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A jelen útmutató eredeti szövege az angol nyelvű szöveg. A többi nyelvű változat az útmutató eredeti 
szövegének a fordítása.

1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Kérjük, olvassa el figyelmesen a "BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK" részt a klímaberendezés üzembe helyezése 
előtt, és ügyeljen a szakszerű üzembe helyezésre.

A FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK megjegyzések jelentősége. 
Mindkét típusú megjegyzés fontos információkat tartalmaz a biztonságra vonatkozóan. Tartsa be az 
előírásokat.

FIGYELMEZTETÉS ....Ezeknek az utasításoknak a figyelmen kívül hagyása személyi sérülést 
okozhat, illetve az életet veszélyeztetheti.

TUDNIVALÓ ...............Ezeknek az utasításoknak a figyelmen kívül hagyása anyagi károkat vagy – 
a körülményektől függően – akár súlyos személyi sérülést is okozhat.

Az üzembe helyezés után végezzen próbaüzemeltetést, így győződhet meg arról, hogy a berendezés hiba 
nélkül üzemel. Ezt követően magyarázza el az ügyfélnek a berendezés üzemeltetését és biztosítsa a 
használati utasítások betartását. Hívja fel a felhasználó figyelmét arra is, hogy ezt a szerelési kézikönyvet 
az üzemeltetési kézikönyvvel együtt meg kell őrizni.
A klímaberendezés kategóriája "nem általános célú berendezés".
Ez a berendezés "A" osztályú termék. Egy lakásban a termék rádióinterferenciát okozhat, és ilyen esetben 
a felhasználónak meg kell tennie a szükséges elhárító intézkedéseket.

FIGYELMEZTETÉS

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

• A klímaberendezést a jelen szerelési kézikönyv utasításai szerint kell üzembe helyezni. 
A szakszerűtlen üzembe helyezés szivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.

• Ha a berendezést kis helyiségbe szerelik be, gondoskodni kell arról, hogy egy esetleges szivárgás esetén 
a kiömlött hűtőközeg koncentrációja ne léphesse túl a megengedett határértéket.
További információért forduljon a forgalmazóhoz. Ha a szivárgó hűtőközeg koncentrációja meghaladja 
a határértéket, oxigénhiány léphet fel.
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• Csak a megadott alkatrészeket és tartozékokat szabad használni az üzembe helyezésnél.
Ha nem a megadott alkatrészeket használják, az a berendezés leesését okozhatja, illetve szivárgást, 
áramütést vagy tüzet okozhat.

• A klímaberendezést olyan helyre kell szerelni, amely elég erős az egység súlyának megtartásához. 
Ha az alapzat nem elég stabil, a berendezés lezuhanhat és sérülést okozhat.

• A felszerelésnél vegye figyelembe, ha a berendezést érheti erős szél, tájfun vagy földrengés.
Ha a felszerelést nem a megfelelő módon végezték el, az egység lezuhanhat és balesetet okozhat.

• A villanyszerelést szakembernek kell elvégezni, a helyi előírásoknak és a szerelési kézikönyvnek 
megfelelően. A berendezést az elektromos hálózatra önálló áramkörrel kell csatlakoztatni, tilos közös 
áramkörről üzemeltetni.
Az ellátó áramkör alulméretezése vagy a szakszerűtlen elektromos bekötés áramütést vagy tüzet okozhat.

• A klímaberendezést földelni kell. 
Ne földelje a berendezést gázcsövekhez, vízcsövekhez, villámhárítóhoz, és ne kösse telefonföldelésre. 
A szakszerűtlen földelés áramütést vagy tüzet okozhat. 
A villámlásból vagy egyéb forrásból eredő túlfeszültség a klímaberendezést károsíthatja.

• Be kell szerelni egy földzárlat-megszakítót. 
Ha nincs földzárlat-megszakító, akkor áramütés vagy tűz keletkezhet.

• Mielőtt az elektromos alkatrészekhez érne, kapcsolja ki a berendezést. 
Az áram alatt lévő alkatrész megérintése áramütést eredményezhet.

• A huzalozásnál csak az előírt típusú vezetéket szabad használni, a csatlakozásokat jól meg kell húzni, 
hogy külső erő ne hasson a vezetékcsatlakozókra.
A nem megfelelően szorosan csatlakoztatott és meghúzott vezetékek túlmelegedést vagy tüzet 
okozhatnak.

• A beltéri és a kültéri egységek közötti huzalozásnál és az elektromos hálózat bekötésénél ügyeljen 
a vezetékek megfelelő vezetésére és elrendezésére, a vezérlődoboz fedelét pedig olyan szorosan 
kell rögzíteni, hogy a vezetékek ne nyomhassák fel a szerkezeti alkatrészeket, mint például a fedelet.
A nem megfelelő módon rögzített fedél áramütést vagy tüzet okozhat.

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

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

• Vigyázzon, hogy ne kerüljön a hűtőközegcsövekből vagy máshonnan szivárgó hűtőközeg a bőrére, 
mert az fagyási sérüléseket okozhat.

TUDNIVALÓK

• A kondenzvízcsövek szerelését a szerelési kézikönyv szerint kell elvégezni, a páralecsapódás 
megakadályozása érdekében szigetelje a csöveket.
A szakszerűtlen kondenzvíz-elvezetés beltéri vízszivárgást és anyagi károkat okozhat.

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

• Szerelje a beltéri egységet a fénycsövektől a lehető legtávolabb.
Ha olyan helyiségbe szerel vezeték nélküli készletet, ahol gyorsgyújtású fénycső (elektronikus gyújtású 
vagy inverteres típusú) működik, a távirányító átviteli távolsága lerövidülhet.

• Nem szabad a klímaberendezést az alábbi helyeken felszerelni:
1. Ahol tömény ásványolajpermet vagy gőz lehet (például konyhában). 

A műanyag alkatrészek károsodhatnak és leeshetnek, vagy víz szivároghat.
2. Ahol korrozív gáz, például kénsavas gáz termelődik. 

A rézcsövek és a forrasztott alkatrészek korróziója a hűtőközeg szivárgását okozhatja.
3. Ahol elektromágneses hullámokat keltő berendezések működnek, illetve gyakori a feszültségingadozás, 

például gyári környezetben.
A vezérlésben zavar keletkezhet, ami az egység hibás működéséhez vezethet.

4. Ahol éghető gáz szivároghatnak, ahol szénszálak vagy gyúlékony gőz/por kerül a levegőbe, vagy ahol 
illékony tűzveszélyes anyagokat, például festéket, hígítót vagy benzint tárolnak.
Ha a berendezést ilyen feltételek között üzemeltetik, akkor tűz keletkezhet.

• A klímaberendezés nem használható robbanásveszélyes környezetben.
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2. ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT
Amikor az egységet kiemelik a kartondobozból, az emelőfüleket fogva kell emelni vigyázva, 
hogy ne hasson a berendezés más részére erő
Üzembe helyezés előtt ellenőrizze a használandó hűtőközegtípust (R410A). (Ha nem megfelelő 
hűtőközeget használnak, a berendezés rosszul fog működni.)
• Az egységet kicsomagolásakor és a dobozból való kiemeléskor a négy emelőfület fogva kell emelni, 

vigyázva, hogy ne hasson a berendezés más részére erő, illetve ne ütődjön semmihez – különösen figyelni 
kell a hűtőközegcsövekre és minden műanyag alkatrészre.

• Találja ki a szállítás módját.
• Az üzembe helyezés helyén vegye csak ki az egységet a csomagolásból. Ha a kicsomagolás a szállítás 

közben elkerülhetetlen, puha anyagú hevederekkel és védőlemezekkel együtt mozgassa, hogy elkerülje 
a készülék sérüléseit.

• Az egység felfüggesztése előtt semmi esetre se vegye le a vezérlődobozt védő csomagolást.
• Az ebben a kézikönyvben nem tárgyaltakat lásd a kültéri egység szerelési kézikönyvében.
• Az üzembe helyezés befejezéséig ne dobjon ki semmilyen alkatrészt, amire esetleg szükség lehet 

a szereléshez.

