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Biztonsági óvintézkedések
Telepítés előtt olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket
Az utasítások figyelmen kívül hagyása miatti helytelen telepítés súlyos károkat vagy sérülést okozhat.
Az esetleges károk vagy sérülések súlyosságát FIGYELEM vagy VIGYÁZAT figyelmeztetési kategóriába
soroltuk.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az utasítások figyelmen kívül hagyása
halált vagy súlyos sérülést okozhat.
FIGYELEM

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az utasítások figyelmen kívül hagyása
közepes mértékű személyi sérülést vagy a készülék, vagy más tárgy
károsodását okozhatja.
VIGYÁZAT

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a jelölt cselekedetet sohasem szabad
elvégezni.

FIGYELEM
Ne módosítsa a tápkábel hosszát és ne használjon hosszabbító tápkábelt az egységhez.
Ne ossza meg az elektromos aljzatot más készülékekkel. A nem megfelelő vagy elégtelen
áramellátás tüzet vagy áramütést okozhat.
A hűtőközeg-csővezeték csatlakoztatásakor ne engedje, hogy a megadott hűtőközegtől eltérő
anyagok vagy gázok kerüljenek az egységbe. Más gázok vagy anyagok jelenléte csökkenti az
egység kapacitását, és a rendellenesen magas nyomást okozhat a hűtési ciklusban. Ez robbanást
és sérülést okozhat.
Ne engedje, hogy a gyerekek játszhassanak a légkondicionálóval. A gyermekeket mindig
felügyelje az egység körül.
1. A telepítést csak hivatalos forgalmazó vagy szakember végezheti. A helytelen telepítés
vízszivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.
2. A telepítést a telepítési utasításoknak megfelelően kell elvégezni. A helytelen telepítés vízszivárgást,
áramütést vagy tüzet okozhat. (Észak-Amerikában a telepítést kizárólag csak arra felhatalmazott
személyzet végezheti a NEC és CEC követelményeinek megfelelően.)
3. A készülék javítása vagy karbantartása érdekében lépjen kapcsolatba egy hivatalos szerviz
technikussal.
4. Csak a mellékelt tartozékokat, alkatrészeket és meghatározott alkatrészeket használja a
telepítéshez. A nem szabványos alkatrészek használata vízszivárgást, áramütést, tüzet okozhat,
és a készülék meghibásodását eredményezheti.
5. Olyan helyre telepítse a készüléket, amely elbírja az egység súlyát. Ha a kiválasztott hely nem
bírja el az egység súlyát, vagy a telepítést nem végezte el megfelelően, akkor az egység leeshet
és súlyos sérülést vagy kárt okozhat.
6. Ne használjon eszközöket a leolvasztási folyamat felgyorsítására vagy tisztításhoz, kivéve a
gyártó által javasoltakat.
7. A készüléket folyamatosan működő gyújtóforrások nélküli helységben kell tárolni (például nyílt
láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőberendezés)
8. Ne dörzsölje vagy égesse.
9. A készüléket jól szellőztetett területen kell tárolni, ahol a helyiség mérete megfelel az
üzemeltetéshez megadott helyiség területének.
10. Vegye figyelembe, hogy a hűtőközegek szagtalanok lehetnek.
MEGJEGYZÉS: A 7-10 záradék az R32/R290 hűtőközeggel működő egységekhez szükséges.
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FIGYELEM
11. Minden elektromos munkához kövesse az összes helyi és nemzeti vezetékezési szabványt, előírásokat és a
telepítési kézikönyvet. Az áramellátáshoz független áramkört és egyetlen kimenetet kell használni. Ne
csatlakoztasson más készülékeket ugyanarra az aljzatra. A nem megfelelő elektromos kapacitás vagy az
elektromos munkák hibái áramütést vagy tüzet okozhatnak.
12. Minden elektromos munkához használja a megadott kábeleket. Csatlakoztassa a kábeleket szorosan,
biztonságosan rögzítse, hogy a külső erők által a terminálon keletkező károsodást megakadályozza. A nem
megfelelő elektromos csatlakozások túlmelegedhetnek és tüzet okozhatnak, amely áramütést is eredményezhet.
13. Minden vezetéket megfelelően kell elhelyezni annak érdekében, hogy a vezérlőpanel fedele megfelelően záródjon.
Ha a vezérlőpanel fedele nincs megfelelően becsukva, korrózióhoz vezethet, és a csatlakozó pontok a terminálon
felmelegedhetnek, meggyulladhatnak, vagy áramütést okozhatnak.
14. Bizonyos funkcionális környezetekben, például konyhákban, szervertermekben stb., különösen ajánlott a
speciálisan kialakított légkondicionáló berendezések használata.
15. Ha a tápkábel megsérült, akkor azt a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a szerviz képviselőnek vagy
hasonló szakképzett személynek kell kicserélnie.
16. Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű és
tapasztalatlan személyek használhatják, ha felügyeletet vagy betanítást kaptak a készülék biztonságos
használatára vonatkozóan, és megértették a felmerülő veszélyeket. A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A
tisztítást és a felhasználói karbantartást felügyelet nélkül gyermek nem végezheti el.
VIGYÁZAT
A kiegészítő elektromos fűtéssel rendelkező egységeknél ne telepítse az egységet bármely éghető anyagoktól 1
méteren (3 láb) belül.
Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol éghető gázszivárgásnak van kitéve. Ha az éghető gáz felhalmozódik
az egység körül, tüzet okozhat.
Ne működtesse a légkondicionálót nedves szobában, mint pl. fürdőszoba vagy mosókonyha. Túl sok vízzel való
érintkezés az elektromos alkatrészeknél rövidzárlatot okozhat.
1. A készüléket a telepítéskor megfelelően földelni kell, ellenkező esetben áramütés következhet be.
2. Telepítsen vízelvezető csövet a kézikönyvben leírtak szerint. A nem megfelelő vízelvezetés vízkárosodást okozhat
az otthonában és a vagyonában.
3. A készüléket úgy kell tárolni, hogy megakadályozza a mechanikai károsodást.
4. Azoknak a személyeknek, akik a hűtőközeggel dolgoznak vagy a hűtőközeg térbe hatolnak, egy érvényes, az
iparilag akkreditált tanúsító hatóságtól származó érvényes tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, amely igazolja a
hűtőközegek biztonságos kezelésére vonatkozó szakértelmüket az iparág által elismert tanúsítási specifikációnak
megfelelően.
Megjegyzés a fluorozott gázokra vonatkozóan

