszélyes környezetben.

FIGYELEM

Hulladékkezelési előírások
A légkondicionáló berendezés ezzel a jelzéssel van ellátva. Ez azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikai termékek nem dobhatók a háztartási
hulladékba.
Ne próbálja szétszerelni a rendszert: a légkondicionáló rendszer szétszerelését, a hűtőközeg, olajok és más alkatrészek kezelését képesített
szerelőnek kell végeznie a vonatkozó helyi és országos előírásoknak megfelelően.
A légkondicionálókat az újrafelhasználáshoz és újrafeldolgozáshoz speciális létesítményben kell elhelyezni. A termék hulladékként való kezelésének
helyes módjával segít megakadályozni a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. További részletekért lépjen kapcsolatba a
szerelővel vagy a helyi hatóságokkal.
Az elemeket a távirányítóból ki kell venni és a vonatkozó helyi és országos előírások szerint kell hulladékba helyezni.

1-2

Beltéri egység

Leeresztő csövek

Magyar

BESZERELÉSI RAJZ

Hőszigetelés

Tekerje a szigetelő és burkoló
szalagot az aljától felfelé

Előlap

Légszűrő
(rács mögött)

Légbeszívó rács
Légkifúvó lamella

Kültéri egységhez
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A BELTÉRI EGYSÉG BESZERELÉSE

0,5 m vagy több

0,5 m vagy több

0,5 m vagy több

0,3 m vagy kevesebb

3 m vagy több

1 m vagy több

Sugár

A beszerelési hely előkészítése
A légkondicionáló beltéri egység beszerelése előtt olvassa el ezt az útmutatót.
• A tápellátás feszültségének ingadozása nem haladhatja a meg a névleges feszültség ±10%-át. A tápvezetékeknek
függetleneknek kell lenniük a forrasztáshoz használt átalakítóktól, amelyek nagy ingadozást okozhatnak.
• Ellenőrizze, hogy a hely megfelelő a vezetékek, csövek és leeresztő csövek számára.
• Ne nyomja meg a gyantázott részeket az egység felnyitásakor vagy nyitás utáni áthelyezésekor.
• Szállításkor ne vegye ki az egységet a csomagolásból. Az egység sérülésének vagy megkarcolásának elkerülése érdekében
kicsomagoláskor használjon biztonsági alátétet vagy lemezeket.

Akadály
Padló

• A beszerelési helyen:
a) A leeresztő csövek könnyen beszerelhetők.
b) A vezetékek és csövek elhelyezhetők.
c) Elegendő hely áll rendelkezésre beszereléshez és szervizeléshez.
d) Nem áll fenn a gyúlékony gázok szivárgásának kockázata.
e) A hideg levegő kifúvó és meleg levegő beszívó körül ne legyenek akadályok, hogy a levegő áramlása akadálytalanul
eljusson a szobába (a szoba közepe körül).
f ) A beltéri egységet a faltól és akadályoktól az alábbi ábrán látható távolságra kell elhelyezni.
g) A zaj és rezgések fokozásának elkerüléséhez a beszerelési helynek a beltéri egység súlyának 4-szeresét kell elbírnia.
h) A beszerelési helynek (mennyezeti felület) egyenletesnek kell lennie és a mennyezeten belüli magasságnak 350 mm
vagy nagyobbnak kell lennie.
i) A beltéri egységet hő- és gőzforrásoktól távol kell felszerelni (ne szerelje fel a bejáratok közelében).
Az egység szigetelése
• Mérje meg és jelölje be a függőrúd helyét. Fúrja meg a
csavar helyét a mennyezeten és rögzítse a függőrudat.
• A beszerelési sablon a hőmérséklettől és páratartalomtól
függően változik. Ellenőrizze az alkalmazható méreteket.
• A beszerelési sablon méretei megegyeznek a mennyezeti
nyílás méreteivel.
• A mennyezeti laminálási munka befejezése előtt rögzítse
a beszerelési sablont a beltéri egységre.

990 mm
880~990 mm (mennyezeti nyílás = 890 mm)

990 mm

880~990 mm (mennyezeti nyílás)
622 mm (függőrúd)

770 mm (függőrúd)

MEGJEGYZÉS 
Ne feledje megbeszélni a szerelőkkel a mennyezeti fúrási
munkálatokat.