2-1 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
• A beltéri egység üzembe helyezése előtt olvassa el ezt a kézikönyvet.
• A berendezés helyének kijelölésekor használja az üzembe helyezési sablont.
• A berendezés mind beltéri, mind kültéri használatra alkalmas háztartási és könnyűipari környezetben. 

Ha háztartásban alkalmazzák, elektromágneses interferenciát okozhat.
• Az üzembe helyezést a forgalmazónak vagy egy képesített szakembernek kell végezni. A szakszerűtlen 

üzembe helyezés szivárgást, rosszabb esetben áramütést vagy tüzet okozhat.
• Csak a berendezéshez mellékelt alkatrészeket használja, illetve olyan alkatrészeket, amelyek megfelelnek 

az előírásoknak. A nem előírás szerinti alkatrészek használata miatt a berendezés leeshet, illetve 
szivárgást, rosszabb esetben áramütést vagy tüzet okozhat.

• Ne szerelje vagy üzemeltesse az egységet az alábbi helyeken:
• Ásványolajos környezetben, vagy ahol tömény olajpermet vagy olajos gőz van jelen, 

pl. konyhákban. (A műanyag alkatrészek deformálódhatnak, emiatt a berendezés leeshet, 
illetve szivárgás keletkezhet.)

• Ahol korrozív gázok, pl. kéngázok vannak. (A rézcsövek és a forrasztások korrodálódhatnak, 
emiatt a hűtőközeg-szivárgás keletkezhet.)

• Ahol illékony tűzveszélyes anyagot, pl. hígítót vagy benzint használnak.
• Ahol gyúlékony gázok szabadulhatnak fel, illetve illékony tűzveszélyes anyagot, pl. hígítót vagy 

benzint használnak. (Az egység környezetében a gáz begyulladhat.)
• Ahol elektromágneses hullámokat keltő berendezések működnek. (A vezérlésben zavar 

keletkezhet.)
• Ahol a levegő sok sót tartalmaz, pl. tengerparton, és ahol a feszültség erősen ingadozik 

(pl. gyárakban). Gépjárművekre vagy hajókra se.
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2-2 TARTOZÉKOK

Ellenőrizze, hogy az alábbi tartozékok mellékelve vannak-e az egységhez.

2-3 KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK
• A távirányítóknak két típusa van: vezetékes és vezeték nélküli. Válasszon ki egy távirányítót az ügyfél 

igényei alapján, és helyezze üzembe egy megfelelő helyen.

* Lásd a távirányítóhoz mellékelt szerelési kézikönyvet.

MEGJEGYZÉS
• Ha a vevő a fenti tételek között nem szereplő távirányítót szeretne használni, akkor a katalógusokból 

a műszaki anyagok alapján kiválaszthat egy megfelelőt.

Név (1) Tartólemez
(2) A tartólemez 

rögzítőcsavarjai

(3) Papírsablon 
az üzembe 
helyezéshez

(4) Szigetelő 
szalag

Mennyiség 1 szett

8 db. → FXAQ15,20,25,32 
típushoz
9 db. → FXAQ40,50,63 
típushoz)

1 db 1 db

Alak

M4 × 25L

Név (5) Bilincs (6) Rögzítőcsavarok

(Egyéb)

• Üzemeltetési 
kézikönyv

• Szerelési 
kézikönyv

Mennyiség 1 nagy 3 kicsi 2 db

Alak

M4 × 12L

Távirányító típusa Modell

Vezetékes BRC1C517 · *BRC1D52 · *BRC1E51A7

Vezeték nélküli
Hőszivattyús 

típusú
BRC7E618

Csak hűtő típus BRC7E619
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AZ ALÁBBI DOLGOKRA KÜLÖNÖSEN FIGYELJEN AZ ÜZEMBE HELYEZÉS SORÁN, 
ÉS A MUNKA VÉGÉN EZEKET ELLENŐRIZZE.

a. A munka befejezése után ellenőrizendő tételek

b. A rendszer átadásakor ellenőrizendő tételek
Lásd még: "BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK"

c. A kezeléssel kapcsolatban az alábbiakra kell felhívni a figyelmet

2-4 MEGJEGYZÉS AZ ÜZEMBE HELYEZŐ SZERELŐNEK
Feltétlenül tájékoztassa az ügyfelet a rendszer helyes üzemeltetéséről (különös tekintettel a szűrők 
tisztítására, a különböző funkciók használatára és a hőmérséklet-beállításra) úgy, hogy közben maga 
a felhasználó végzi el a műveleteket a kézikönyv alapján.

Ellenőrizendők Mi történhet, ha nem megfelelő Ellenőrzés

Biztonságosan van a beltéri és a kültéri 
egység rögzítve?

Az egységek leeshetnek, rezonálhatnak 
vagy zajt okozhatnak.

Teljesen összeszerelte a kültéri egységet?
A berendezés hibásan működhet, 
alkatrészek leéghetnek.

Megvolt a gáz-tömítettségvizsgálat? Elégtelen hűtést eredményezhet.

Szigetelve van a berendezés, ahogy kell? A kondenzvíz csöpöghet.

Akadálytalan a kondenzvíz elfolyása? A kondenzvíz csöpöghet.

Megfelel a tápfeszültség az adattáblán 
feltüntetett feszültségnek?

A berendezés hibásan működhet, 
alkatrészek leéghetnek.

A huzalozás és a csövek rendben vannak?
A berendezés hibásan működhet, 
alkatrészek leéghetnek.

Megfelelő a berendezés védőföldelése? Egy elektromos zárlat esetén veszélyes.

A vezetékek mérete előírás szerinti?
A berendezés hibásan működhet, 
alkatrészek leéghetnek.

Nem akadályozza valami az áramlást 
a beltéri vagy a kültéri egység 
levegőbemeneténél vagy -kimeneténél?

Elégtelen hűtést eredményezhet.

Fel van jegyezve a hűtőközegcső hossza 
és a kiegészítő hűtőközegtöltet?

A rendszerben lévő hűtőközeg-
mennyiséget nem lehet nyomon követni.

Ellenőrizendők Ellenőrzés

Rögzítette a vezérlődoboz fedelét, a levegőszűrőt és a szívórácsot?

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

Átadta az üzemeltetési kézikönyvet a vevőnek?

Az üzemeltetési kézikönyvben a FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK címmel jelzett részek 
nemcsak általánosságban tájékoztatnak a termék használatáról, hanem személyi sérülés vagy anyagi 
kár veszélyére is figyelmeztetnek. 
Éppen emiatt a kézikönyv így jelzett fejezeteit részletesen el kell magyarázni, hogy a felhasználó 
megértse, és fel is kell hívni a figyelmet a kézikönyv áttanulmányozásának fontosságára.
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3. A BERENDEZÉS HELYÉNEK MEGVÁLASZTÁSA
(1) Válasszon olyan helyet, amely megfelel az alábbi feltételeknek, és az ügyfél is jóváhagyja.

• Ahol nem csöpöghet folyadék a berendezésre az álmennyezet fölötti térben hűtőközegcsövekből, 
kondenzvízcsövekből vagy például vízcsövekből.

• Ahol a fal elég erős a beltéri egység súlyának megtartásához.
• Ahol a munkához és a karbantartáshoz elegendő hely van.

(Lásd az 1. és a 2. ábrát.)
• Ahol a szoba legjobb légátjárása biztosított.
• Ahol semmi nem gátolja a levegő mozgását.
• Ahol a kondenzvizet megfelelően el lehet vezetni.
• Ahol a falnak nincs számottevő dőlése.
• Ahol nincsenek gyúlékony gázok a környezetben.
• Ahol a beltéri és a kültéri egységek közötti csövek hossza a megengedett határon belül tartható.