1. A jelen légkondicionáló fluorozott gázokat tartalmaz. A gáz típusára és mennyiségére vonatkozó részletes
információkért kérjük, olvassa el a készüléken található megfelelő címkét. A nemzeti gázszabályoknak való
megfelelést be kell tartani.

2. Az egység javítását, karbantartását vagy telepítését egy arra felhatalmazott szerviz technikus végezheti.
3. A termék eltávolítását és újrahasznosítását minősített szakembernek kell elvégeznie.
4.Ha a rendszerben szivárgásérzékelő rendszer van telepítve, legalább 12 havonta ellenőrizni kell a szivárgást. Ha az
egység szivárgás ellenőrzése megtörtént, akkor az összes ellenőrzés megfelelő rögzítése ajánlott.
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Tartozékok

A légkondicionáló rendszer az alábbi tartozékokkal kerül leszállításra. A légkondicionáló
telepítéséhez használja az összes telepítési alkatrészt és tartozékot. A helytelen telepítés
vízszivárgást, áramütést és tüzet okozhat, vagy meghibásodhat a berendezés.
Név

Alak

Mennyiség

Szerelőlemez
1

Rögzítő dübel

5

Szerelőlemez rögzítő csavar
ST3.9 X 25

5

Távirányító

Rögzítő csavar a távirányító
tartóhoz ST2.9 x 10

1

2
Opcionális
alkatrészek

Távirányító tartó
1

Szárazelem AAA.LR03
2

Tömítés

Leeresztő cső csatlakozó
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1
(Csak a hűtő & fűtő
modellekhez)

Név

Alak

Mennyiség

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használati utasítás

1

Telepítési kézikönyv

Telepítési kézikönyv
1

Távirányító illusztráció

AIR CONDITIONE R
REMOTE CONTROL LER ILLUSTRATION

1

Ø6,35( 1/4i n)

Csőszerelvény
csatlakoztatása

Folyadék
oldal

Ø9,52( 3/8in)
Ø9,52( 3/8in)