Cső iránya

Felfüggesztett egység

• Tartsa meg az egységet és függessze fel a rúdra az anyával
és alátéttel.
• Állítsa az egység magasságát 30 mm-re a beltéri egység
alsó felülete és a mennyezet felülete között.
• Szintmérővel ellenőrizze, hogy az egység vízszintesen
helyezkedik-e el, és húzza meg az anyát és csavart a
rögzítéshez és a rezgés megakadályozásához.
• Nyissa fel a mennyezeti elemet a papír beszerelési sablon
külső szélén.

Beltéri egység
Mennyezeti
elem
30 mm
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Beltéri
egység
Panel

700 mm
vagy kevesebb

Rugalmas tömlő
Csőbilincs

• A könnyed leeresztésért a leeresztő csőnek lefele
kell dőlnie.
• A víz visszafolyásának elkerülése érdekében ne
szerelje a leeresztő csövet ellenkező irányba.
• A leeresztő cső csatlakoztatásakor vigyázzon, hogy
ne húzza meg túlságosan a beltéri egység leeresztő
csatlakozóját.
• A leeresztő csatlakozó külső átmérője a rugalmas
leeresztő tömlőnél 20 mm.
• A kondenzvíz csepegésének elkerülése érdekében
végezze el a leeresztő csövek hőszigetelését (8,0 mm
vastagságot meghaladó polietilén hab).

Mennyezet

Vízleeresztés teszt
• Csatlakoztassa a fő leeresztő csövet a rugalmas
leeresztőhöz.
• Engedjen be vizet a rugalmas leeresztő tömlőből és
ellenőrizze a szivárgást.
• A teszt befejezése után csatlakoztassa a rugalmas
leeresztő tömlőt a beltéri egység leeresztő
csatlakozójához.

Víz betöltése
Fő leeresztő cső

Rugalmas leeresztő tömlő

MEGJEGYZÉS
Ez a beltéri egység a kondenzvíz leeresztéséhez leeresztő szivattyút használ. A vízszivárgás és a légkimenet körüli
kondenzálódás megakadályozása érdekében az egységet vízszintesen szerelje fel.

Az előlap felszerelése
• Az elülső panel csak egy irányba szerelhető fel, a csövek oldaláról. (Kövesse az előlapon található nyíl matricát)
• Az előlap felszerelése előtt távolítsa el a beszerelési sablont.

Nyitott

Csavar

•
•
•
•

Nyissa fel a légbeszívó rácsot visszahúzva a rögzítőket és eltávolítva az előlap szűrővel együtt.
Szerelje fel az előlapot az ajtóra a 4 csavarral és a hideg levegő szivárgásának elkerüléséhez húzza meg szorosan.
Csatlakoztassa a LED vezetéket és a légmozgató vezetékét a beltéri egységhez.
Csatlakozás után a légmozgató csatlakozóját a vezérlődobozba kell behelyezni.
LED vezeték

Az egység
vezérlődobozától

Az egység
előlapjától

Légmozgató vezeték
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Leeresztő csövek beszerelése

Rács záróburkolat (a mozgó részekkel való közvetlen érintkezés elleni védelmet biztosítja)
A rács záróburkolatot az alábbi ábra szerint kell felszerelni.

Keret

Beszívórács

Rács záróburkolat
(2 db)
M4 x 6 csavar
(2 db)

Az egység szervizelésekor kövesse az alábbi lépéseket:
1. Az egység beszerelése vagy szervizelése előtt ellenőrizze, hogy a berendezés ki van-e kapcsolva.
2. Egy csavarhúzó segítségével csavarja ki a rács záróbukolat csavarját.
3. Távolítsa el a rács záróburkolatot és nyissa fel a beszívórácsot.
4. Szervizelés után szerelje fel a beszívórácsot és csavarozza vissza a rács záróburkolatát.
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Vezetékek beszerelése

1. ábra
Az 1. és 2. ábra a beltéri egység kábelburkolatának helyét mutatja.
A tápellátó vezetékek és a kültéri egység kábeleinek beszerelési lépései.
1. Távolítsa el a kábelburkolatot eltávolítva a 2 csavart a 3. ábra szerint.
2. A vezetékek a 4. és 5. ábrán látható nyíláson haladnak át, a nyílás magasságának meghaladása nélkül.
3. Ezt követően a kábelburkolattal zárja le a vezetéket.