(Lásd a kültéri egység szerelési kézikönyvét.)
• A torz kép és a vételi zavarok megelőzése érdekében ügyeljen, hogy a beltéri és a kültéri egység, azok 

összekötő vezetékei és a tápkábel legalább 1 méter távolságra legyen a tévé- és rádiókészülékektől. 
(Az elektromágneses hullámok jellemzőitől és forrásától függően akár 1 méternél távolabb is 
felléphetnek vételi zavarok.)

• A beltéri egységet a padlótól legalább 2,5 m távolságra kell szerelni. Ha kénytelen alacsonyabbra tenni, 
akkor gondoskodni kell arról, hogy ne lehessen a levegőbemenethez nyúlni.

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

TUDNIVALÓK

• A beltéri egység, a kültéri egység, a tápvezetékek és a távirányító vezetékeit legalább 1 méterre kell 
elhelyezni a televízió- és rádiókészülékektől. Ezzel megelőzhető a kép- vagy hangvételt zavaró 
interferencia. (Interferencia a vétel minőségétől függően még 1 m távolságon túl is felléphet.)

• Ha vezeték nélküli készletet üzembe helyezi, valószínűleg kisebb távolságot kell tartani a vezeték nélküli 
távirányító és a beltéri egység között, ha elektronikus gyújtású fénycső van a helyiségben (pl. inverteres 
vagy gyorsgyújtó típusú). Szerelje a beltéri egységet a lehető legtávolabb a fénycsövektől.

(2) Vizsgálja meg, hogy a kiszemelt hely elég erős-e az egység súlyának a megtartásához, és ha kell, 
erősítse meg falapokkal, gerendákkal stb. Felszerelés előtt a várható vibrációt és zajt figyelembe 
véve is meg kell erősíteni a helyet. 
(A csavarillesztési helyek jelölve vannak az üzembe helyezéshez való papírsablonon (3), a hely 
megerősítésekor ez jól használható.)

(3) A beltéri egységet nem lehet közvetlenül a falra szerelni. A felerősítéshez a mellékelt tartólemezt 
(1) kell használni.

1. ábra

≥ 50 ≥ 50

[ Üzembe helyezéshez szükséges hely (mm) ]

≥ 
90

≥ 
30

Padló
2. ábra

Akadály

≤ 120

≥ 2500 (a padlótól)
Nagy belmagasságú 
helyiségeknél.
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4. A BELTÉRI EGYSÉG ÜZEMBE HELYEZÉSE
• Az üzembe helyezéshez csak az előírt tartozékokat és alkatrészeket szabad használni.

TUDNIVALÓK

• Az egységnek nem szabad se oldalra, se előre lejtenie.
• Az egység emelésekor nem szabad a vízszintes szárnyakat fogni. (Ettől a vízszintes szárnyak 

megsérülhetnek.)

(1) Tegye szabaddá a csőkivezető nyílást.
• A hűtőközegcsövek és a kondenzvízcső 6 irányban vezethető ki: bal oldalon, alul balra, hátul balra, jobb 

oldalon, alul jobbra és hátul jobbra. (Lásd a 3. ábrát)
• Az üzembe helyezési papírsablont (3) használva jelölje ki, hogy hol fognak átmenni a csövek, és fúrja át 

a falat (φ80).
A furat kifelé lejtsen, hogy a kondenzvíz elfolyjon. (Lásd "6. KONDENZVÍZ-ELVEZETÉS")

(2) Vegye le a tartólemezt (1) az egységről, és szerelje a falra.
(A tartólemez csak ideiglenesen van csavarokkal a berendezéshez rögzítve. (15-32-es típus esetén)) 
(Lásd a 3. ábrát)

(a) Jelölje be a furathelyeket az üzembe helyezési papírsablon (3) segítségével.
• A helyet úgy kell megválasztani, hogy legalább 90 mm távolra legyen az egység háza a 

mennyezettől.

(b) Rögzítse ideiglenesen a tartólemezt (1) az üzembe helyezési papírsablonon (3), és vízmértekkel 
állítsa be, hogy a kondenzvíztömlő vízszintes legyen vagy kissé lejtsen.

(c) Fejes vagy anyás csavarokkal rögzítse a tartólemezt (1) a falra.
• Ha a mellékelt rögzítőcsavarokat használja a tartólemez (2) felfogására, akkor mindkét oldalon 

legalább 4 csavarral rögzítse (összesen 8 csavar (15-32 típus), 9 csavar (40-63 típus)) az üzembe 
helyezési papírsablonon (3) bejelölt rögzítési pontokon.

• Anyás csavarok esetében M8 - M10 méretet kell használni (összesen 2 csavart) a két oldalon.
• Betonfal esetében használjon kereskedelmi forgalomban kapható alapzatcsavart (M8 - M10).

(3) Bal oldali, bal alsó, jobb oldali vagy jobb alsó csőkivezetés esetén vágja ki az elülső rácson 
a csőkivezető nyílást. (Lásd a 4. ábrát)

Tartólemez (1)

Ideiglenes csavar
(15-32-es típus esetén)

Jobb oldali cső

Bal oldali cső

Bal hátsó cső

Jobb hátsó cső

Bal alsó cső

Jobb alsó cső

Elülső rács

Vágja ki a 
mélyedés mentén.

Kivágott darab

3. ábra 4. ábra
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(4) Távolítsa el az elülső panelt és a szervizfedelet. (Lásd a 5. ábrát)

< Az elülső panel és a szervizfedél eltávolításának módja >

(1) Nyissa fel az elülső panelt ütközésig.

(2) Nyomja az elülső panel valamelyik oldalán a tengelyt az egység közepe felé, és vegye le a panelt. 
(Úgy is le lehet venni, hogy az elülső panelt jobbra vagy balra csúsztatja, és előrefelé leemeli.)

(3) Távolítsa el a szervizfedél csavarját, és húzza előre a kart.

(5) A cső legyen olyan irányban, amilyen irányban ki fog lépni.

Jobb oldali, jobb alsó vagy jobb hátsó csőkivezetés (lásd a 6. ábrát)
• Pólyálja be együtt a kondenzvíztömlőt és a hűtőközegcsövet 

szigetelő szalaggal (4) úgy, hogy a kondenzvíztömlő a 
hűtőközegcsövek alatt legyen.

 

Bal oldali, bal alsó vagy bal hátsó csőkivezetés
• Vegye le az elülső rácsot. (Lásd a 7. ábrát)
< Az elülső rács eltávolításának módja >
Távolítsa el az elülső rácsot az alább leírt módon, ha csavarokkal 
rögzíti a beltéri egységet, vagy ha külön rendelhető tartozékokat 
csatlakoztat (vezeték nélküli távirányító, adapter PCB-panel stb.).

(1) Vegye le az elülső panelt.

(2) Távolítsa el az elülső rácsot rögzítő csavarokat (FXAQ15,20,25,32 típusnál 2 helyen, FXAQ40,50,63 
típusnál 3 helyen).

(3) Távolítsa el az elülső rácsot rögzítő füleket (3 helyen), a nyilak irányába nyomva őket.

(4) A vízszintes szárnyak sérülésének megelőzésére vegye le az elülső rácsot, a nyíl irányába húzva.

• Távolítsa el a kondenzvízdugaszt, a szigetelő tokot és a kondenzvíztömlőt a csepptálcából, és cserélje 
meg. (Lásd a 8. ábrát)

• Először a helyi hűtőközegcsöveket kell a helyére rögzíteni. A folyadékcső és a gázcső helye a 
tartólemezen (1) be van jelölve.

Tengely Tengely

Tengely

5. ábra

Fogantyú

Csavar

Szervizfedél
Elülső panel(1)

(2) (2)

(3)

Szigetelő szalag (4)

Kondenzvíztömlő
6. ábra

Hűtőközegcsövek

Fülek helyei Fülek helyei

Elülső rács

7. ábra

Fül

(2) (2) (2)

(3) (3)

(4)

(3)

Csavarhely

Csavarhely (FXAQ40,50,63 típus esetén)
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< A kondenzvíztömlő és a kondenzvízdugasz áthelyezése >
(1) Távolítsa el a kondenzvízdugaszt és a szigetelő tokot.
(2) Vegye le a kondenzvíztömlőt, és tegye át bal oldalra.
(3) Szerelje át a kondenzvízdugaszt és a szigetelő tokot jobb oldalra.