Gázoldal

Ø12,7( 1/2in)

Megvásárolandó alkatrészek.
Konzultáljon a forgalmazóval
a csőméretre vonatkozóan

Ø16( 5/8in)
Ø19( 3/4in)

FIGYELEM
A készüléket jól szellőztetett területen kell tárolni, ahol a helyiség mérete megfelel az
üzemeltetéshez szükséges helyiség területének.
Az R32 hűtőközeg modellekhez:
A készüléket telepíteni, üzemeltetni és tárolni egy 4m2-nél nagyobb alapterületű szobában kell. A
készüléket nem szabad szellőzetlen helyiségbe telepíteni, ha a tér kisebb, mint 4m2.

R290 hűtőközeg-modelleknél a minimális szükséges helyméret:
<=9000Btu/h egység: 13m2
>9000Btu/h és <=12000Btu/h egység: 17m2
>12000Btu/h és <=18000Btu/h egység: 26m2
>18000Btu/h és <=24000Btu/h egység: 35m2
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Telepítés
áttekintése

Telepítés összefoglalás - Beltéri egység

1

2

15cm (5,9in)

12cm
(4,75in)

2

12cm
(4,75in)

2,3m (90,55in)

Válassza ki a telepítés
helyét (11. oldal)

3

Határozza meg a falfurat
pozícióját (12. oldal)

4

Szerelje fel a
szerelőlemezt (12. oldal)
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Készítse el a
falfuratot (12. oldal)

6

Csatlakoztassa a
csöveket (25. oldal)

Telepítés
áttekintése

5

7

Csatlakoztassa a
kábeleket (17. oldal)

Készítse elő az ürítő
csövet (14. oldal)

8

Kösse át a csöveket és a kábeleket
(Az Egyesült Államok területén néhány helyen nem alkalmazható)
(18 oldal)

9
LÉPÉS

8

Beltéri egység szerelés
(18 oldal)
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3

Egységrészek
Telepítés
áttekintése

MEGJEGYZÉS: A telepítést a helyi és nemzeti szabványok követelményeinek
megfelelően kell elvégezni. A telepítés kissé eltérő lehet a különböző területeken.

1

2

1
2

Levegőmegszakító
kapcsoló
3

3

4

4

6

5

3

6

5
7
8

7
8

9
10

11

11

1）

2）

（

（
3.1 ábra

1 Fali szerelőlemez
2

Homlokoldali Panel

3 Tápkábel (Néhány egység)
4 Légterelő

5
6
7
8

Funkcionális szűrő (A
főszűrő homlokoldalán Néhány egységnél)
Leeresztő cső
Jelkábel
Hűtőközeg cső

9 Távirányító
10 Távirányító tartó
(Néhány egységnél)
11 Kültéri egység tápkábel
(néhány egységnél)

MEGJEGYZÉS AZ ILLUSZTRÁCIÓKRA VONATKOZÓAN
A kézikönyvben szereplő illusztrációk magyarázó célokra szolgálnak. Az Önök beltéri
egységének tényleges formája egy kissé eltérő lehet. A tényleges forma érvényesül.
 Oldal 10 

4

Beltéri egység telepítése

Beltéri egység
telepítése

3.1-a ábra á

Telepítési utasítások - Beltéri
egység
A TELEPÍTÉS ELŐTT
A beltéri egység telepítése előtt olvassa el a
termék dobozában található címkét, hogy
meggyőződjön
arról,
a
beltéri
egység
modellszáma megfelel-e a kültéri egység
modellszámának.

1 lépés: Válassza ki a telepítés helyét
A beltéri egység telepítése előtt ki kell választania
a megfelelő helyet. Az alábbi szabványok
segítenek kiválasztani az egység megfelelő
helyét.
A megfelelő telepítési helyek az alábbi
szabványoknak felelnek meg:








Jó légáramlás
Kényelmes vízelvezetés
Az egység zaja nem zavarja az embereket
Szilárd és masszív - a hely nem vibrál
Elég erős ahhoz, hogy elbírja az egység súlyát