2. ábra

3. ábra
Tápellátás
érintkezőblokk

A vezetékeket úgy
igazítsa, hogy a
leállítószelep burkolata
szorosan rögzüljön.
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B

A
A<B

4. ábra

5. ábra

m VIGYÁZAT

Ne szerelje be a beltéri vagy kültéri egységet 2000 m tengerszint fölötti magasság felett.
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HŰTŐKÖZEG CSÖVEK
Megfelelő hossz a különböző vezetékekhez (méter)
Csőméret

L-csatlakozás

Elhajlás

0,18
0,20
0,25
0,35
0,40
0,45
0,50
0,60

1,3
1,5
2
2,4
3
3,4
3,7
4,4

3/8" (Külső átm. 9,52 mm)
1/2" (Külső átm. 12,7 mm)
5/8" (Külső átm. 15,9 mm)
3/4" (Külső átm. 19,1 mm)
7/8" (Külső átm. 22,2 mm)
1" (Külső átm. 25,4 mm)
1 1/8" (Külső átm. 28,6 mm)
1 3/8" (Külső átm. 34,9 mm)

Megjegyzések:
1. A megfelelő csővezeték hossz a gázcsövek tényleges hosszával érhető el.
2. A 90° cső elhajlás L-csatlakozásnak felel meg.

A csövet óvatosan hajlítsa meg, hogy ne törjön el. Ha lehetséges, használjon csőhajlítót.

Csővezetékek és peremek felszerelése

I. ábra

• Ne használjon szennyezett vagy sérült rézcsöveket.
Ha bármely cső, párologtató vagy kondenzátor 15
másodpercnél hosszabb ideig nyitva volt, a rendszert
légteleníteni kell. A műanyag és gumi dugókat és anyákat
a szelepekről, szerelvényekről, tömlőkről és hőcserélőkről
csak követlenül csatlakoztatás előtt távolítsa el.
• Ha forrasztásra van szükség, ellenőrizze, hogy a nitrogén
gáz átjusson a vezetékeken és csatlakozásokon a
forrasztási munka során. Ezáltal megakadályozható a
korom lerakódása a rézcsövekben.
• A csövet lépésenként vágja el, lassan előrenyomva
a csővágót. A túlzott nyomás és mély vágás a cső
deformálódását és forgácsolódást eredményez. Lásd az
I. ábrát.
• Távolítsa el a forgácsot a csövek széleiről forgács
eltávolítóval. Lásd a II. ábrát. Tartsa a csövet a felső
pozícióban és a forgács eltávolítót a legalsóban, hogy
megakadályozza a fémforgács behullását a csőbe. Ezáltal
elkerülhető a peremek felületének egyenetlensége ami
gázszivárgást okozhat.
• Helyezze be a beltéri és kültéri egység csatlakozó részeire
szerelt peremes anyákat a rézcsövekbe.
• A süllyesztékes blokk elejéről kiálló cső pontos hosszát a
szerelőeszköz határozza meg. Lásd a III. ábrát.
• Rögzítse a csövet szorosan a süllyesztékes blokkra. Illessze
egymáshoz a süllyesztékes blokkot és a peremlyukasztót,
majd húzza meg teljesen a peremlyukasztót.

1/4t

Rézcső
II. ábra

Eltávolítandó forgács

Süllyesztékes blokk

6,35 (1/4")
9,52 (3/8")
12,70 (1/2")
15,88 (5/8")
19,05 (3/4")

18 (13,3)
42 (31,0)
55 (40,6)
65 (48,0)
78 (57,6)

D

Ø cső, D
Hüvelyk mm
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"