(6) Akassza fel a beltéri egységet a tartólemezre. (Lásd a 9. ábrát)
• Megkönnyíti a munkát, ha valamivel feltámasztja a beltéri egységet a faltól.

Jobb oldali, jobb alsó vagy jobb hátsó csőkivezetés
• Vezesse a kondenzvíztömlőt és a hűtőközegcsöveket a fal felé.

Kondenzvíz-lefolyóSzigetelő tok

8. ábra

Ne használjon síkosító olajat (hűtőgépolajat) a behelyezéskor. 
Ez a dugaszt károsítja és szivárgást okozhat.

Helyezze be egy imbuszkulccsal (4 mm).

Ellenőrizze, 
hogy 
nincs-e rés.

Hűtőközegcsövek

A vezetékeket 
a kábelvezetőn kell átbújtatni!

Fül
(2 helyen.)

Vezetékek (nem tartozék)
Tápfeszültség, jelátviteli, földelő 
és távirányító-vezetékek

Fal

Tartólemez 
(tartozék) (1)

Elülső panel Elülső rács
Szervizfedél

Támaszték

Akassza fel a beltéri egységet a tartólemezre (1).

9. ábra
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(7) Vezesse át a tápfeszültség-, jelátviteli, földelő és távirányító-vezetékeket a kábelvezetőn keresztül, 
a beltéri egység hátulján át, majd hozza előre.

(8) Csatlakoztassa a csöveket. (Lásd a "5. HŰTŐKÖZEGCSÖVEK SZERELÉSE" részt és a 10. ábrát)

• A jelátviteli vezetékeket és a távirányító-vezetékeket a lehető legtávolabb kell vezetni a tápfeszültség/
földelés kábelektől, hogy az előbbiekre ne hasson elektromágneses zavaró hatás. A tápfeszültség 
és a földelés kábeleit vezesse egymás mellett úgy, ahogy az ábrán látható. A jelátviteli vezetékeket 
és a távirányító-vezetékeket vezesse egymás mellett, a lehető legtávolabb a tápfeszültség/földelés 
kábelektől (vagyis a másik oldalon). Ezután rögzítse őket a hűtőközegcsövekhez.

• Szigetelje a csőkivezető nyílást tömítőanyaggal.

(9) A beltéri egységet mindkét kézzel, alulról emelve akassza fel a tartólemezre, beakasztva a beltéri 
egység hátulján lévő kampókat (1). (Lásd a 9. ábrát)
• Távolítsa el a(6). lépésben elhelyezett támasztékot.
• Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség-, jelátviteli, földelő és távirányító-vezetékek nem nincsenek-e 

véletlenül elakadva a beltéri egység belsejében.

 A beltéri egység rögzítése csavarokkal
• Vegye le az elülső rácsot. (Lásd a 7. ábrát)
• Rögzítse a beltéri egységet a tartólemezhez (1) 

a rögzítőcsavarokkal (6). (Lásd a 11. ábrát)

Vinilszalaggal 
rögzíteni.

A szigetelő szalagot legalább fél szélességnyi átfedéssel kell 
tekerni. 
A szigetelő szalagot végig kell tekerni, egész az "L" alakú hajlatig.

Tömítőanyaggal 
szigetelni.

Kondenzvíztömlő
Vezetékek

10. ábra

Hűtőközegcsövek

A

"A" metszeti kép

A tápvezetékek 
és a földelővezeték

Hűtőközegcsövek

A jelátviteli vezetékek 
és a távirányító vezetékei

Tartólemez 
(tartozék) (1)

Hűtőközegcsövek
Szigetelő szalag 
(tartozék) (4)

M4 × 12L 
(tartozék) (6)11. ábra
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5. HŰTŐKÖZEGCSÖVEK SZERELÉSE
A kültéri egységek hűtőközegcsöveivel kapcsolatban a kültéri egységhez mellékelt üzembe 
helyezési kézikönyv ad felvilágosítást. 
A hőszigetelést a gázcsövek és a folyadékcsövek mindkét oldalán, teljesen el kell végezni. 
Ellenkező esetben vízszivárgás léphet fel. 
(Hőszivattyús rendszerek esetében a gázcsövek körülbelül 120°C-ra melegedhetnek fel, ezért megfelelően 
hőálló szigetelést kell alkalmazni.)
Ha a hűtőközegcsövek környezetében a hőmérséklet és a relatív páratartalom meghaladhatja a 30°C-ot, 
illetve az RH80%-ot, akkor a hűtőközegcsövek szigetelését meg kell erősíteni. (20 mm vagy vastagabb) 
Ellenkező esetben pára csapódhat le a szigetelőanyag felületén.
A csövek összeszerelése előtt ellenőrizze, hogy milyen típusú hűtőközeg van az egységben. 
Ha a hűtőközegek típusa nem egyezik, akkor a berendezés nem fog megfelelően működni.

TUDNIVALÓK

• Használjon csővágót, és peremezze a használt hűtőközegtípusnak megfelelően.
• Használjon éter- vagy észterolajat a hollandival csatlakozó végeken.
• A por, nedvesség és egyéb idegen anyag csőbe kerülésének megelőzése érdekében lapítsa 

el a végét, vagy fedje be szalaggal.
• A hűtőközegcsövekben ne legyen semmi más anyag (pl. levegő), csak a megfelelő hűtőközeg. 

Ha munka közben hűtőközeg-szivárgást észlel, azonnal 
szellőztessen ki alaposan.

• A hűtőközegcsövekben ne keveredjen levegő vagy más gáz a megadott hűtőközeggel.
• Ha munka közben a hűtőközeggáz szivárgását észleli, szellőztessen ki.
• A kültéri egység fel van töltve hűtőközeggel.
• Használjon varratmentes ötvözött rézcsöveket (ISO 1337).
• A csöveknek a berendezéshez történő csatlakoztatásakor vagy 

leszerelésekor feltétlenül használjon nyomatékkulcsot és 
villáskulcsot is, ahogy a rajzon látható. (Lásd a 12. ábrát.)

• A hollandi anyás kötés méreteivel kapcsolatban lásd az 
"1. táblázatot".

• A hollandi anya csatlakoztatásakor kenje be a peremet (kívülről és 
belülről is) észter- vagy éterolajjal, és az első három-négy menetig 
csak kézzel csavarja be. (Lásd a 13. ábrát.)

• A műgyanta alkatrészeket (pl. csőszorító lemezeket) rögzítő 
csavarokra ne kerüljön olaj.
A rákerült olaj gyengítheti az összecsavarozott műgyanta 
alkatrészek szilárdságát.

TUDNIVALÓK

• Ha a hollandi anya túl nagy erővel lett meghúzva, akkor egy idő 
múlva megrepedhet, ami hűtőközeg-szivárgást eredményez.

MEGJEGYZÉS
• Használja az egységhez mellékelt hollandi anyát.

Táblázat 1

• A helyes meghúzónyomatékokat lásd a 1. táblázatban.

Csőméret Meghúzónyomaték (N·m) "A" peremátmérők (mm) Peremezett csővég

 φ 6,4 (1/4") 14,2 – 17,2 8,7 – 9,1

 φ 9,5 (3/8") 32,7 – 39,9 12,8 – 13,2

 φ 12,7 (1/2") 49,5 – 60,3 16,2 – 16,6

 φ 15,9 (5/8") 61,8 – 75,4 19,3 – 19,7

13. ábra

Csak a belső részekben 
használjon éter- vagy észterolajat

Nyomatékkulcs

Villáskulcs

Csőcsatlakozó
Hollandi anya

12. ábra

R0,4-0,8

A90
0
± 2

0
 

45
0 ± 2

0
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Csak kényszerhelyzetben alkalmazható

A berendezés szereléséhez nyomatékkulcsot kell használni. Ha ennek ellenére mégis nyomatékkulcs 
nélkül kénytelen üzembe helyezni a rendszert, akkor az alábbiak szerint járjon el.

Ha az üzembe helyezés kész, ellenőrizze, hogy a hűtőközeggáz nem szivárog-e sehol.
Ha elkerülhetetlen, hogy csak villáskulccsal húzza meg a hollandi anyát, akkor figyeljen arra a pontra, 
amikor az ellenállás hirtelen megnövekszik (megszorul az anya). Abból az állásból húzza tovább a 
hollandi anyát, az alábbi szögértékkel:

Táblázat 2

Ha az üzembe helyezés kész, ellenőrizze, hogy a hűtőközeggáz nem szivárog-e sehol.

TUDNIVALÓK

A HŰTŐKÖZEGCSÖVEK FORRASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓ
Ne használjon forrasztószert a hűtőközegcsövek forrasztásához! A forrasztáshoz használjon foszforréz 
töltőfémet (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), amihez nem kell forrasztószert használni.
(A forrasztószer rendkívül károsan befolyásolja a hűtőközegcsövek állapotát. Ha például klórtartalmú 
forrasztószert használnak, az korrodálja a csöveket, ha pedig fluortartalmú a forrasztóvíz, az a hűtőközeget 
károsítja.)

• A helyi hűtőközegcsövek forrasztása előtt nitrogéngázzal kell a csöveket feltölteni, és a levegőt kihajtani.
Ha a csöveket nitrogéngázzal való feltöltés nélkül forrasztják, akkor a csövek belső felületén kiterjedt 
oxidréteg alakul ki, ami károsan befolyásolhatja a rendszer működését.

• A hűtőközegcsövek forrasztását csak akkor szabad elkezdeni, ha a hűtőközegcsövek már fel vannak töltve 
nitrogénnel vagy nitrogén áramlik rajtuk keresztül. Ha ezzel kész, csatlakoztassa a beltéri egységet 
hollandianyás kötéssel vagy karimás csőkötéssel.

• A nitrogén nyomását 0,02 MPa értékre kell állítani egy nyomáscsökkentő szeleppel, ha forrasztás közben 
a csövekbe töltik. (Lásd a 14. ábrát.)

TUDNIVALÓK

A csöveket teljes hosszukban szigetelni kell, egészen az egységen belüli csőcsatlakozásig. A szabadon 
hagyott csöveken pára csapódhat le, vagy égési sérülést okozhat, ha hozzáérnek.

• A gázszivárgás ellenőrzése után a csőcsatlakozásokat szigetelni kell a mellékelt csőszigetelő tokkal és a 
szigetelő szalaggal (4). A csöveket teljes hosszukban szigetelni kell a szalaggal (4) az "L" alakú hajlattól 
kezdve az egységen belül egészen végig. (Lásd a 15. ábrát)

Csőméret Továbbhúzás szöge A szerszám ajánlott szárhossza

φ 6,4 (1/4") 60 - 90 fok Kb. 150 mm

φ 9,5 (3/8") 60 - 90 fok Kb. 200 mm

φ12,7 (1/2") 30 - 60 fok Kb. 250 mm

φ15,9 (5/8") 30 - 60 fok Kb. 300 mm

Hűtőközegcsövek
Forrasztandó 
rész

Körültekercselés
Nyomáscsökkentő szelep

Kézi szelep

Nitrogén 14. ábra
Nitrogén
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TUDNIVALÓK

A csöveket teljes hosszukban szigetelni kell, egészen az egységen belüli csőcsatlakozásig. A szabadon 
hagyott csöveken pára csapódhat le, vagy égési sérülést okozhat, ha hozzáérnek.

6. KONDENZVÍZ-ELVEZETÉS
(1) Szerelje fel a kondenzvízcsöveket. (Lásd a 16. ábrát)

• A kondenzvízcső legyen a lehető legrövidebb, és legyen lejtése, hogy ne keletkezzenek benne 
levegőzárványok.

• A kondenzvízcső felszerelésekor vegye figyelembe a 16. ábrán látható pontokat.

• A kondenzvíztömlő hosszabbításához használjon kereskedelmi forgalomban kapható 
kondenzvíztömlő-hosszabbítást, és ne feledje a beltéri szakaszon a kondenzvíztömlő 
meghosszabbított részét is szigetelni. (Lásd a 17. ábrát)

A szigetelő tok hajtókája
A szigetelő tok hajtókája

Külső csövek

Beltéri egység csövei

Beltéri egység csöveinek szigetelő tokja

Nagy bilincs 
(tartozék) (5)

Szigetelő szalag (tartozék) (4)

"L" alakú 
hajlat

Pólyálás kezdete
Lásd "4. A BELTÉRI EGYSÉG 
ÜZEMBE HELYEZÉSE"

Beltéri egység csöveinek szigetelő tokja

A szigetelő tok hajtókája

Szigetelő tok varrata
A szigetelő tokot úgy kell 
felhelyezni, hogy a varrat mellett 
ne keletkezzen rés.

15. ábra

16. ábra

Ellenőrizze, 
hogy megvan-e a 
kondenzvíztömlő lejtése.

Ellenőrizze, hogy a 
csőcsonk nem került-e 
víz alá, ha vizet töltött be.

Kondenz-
víztömlő Kondenzvíztömlő

(Lejtés)

Beltéri oldali kondenzvíztömlőKondenzvíztömlő-
hosszabbítás 
(nem tartozék)

Szigetelő tok 
(nem tartozék) Szigetelő szalag (tartozék) (4)

(Lásd "4. A BELTÉRI EGYSÉG ÜZEMBE 
HELYEZÉSE")

17. ábra
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• Ellenőrizze, hogy a csövek átmérője megegyezik-e (kemény PVC, 13 mm névleges átmérő). 
A hosszabbítás átmérője lehet nagyobb is.

• Ha egy kemény PVC csövet csatlakoztat (13 mm névleges átmérő) közvetlenül a beltéri egységhez 
csatlakoztatott kondenzvíztömlőre (például beépített csövek esetén), használjon egy kereskedelemben 
kapható kemény PVC toldócsövet (13 mm névleges átmérő) a toldáshoz. (Lásd a 18. ábrát)

(2) Ellenőrizze, hogy a kondenzvíz elvezetése 
megfelelő-e.
• Ha a kondenzvíz-elvezetéssel kész, 

ellenőrizze az elvezetést. Ehhez nyissa 
fel az elülső panelt, távolítsa el a 
levegőszűrőt, öntsön vizet a csepptálcába, 
és ellenőrizze, hogy a víz akadálytalanul 
elfolyik-e a kondenzvíztömlőn keresztül. 
(Lásd a 19. ábrát)

TUDNIVALÓK

• Kondenzvízcső-csatlakozások
Nem szabad a kondenzvízcsöveket ammóniaszagot árasztó szennyvízcsövekhez közvetlenül 
csatlakoztatni! Az ammónia a szennyvízcsőből a beltéri egységbe juthat a kondenzvízcsövön keresztül, 
és korrodálhatja a hőcserélőt.

• Ha a kondenzvízcsőben megáll a víz, akkor ott idővel el fog dugulni a kondenzvízcső.