• Igazítsa egymáshoz a csövek közepét és húzza meg a
peremes anyát kézzel. Lásd a IV. ábrát.
• Vé g ü l p e d i g h ú z z a m e g a p e re m e s a ny á t a
nyomatékkulccsal amíg a kulcs kattan.
• A peremes anya nyomatékkulccsal való meghúzásakor
a meghúzási iránynak követnie kell a kulcson jelzett nyíl
irányát.
• A hűtőközeg csővezetékek zárt cellás poliuretánnal
szigeteltek.
Nyomaték, Nm/(ft-lb)

Rézcső

A

III. ábra

Az egységek csatlakozóvezetékei

Cső mérete (mm/in)

Rézcső elvágása

A (mm)
Birodalmi
Merev
(szárnyas anya típus)
(zár típus)
6,35
1,3
0,7
9,52
1,6
1,0
12,70
1,9
1,3
15,88
2,2
1,7
19,05
2,5
2,0

IV. ábra Peremes csatlakozás

Beltéri csövek

Csavarkulcs
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Peremes cső

Peremes anya

Nyomatékkulcs

Az összes vezetéket megfelelően csatlakoztatni kell.
Ellenőrizze, hogy a vezetékek nem érnek hozzá a hűtőközeg csövekhez, kompresszorhoz vagy bármely mozgó részhez.
A beltéri és a kültéri egység közötti csatlakozó vezetéket a hozzá tartozó rögzítőkkel egymáshoz kell bilincselni.
A tápellátó kábelnek H07RN-F minősítésűnek kell lennie, ami a minimális követelmény.
Ellenőrizze, hogy ne nehezedjen külső nyomás az érintkező csatlakozókra és vezetékekre.
A hézagok elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy az összes burkolat a helyén van-e.
A vezetékek tápellátó érintkezőblokkjának csatlakoztatásához használjon kerek, krimpelő érintkezőt. A vezetékeket
az érintkezőblokkon található jelzéseknek megfelelően csatlakoztassa. (Lásd az egységhez rögzített huzalozási rajzot).
Rögzítse a szigetelőhüvelyt

Elektromos vezeték
Kerek, krimpelt érintkező

•
•
•
•

Használja a megfelelő csavarhúzót az érintkező csavarok meghúzásához. A nem megfelelő csavarhúzó károsíthatja a csavarfejet.
A túlzott meghúzás károsíthatja az érintkező csavarokat.
Ne csatlakoztasson eltérő méretű kábelt ugyanazon érintkezőhöz.
Tartsa a kábeleket rendezetten. Vigyázzon, hogy a vezetékek ne akadályozzák más részek működését és ne csípődjenek be
az érintkeződoboz burkolata alá.
Csatlakoztassa ugyanazon
méretű kábeleket mindkét
oldalon.

Ne csatlakoztasson
ugyanazon méretű kábeleket
egyik oldalon.

Ne csatlakoztasson
különböző méretű
kábeleket.

AZ R410A EGYSÉGEKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS ÓVINTÉZKEDÉSEK
• Kizárólag az R410A hűtőközeghez jóváhagyott
szerszámokat és anyagokat használjon. Az R410A
hűtőközeghez jóváhagyott szerszámok a csőcsonk
szelep, töltőtömlő, nyomásmérő, gázszivárgásérzékelő, peremtágító szerszámok, nyomatékkulcs,
vákuumszivattyú és hűtőközeg tartály.
• Mivel az R410A légkondicionálókban magasabb a
nyomás, mint az R22 egységekben, a rézcsövek helyes
kiválasztása rendkívül fontos. Ne használjon 0,8mm-nél
vékonyabb rézcsöveket, akkor sem, ha azok kaphatók.
• Ha a beszerelés / szervizelés során hűtőközeg gáz szivárgás
fordul elő, szellőztessen ki alaposan. Ha a hűtőközeg gáz
tűzzel érintkezik, mérges gázok képződhetnek.
• A légkondicionáló beszerelésekor vagy eltávolításakor ne
hagyja a levegőt vagy párát a hűtőközeg köráramban.