7. ELEKTROMOS HUZALOZÁS
7-1 ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK
• Minden helyszínen beszerzett alkatrésznek, anyagnak és az elektromos szerelésnek meg kell felelnie 

a helyi előírásoknak.
• Csak réz vezetékeket használjon.
• Az elektromos huzalozással kapcsolatban lásd az egység házán a "HUZALOZÁSI RAJZOT".
• A távirányító huzalozásával kapcsolatban a távirányítóhoz mellékelt szerelési kézikönyv szolgál részletes 

információkkal.
• A huzalozási munkát egy képesített villanyszerelőnek kell elvégeznie.
• Ez a rendszer több beltéri egységet tartalmaz. Jelölje az egyes beltéri egységeket úgy, hogy A egység, 

B egység stb., és ellenőrizze, hogy a csatlakozópanelből a kültéri egységhez és a BS egységhez futó 
kábelek megfelelően vannak-e bekötve. Ha a kültéri egység és a beltéri egység közötti huzalozásban 
vagy a csővezetésben hiba van, akkor a rendszerben hiba keletkezhet.

• Fel kell szerelni egy elektromos kapcsolót, amellyel a teljes rendszert áramtalanítani lehet.
• A kültéri egységhez csatlakozó elektromos tápvezeték méretével, a hálózati megszakító és a kapcsoló 

kapacitásával, és a huzalozási utasításokkal kapcsolatban a kültéri egységhez mellékelt szerelési 
kézikönyv ad felvilágosítást.

• A klímaberendezést földelni kell.
• Ne földelje a berendezést gázcsövekhez, vízcsövekhez, villámhárítóhoz, és ne kösse telefonföldelésre.

• Gázcsövek: robbanást vagy tüzet okozhatnak gázszivárgás esetén.
• Vízcsövek: kemény PVC csövek használatakor nincs földelőhatás. 
• Telefonföldelés és villámhárító: villámláskor abnormálisan magas elektromos potenciál kerülhet a 

földelésre.

A beltéri egységhez 
csatlakoztatott 
kondenzvíztömlő

Kereskedelemben kapható 
kemény PVC csőcsatlakozó 
(13 mm névleges átmérő)

Kereskedelemben kapható 
kemény PVC cső 
(13 mm névleges átmérő) 18. ábra

Műanyag tartály 
az öntéshez

Csepptálca

Vigyázzon, hogy a vízzel ne fröcsköljön.19. ábra
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7-2 ELEKTROMOS JELLEMZŐK

MCA:  Min. áramköri áramerőss. (A); MFA: Max. biztosíték áramerőss. (A)
kW:  Ventilátormotor névleges teljesítmény (kW); FLA: Teljes terhelés áramerőss. (A)

7-3 A KÜLSŐ VEZETÉKEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK ADATAI

A jelátviteli vezetékek és a távirányító-vezetékek legnagyobb megengedett hossza a következő.
(1) Beltéri egység - kültéri egység: Legfeljebb 1000 m (Max. kábelhossz: 2000 m)
(2) Beltéri egység - távirányító: Max. 500 m

MEGJEGYZÉS
1. Csak szigetelt csővezetékek esetére. Használjon H07RN-F-et, ha nem tokozottak a vezetékek.
2. PVC szigetelésű vezeték vagy kábel (szigetelt vastagság: min. 1 mm)

TUDNIVALÓK

• Rendezze el a vezetékeket, és rögzítse jól a fedelet, hogy az a huzalozási munka során ne mozoghasson.
• Ne fogja össze a távirányító vezetékeit és a jelátviteli vezetékeket tápkábelekkel. Ez zavart okozhat.
• A távirányító- és jelátviteli vezetékeket legalább 50 mm-re kell vezetni a tápvezetékektől. Ha ezt az előírást 

nem tartják be, az elektromos zaj miatt zavarok keletkezhetnek.

8. A VEZETÉKEK CSATLAKOZTATÁSÁNAK MÓDJA ÉS HUZALOZÁSI PÉLDA
8-1 A VEZETÉKEK CSATLAKOZTATÁSA
A tápfeszültség bekötésének és a távirányító-vezetékek csatlakoztatásának módjai
• A tápvezetékek és a földelővezeték

Csavarja ki a szervizfedél csavarjait, és vegye le a fedelet.
Kösse be a tápvezetékeket és a földelővezetékeket a tápfeszültség csatlakozóblokkjára (3P).
A tápvezetékeket és a földelővezetékeket kösse össze a mellékelt bilinccsel (kicsi) (5), és a bilincset (kicsi) 
(5) rögzítse az ábra szerint.
(Lásd a 21. ábrát)

Egységek Tápfeszültség Ventilátor motor

Modell Hz Volt
Feszültségtart

omány
MCA MFA kW FLA

FXAQ15PAV1

50 220 - 240
Max. 264
Min. 198

0,3 16 0,040 0,2
FXAQ20PAV1 0,3 16 0,040 0,2
FXAQ25PAV1 0,4 16 0,040 0,3
FXAQ32PAV1 0,4 16 0,040 0,3
FXAQ40PAV1 0,4 16 0,043 0,3
FXAQ50PAV1 0,5 16 0,043 0,4
FXAQ63PAV1 0,6 16 0,043 0,5

Modell

Tápvezetékek
Távirányító-vezetékek
Jelátviteli vezetékek

Külső 
biztosítékok Vezeték Méret Vezeték Méret

FXAQ15PAV1

16A H05VV - U3G

A vezeték 
méretére és 
hosszúságára 
a helyi 
előírások az 
irányadók.

PVC 
szigetelésű 
vezeték 
vagy kábel
(2 eres)

0,75 - 1,25 mm
2

FXAQ20PAV1

FXAQ25PAV1

FXAQ32PAV1

FXAQ40PAV1

FXAQ50PAV1

FXAQ63PAV1
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• A jelátviteli vezetékek és a távirányító vezetékei
Csavarja ki a szervizfedél csavarjait, és vegye le a fedelet.
Kösse be a távirányító- és a jelátviteli vezetékeket a csatlakozóblokkra (6P).
A távirányító- és a jelátviteli vezetékeket kösse össze a mellékelt bilinccsel (kicsi) (5), és a bilincset (kicsi) 
(5) rögzítse az ábra szerint. (Lásd a 21. ábrát.)

• Feltétlenül fel kell szerelni, hogy kívülről ne juthasson be víz, illetve ne mászhassanak be rovarok. 
Ellenkező esetben rövidzárlat keletkezhet a vezérlődobozban.

[BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK]
Vegye figyelembe az alábbi, a tápfeszültség és a távirányító csatlakozóblokkján való munkára vonatkozó 
megjegyzéseket.

A csatlakozóblokkok meghúzónyomatéka
• A csatlakozók csavarjainak meghúzásához használjon megfelelő csavarhúzót. Ha túl kis fejű csavarhúzót 

használ, akkor a csavar feje megsérülhet, és a csavart nem lehet kellően meghúzni.
• Ha a csatlakozó csavarjait túl erősen húzza meg, akkor a csavarok megsérülhetnek.
• Az alábbi táblázatban láthatók a csatlakozócsavarok meghúzónyomatékai.

Ha ilyen nem áll rendelkezésre, járjon el az alábbiak szerint.
Ne csatlakoztasson eltérő keresztmetszetű vezetékeket ugyanarra a földcsatlakozóra.

A gyenge érintkezés elégtelen védelemmel járhat.

Biztonsági előírások a tápvezetékekkel kapcsolatban
Használjon karika alakú csatlakozót a tápfeszültség csatlakozóblokkjára kötéshez. Ha valami miatt ez nem 
lehetséges, figyeljen az alábbi előírásokra.
Fejtse le a kábelburkolatot az tápvezetékekről legalább 40 mm hosszan. (Lásd 20. ábra)

• A távirányító huzalozásával kapcsolatban a távirányítóhoz mellékelt szerelési kézikönyv szolgál részletes 
információkkal.

• Vigyázzon, nehogy véletlenül a távirányító csatlakozóblokkjára kösse be a tápvezetékeket! 
Ez a tévedés tönkreteheti az egész rendszert.

Méret Meghúzónyomaték (N·m)

A távirányító csatlakozóblokkja (6P) M3,5 0,79 - 0,97

Tápfeszültség és földelés csatlakozóblokk (3P) M4 1,18 - 1,44

Kössön be két 
egyforma 
keresztmetszetű 
vezetéket két oldalra.

Az azonos 
keresztmetszetű 
vezetékeket ne egy 
oldalra kösse be.

Ne kössön be eltérő 
keresztmetszetű 
vezetékeket! 

Karika alakú csatlakozó
Szigetelő védőcső

A tápvezetékek és a földelővezeték

Min.
 40

 m
m

20. ábra
16 Magyar



• Csak előírt vezetékeket használjon, és biztonságosan rögzítse őket a csatlakozókhoz. Figyeljen arra, hogy 
a vezetékek ne húzzák a csatlakozókat. A vezetékek szép rendben álljanak, ne feszüljenek más 
alkatrészeknek, pl. ne nyomják fel a vezérlődoboz fedelét. Ellenőrizze, hogy a fedél jól le van-e zárva. 
A tökéletlen csatlakozások túlmelegedést, sőt akár áramütést vagy tüzet is eredményezhetnek.

TUDNIVALÓK

• A mellékelt szigetelőanyagot feltétlenül fel kell szerelni, és (helyben beszerzett) kittel kell tömíteni 
a vezetéknyílást, hogy kívülről ne juthasson be víz, illetve ne mászhassanak be rovarok. Ellenkező 
esetben rövidzárlat keletkezhet a vezérlődobozban.

• A vezetékszorítók felrakásánál használja a mellékelt bilincseket, és figyeljen arra, hogy ne feszüljenek 
a csatlakozások. Figyeljen arra is, hogy a szervizfedél fedele pontosan illeszkedjen, a vezetékek gondosan 
legyenek elrendezve, és a szervizfedél fedele tökéletesen záródjon. A szervizfedél felrakásakor 
ellenőrizze, hogy nem szorult-e véletlenül vezeték a szélei alá. A vezetékeket az erre a célra szolgáló 
lyukakon keresztül vezesse át.

• Fontos, hogy a távirányító vezetéke, a jelátviteli vezetékek, az egységösszekötő vezetékek és a többi 
elektromos vezeték ne ugyanazon a helyen lépjen ki a berendezésből, (legyen a két pont legalább 50 mm 
távolságra), különben az elektromos zaj (külső elektrosztatikus) hibás működéshez vagy leálláshoz 
vezethet.

• Csak előírt vezetékeket használjon, és biztonságosan rögzítse őket a csatlakozókhoz. Figyeljen arra, 
hogy a vezetékek ne húzzák a csatlakozókat. A vezetékek szép rendben álljanak, ne feszüljenek más 
alkatrészeknek, pl. ne nyomják fel a szervizfedelet. Ellenőrizze, hogy a fedél jól le van-e zárva. A tökéletlen 
csatlakozások túlmelegedést, sőt akár áramütést vagy tüzet is eredményezhetnek.

REMOTE
CNTRL

FORCED
KI

TRANSMISSION 
WIRING

F1 F2 T1 T2P1 P2

L N

Csatlakozóblokk (6P)

Földcsatlakozó

Földelés

Tápvezetékek

Tápfeszültség 
csatlakozóblokk (3P)

A tápfeszültség 
csatlakozósávjára 
be vannak kötve a vezetékek

     A vezetékek végén meg 
kell hagyni a szigetelést, 
hogy azok még véletlenül 
se érintkezhessenek.

21. ábra

Távirányító-
vezetékek

L N
Földelés

Tápvezetékek

Jelátviteli vezetékek

Jelátviteli 
vezetékek

< A vezetékszorító felhelyezése >
Kis bilincs 
(tartozék) (5)

Kis bilincs 
(tartozék) (5)

Bilincs (kicsi) 
(tartozék) (5)

Az egységösszekötő vezetékeket 
és a földelővezetékeket bekötés 
után fogja össze a mellékelt bilinccsel.

Távirányító-
vezetékek

(3 helyen)
Meghúzás után vágja 
le a felesleges, kilógó részt.
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8-2 HUZALOZÁSI PÉLDA
• Az egyes egységek tápkábeleit lássa el kapcsolóval és biztosítékkal, ahogy a rajzon látható.

TELJES RENDSZER PÉLDA (3 rendszer) 

1. Ha 1 távirányító vezérel 1 beltéri egységet. (Normál üzem)

Tápvezetékek
A jelátviteli vezetékek és a távirányító vezetékei

Kapcsoló
Biztosíték

22. ábra

Tápfeszültség
Főkapcsoló

Távirányító

Beltéri egység

Kültéri egység

BS egység
(csak hővisszanyerő 
rendszer esetén)

L N L N
IN/D OUT/D

F1 F2 F1 F2

Vezérlődoboz

L N

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2

L N

Kültéri egység

1. sz. 
rendszer

"A" beltéri 
egység

"B" beltéri 
egység

"C" beltéri 
egység

Folyásirányban 
a legtávolabbi 
beltéri egység

Tápfeszültség
220-240V

50Hz

Tápfeszültség
220-240V

50Hz

Tápfeszültség
220-240V

50Hz

Tápfeszültség
220-240V

50Hz

23. ábra
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2. Csoportos vezérlésnél vagy 2 távirányítóval való használatra 

3. Ha BS egységet tartalmaz 

[BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK] 
1. Minden jelátviteli vezetéknek (kivéve a távirányító vezetékeit) polaritása van, és egyeznie kell 

a csatlakozó jelével.
2. Az egy rendszerhez tartozó egységeket el lehet látni egyetlen közös tápkapcsolóval. Az ágak kapcsolóit 

és megszakítóit azonban óvatosan kell megválasztani. 
3. Ne földelje a berendezést gázcsövekhez, vízcsövekhez, villámhárítóhoz, és ne kösse telefonföldelésre. 

A rossz földelés áramütést eredményezhet.

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

Vezérlődoboz

LN P1 P2

P1 P2

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

P1 P2P1 P2

L N

Kültéri egység

2. sz. 
rendszer

"A" beltéri 
egység

"B" beltéri 
egység

"C" beltéri 
egység Folyásirányban 

a legtávolabbi 
beltéri egység

24. ábra
2 távirányítóval 
való használatra

Tápfeszültség
220-240V

50Hz

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

25. ábra

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

IN/DOUT/D
F1 F2 F1 F2

L N

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2

BS egység
3. sz. 
rendszer

Kültéri egység

"A" beltéri 
egység

Folyásirányban 
a legtávolabbi 
beltéri egység

Vezérlődoboz

Vezérlődoboz
IN/DOUT/D

F1 F2 F1 F2

BS egység
Vezérlődoboz

L N

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2L N L N

Tápfeszültség
220-240V

50Hz

Tápfeszültség
220-240V

50Hz
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8-3 VEZÉRLÉS 2 TÁVIRÁNYÍTÓVAL (1 BELTÉRI EGYSÉG VEZÉRLÉSE 
2 TÁVIRÁNYÍTÓVAL)

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

MAIN/SUB VÁLTÁS

(1) Helyezzen egy  csavarhúzót a távirányító alsó és 
felső fele közötti bemélyedésbe, és a 2 jelölt helyen 
pattintsa le a felső részt.
A távirányító PCB-panelje a felső feléhez van erősítve. 
(Lásd a 26. ábrát)

(2) Állítsa a main/sub váltó kapcsolót az egyik 
távirányító PCB-panelén "S" állásba. 
(A másik távirányító kapcsolóját hagyja "M" állásban.) 
(Lásd a 27. ábrát)

Huzalozás módja (lásd "7. ELEKTROMOS HUZALOZÁS")

(3) Vegye le a szervizfedelet.

(4) Kösse be a 2. távirányítót (segéd) a távirányító-
csatlakozóblokkra (6P) (P1, P2) a vezérlődobozban. 
(Polaritás nincs.) (Lásd a 24. ábrát és a 7-3.részben 
ismertetett vezetékméreteket.)