Az R410A egy új HFC hűtőközeg, ami nem károsítja az
ózonréteget. Az új hűtőközeg üzemi nyomása 1,6-szor
magasabb, mint a hagyományos hűtőközegé (R22), ezért a
megfelelő beszerelés / szerviz létfontosságú.
• R410A-val való használatra tervezett légkondicionálókban
kizárólag R410A hűtőközeget használjon.
• A POE vagy PVE olaj az R410A kompresszorhoz használható
kenőanyagok, ami különbözik az R22 kompresszorhoz
használt ásványi olajtól. Beszerelés és szerviz során
vigyázzon, hogy az R410A rendszert ne tegye ki túl hosszú
ideig párás levegőnek. A csövekben található maradék
POE vagy PVE olaj felszívja a nedvességet a levegőből.
• A téves feltöltés elkerülése érdekében a peremes szelep
szerviz nyílásának átmérője eltér az R22-étől.
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•
•
•
•
•
•
•

LÉGTELENÍTÉS ÉS FELTÖLTÉS
A légtelenítés azért szükséges, hogy a rendszerből eltávolítsuk a nedvességet és levegőt.

A csövek és a beltéri egység légtelenítése
A beltéri egységet és a hűtőközeg csatlakozó csövet
légteleníteni kell, mert a hűtőközeg áramban rekedő nedves
levegő a kompresszor meghibásodását okozhatja.
• Vegye le a dugókat a szelepről és a szerviz nyílásról.
• C satlakoztassa a töltésmérő közepét a vákuum
szivattyúhoz.
• Csatlakoztassa a töltésmérőt a 3-utas szelep szerviz
nyílásához.

• Indítsa el a vákuum szivattyút. Működtesse körülbelül
30 percig. A légtelenítési idő a vákuum szivattyú
kapacitásától függően változhat. Ellenőrizze, hogy a
töltésmérő mutatója a -760 mmHg értékre mozdult el.
Vigyázat
• H a a töltésmérő mutatója nem mozdul a -760 mmHg
értékre, ellenőrizze, hogy nincs-e gázszivárgás (a
hűtőközeg detektorral) a beltéri és kültéri egység peremes
csatlakozásánál és javítsa ki a szivárgást mielőtt továbblépne.
• Zárja le a töltésmérő szelepét és állítsa le a vákuumszivattyút.

KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK
Rövid vezetékre vonatkozó specifikációk
• A beltéri egység egy légkinyomó és légbeszívó “kiütő” nyílással van ellátva, amelyen a vezeték csatlakoztatható. A
légkinyomó rövid vezetékének csatlakoztatása azonban csak az egyik oldalon lehetséges.
• A rövid légkinyomó vezeték használata javítja a légáramlás eloszlását akadályok esetén (például világítási
szerelvények) vagy hosszú, keskeny, illetve L alakú szobákban. Emellett két szoba párhuzamos légkondicionálásához
is használható.

A légkifúvó és légbeszívó lehetséges irányai
Légkifúvó

A vezeték csatlakozónyílás lehetséges méretei
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Légkifúvó kiütőnyílás
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Légbeszívó
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MEGJEGYZÉS
• A párologtató befagyásának elkerülése érdekében, ha lehetséges, ne használja a rövidebb vezetéket, amelyen
a légkinyomó rács teljesen lezárható.
• A kondenzálódás megakadályozása érdekében végezzen megfelelő hőszigetelést és ellenőrizze a hideg
levegő szivárgását a rövid vezeték beszerelésekor.
• A friss levegő beszívás aránya a teljes légszállítás 20%-a legyen. Használjon kiegészítő ventilátort.

Tömítőanyag
• A négy légkifúvó egyike lezárható. (Két vagy több légkifúvó elzárása az egység meghibásodását okozhatja.)
• Távolítsa el az előlapot és helyezze be a tömítőanyagot a beltéri egység légkifúvó nyílásába.
• A tömítőanyag hossza megegyezik a hosszabb légkifúvó méretével. Ha a rövidebb légkifúvót kívánja lezárni, vágja le
a tömítőanyagot.
• Nyomja be a tömítőanyagot körülbelül 10 mm-re a beltéri egység alja alá, úgy, hogy ne érjen a légmozgató
lamellához. Ne nyomja beljebb a tömítőanyagot 10 mm-nél.
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• Az útmutató angol nyelvű és más nyelvekre lefordított változatai közötti eltérések esetén az angol nyelvű változat az irányadó.
• A gyártó az itt leírt műszaki adatokat és leírásokat előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatja.
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