8-4 SZÁMÍTÓGÉP-VEZÉRLÉS (KÉNYSZERKIKAPCSOLÁS ÉS BE-/KI MŰKÖDÉS)
(1) A vezetékek adatai és a huzalozás módja

• Csatlakoztassa a kívülről jövő bemenetet a távirányító csatlakozóblokkjának (6P) T1 és T2 
kivezetéséhez.

(2) Működés 
• Az alábbi táblázat megmutatja a KÉNYSZERKIKAPCSOLÁS és a BE-/KI MŰKÖDÉS válaszát az 

"A" bemeneten érkező jelre. 

(3) A KÉNYSZERKIKAPCSOLÁS és a BE/KI MŰKÖDÉS kiválasztása 
• Kapcsolja be az egységet, és használja a távirányítót az üzemmód kijelölésére.

8-5 KÖZPONTI VEZÉRLÉS 
• Központi vezérlésnél ki kell jelölni a csoport számát. A részleteket lásd a központi vezérléshez külön 

rendelhető vezérlőegységek kézikönyvében.

A vezeték adatai PVC szigetelésű vezeték vagy kábel (2 eres)

Keresztmetszet 0,75 - 1,25 mm
2

Hossz Max. 100 m

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

KÉNYSZERKIKAPCSOLÁS BE/KI MŰKÖDÉS

Bemenet "BE": a működés leáll (a távirányítóra nem reagál).
Bemenet KI → BE az egységet 
bekapcsolja.

Bemenet KI: a távirányítóval való vezérlés engedélyezett.
Bemenet BE → KI az egységet 
kikapcsolja.

A távirányító 
felső része

A távirányító 
alsó része

Helyezze be ide a csavarhúzót, 
és óvatosan pattintsa le a távirányító 
felső részét. 26. ábra

S

M
S

S
M

Távirányító 
PCB-panel

(Gyári beállítás)

(Csak egy 
távirányítót kell 
átállítani, ha a 
gyári beállítások 
megmaradnak.) 27. ábra

"A" bemenet

28. ábra

F2 T1 T2

FORCED
OFF
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9. HELYSZÍNI BEÁLLÍTÁSOK

TUDNIVALÓK

Ne érjen a kondenzvízszivattyúhoz, amikor levett díszítőpanel mellett elvégzi a helyszíni 
beállításokat vagy a próbaüzemeltetést. Ez áramütést okozhat.

(1) Ellenőrizze, hogy a beltéri és a kültéri egységen a szervizfedelek a helyén van-e.
(2) A helyszíni beállításokat az üzembe helyezési feltételeknek megfelelően, a távirányítóval kell 

végezni.
• A beállítás a "Mód szám", az "ELSŐ KÓDSZÁM" és a "MÁSODIK KÓDSZÁM" módosításával történik.
• A távirányító kézikönyvének "Helyszíni beállítások" fejezetében megtalálja sorrendben az egyes 

beállításokat és a működési módjuk leírását.
*A beállítások a csoport minden egységére érvényesek. Beltéri egységek egyedi beállításához vagy 
a beállítás ellenőrzéséhez használja a zárójelben ( ) lévő "mód" számokat ("2"-es számmal kezdődik).

9-1 A LEVEGŐSZŰRŐ JELÉNEK BEÁLLÍTÁSA
• A távirányítók folyadékkristályos kijelzőjén jelzés jelenik meg, ha a levegőszűrők tisztítása esedékessé 

vált.
• Változtassa meg a MÁSODIK KÓDSZÁMOT az 3. táblázat szerint, a szobában lévő por/füst 

mennyiségének megfelelően.
(A MÁSODIK KÓDSZÁM gyári beállítása "01" = enyhe levegőszűrő-szennyezés)

Táblázat 3

9-2 A LEVEGŐFÚVÁS SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA
• A levegőfúvás sebességét (GYORS vagy LASSÚ) a helyszínen be lehet állítani. Módosítsa igény szerint 

a MÁSODIK KÓDSZÁMOT a 4. táblázat szerint.
(A MÁSODIK KÓDSZÁM gyári beállítása "01" = normál.)

Táblázat 4

Vezeték nélküli távirányítók használatakor
• Vezeték nélküli távirányítók használata esetén szükség van a távirányítók címbeállítására. A beállítási 

utasításokat lásd a vezeték nélküli távirányítóhoz mellékelt szerelési kézikönyvben.
• Állítsa a távirányítót helyszíni beállítás üzemmódra. 

Ezzel kapcsolatban lásd a távirányító szerelési 
kézikönyvének "HELYSZÍNI BEÁLLÍTÁSOK" 
fejezetét. 

• Ha helyszíni beállítás üzemmódban van, válassza 
a 12. sz. módot, majd állítsa az első kódot (kapcsolót) 
1-re. Majd a második kódot (hely) állítsa 01-re 
a KÉNYSZERKIKAPCSOLÁSHOZ, illetve 02-re 
a BE/KI MŰKÖDÉSHEZ. 
(A gyári beállítás a KÉNYSZERKIKAPCSOLÁS) 
(Lásd a 29. ábrát)

Beállítás
A szűrőcsere jelzés 

megjelenésének időköze 
Mód szám ELSŐ KÓDSZÁM MÁSODIK KÓDSZÁM

Enyhe szűrőszennyezés Kb. 200 óra
10 (20) 0

01

Erős szűrőszennyezés Kb. 100 óra 02

Beállítás Mód szám ELSŐ KÓDSZÁM MÁSODIK KÓDSZÁM

Normál

13 (23) 0

01

Kis növelés 02

Növelés 03

SETTING

Mód számMÁSODIK KÓDSZÁM

HELYSZÍNI BEÁLLÍTÁS 
ÜZEMMÓD

29. ábra

ELSŐ KÓDSZÁM
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10. PRÓBAÜZEM
Ellenőrizze, hogy a beltéri és a kültéri egységen a szervizfedelek a helyén van-e.
Lásd a kültéri egység szerelési kézikönyvét.
• A távirányító működésjelző lámpájának villogása azt jelzi, hogy valami hiba van. A probléma 

azonosításához nézze meg a hibakódot a folyadékkristályos kijelzőn. A kültéri egységhez mellékelt 
szerelési vagy szervizelési kézikönyvben megtalálja a hibakódok magyarázatát.
Ha az 5. táblázatban szereplő jelzések láthatók a kijelzőn, akkor a vezetékekkel vagy a tápfeszültséggel 
lehet probléma, ezért ellenőrizze még egyszer a vezetékeket.

Táblázat 5

• Ha a próbaüzemeltetés után még folytatódnak a belsőépítészeti munkák, a beltéri egységek védelme 
érdekében figyelmeztesse a vevőt, hogy a belsőépítészeti munkák befejezéséig nem használhatja 
a klímaberendezést.
(Ha a klímaberendezés üzemel, a belső munkákhoz használt festékekből és ragasztókból párolgó 
anyagok beszenyezhetik a beltéri egységet, ami a víz fröcskölését, illetve szivárgását okozhatja.)

MEGJEGYZÉS
• Ha a próbaüzemnek vége, ellenőrizze az alábbi részben felsorolt tételeket: "b. A rendszer átadásakor 

ellenőrizendő tételek".

Jelzés a távirányítón Jelentés

" " jelzés látható
• A KÉNYSZERKIKAPCSOLÁS csatlakozók (T1, T2) 
rövidzárlatosak.

Az "U4" jelzés látható
Az "UH" jelzés látható

• A kültéri egység nem kap áramot.
• A kültéri egységre nem lett bekötve a tápfeszültség.
• A jelátviteli vezetékek és/vagy a KÉNYSZERKIKAPCSOLÁS 
vezetékek bekötése rossz.

• A mellékáramkör meg van szakadva.

Nincs jelzés

• A beltéri egység nem kap áramot.
• A beltéri egységre nem lett bekötve a tápfeszültség.
• A távirányító-vezetékek, a jelátviteli vezetékek és/vagy 
a KÉNYSZERKIKAPCSOLÁS vezetékek bekötése rossz.

• A távirányító-vezetékek meg vannak szakadva.
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