NE telepítse az egységet az alábbi

helyekre:
Bármely hő, gőz vagy éghető gázforrás
közelében
Tűzveszélyes tárgyak, például függönyök
vagy ruházat közelében
Minden olyan akadály közelében,
amely blokkolhatja a levegő
keringését
Az ajtó közelében
Közvetlen napsugárzásnak kitett helyen

FALFURATRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉS:
Ha nincs rögzített hűtőközeg csövezet:
A hely kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy
elegendő helyet kell hagynia a falfuratnak (lásd A
falfuratok készítése a csatlakozó vezetékhez
lépés) a beltéri és kültéri egységeket összekötő
jelkábel és hűtőközeg csövek számára.
Az összes csővezeték alapértelmezett pozíciója a
beltéri egység jobb oldala (az egység felöl nézve).
Mindazonáltal a csővezeték a készülék mind a bal,
mind a jobb oldalán elhelyezhető

Legalább egy méter távolság az összes többi
elektromos készüléktől (pl. TV, rádió,
számítógép)
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A falak és a mennyezet közötti megfelelő távolság biztosítása érdekében tekintse meg az
alábbi ábrát:
15cm (5,9in) vagy több

12cm (4,75in)
vagy több

12cm (4,75in)
vagy több
Beltéri
egység
telepítése

2.3 m (90,55in) vagy több
3.1-b ábra

2 lépés: Szerelje fel a szerelőlapot a falra
A szerelőlap az a szerelvény, amelyre a beltéri
egységet szereljük fel.
1. Távolítsa el a rögzítő csavart, amely a
szerelőlapot a beltéri egység hátuljára rögzíti.
2. Helyezze a szerelőlapot a falra egy olyan
helyen, amely megfelel A telepítési hely
kiválasztása
lépésben
található
szabványoknak. (Részletes információkat a
szerelőlap méreteire vonatkozóan lásd A
szerelőlap méreteknél.)
3. Fúrjon lyukakat a rögzítő csavarokhoz olyan
helyeken, ahol:
• van hely csapoknak és elbírja az egység
súlyát
• megfelel a szerelőlapon lévő
csavarfuratoknak
4. Rögzítse a szerelőlapot a falra a
rendelkezésre bocsátott csavarokkal.
5. Győződjön meg arról, hogy a szerelőlap
síkban fekszik a falon.

A BETON VAGY TÉGLAFALAKRA
VONATKOZÓ
Ha
a fal tégla, MEGJEGYZÉSEK:
beton vagy hasonló anyagból
készült, akkor 5mm-átmérőjű (0,2in-átmérőjű)
furatot készítsen a falba, és helyezze be a
rendelkezésre bocsátott dübeleket. Majd
rögzítse a szerelőlapot a falra a csavarok
közvetlenül a dübelekbe történő rögzítésével.

 Oldal 12 

3 lépés: Fúrjon a falba lyukat a csatlakozó
csövekhez
Készítsen egy furatot a falban a hűtőközeg
csövek, a vízelvezető cső és a beltéri és kültéri
egységek csatlakoztatására szolgáló jelkábel
számára.
1. Határozza meg a falfurat helyét a rögzítő
lemez helyzetétől függően. Lásd a Szerelőlap
méreteket a következő oldalon, amely segít
meghatározni az optimális pozíciót. A falfurat
átmérője legalább 65 mm (25in) legyen, és
enyhén lefele irányuló szögben a vízelvezetés
megkönnyítése érdekében.
2. 65 mm (2,5in) vagy 90 mm (3,54in)
(modellektől függően) fúróval fúrjon lyukat a
falba. Győződjön meg arról, hogy a furatot
enyhe lefelé szögben fúrja, hogy a furat külső
része lejjebb legyen, mint a beltéri egység
oldala kb. 5mm-7mm-rel (0,2-0,27in). Ez
biztosítja a megfelelő vízelvezetést. (Lásd 3.2
ábra)
3. Helyezze a fali védőmandzsettát a furatba. Ez
megvédi a furat széleit, és segít a szigetelésben
a telepítési folyamat befejezésekor.

VIGYÁZAT
A falfurat készítésekor vigyázzon, kerülje el
a vezetékeket, tömítéseket és egyéb más
érzékeny összetevőket.

Fal

39mm
(1.5in)

146,5mm(
5.76in)

39mm
(1.5in)

398mm(15.67i
n) 233,1mm(9.17i
n)

47,1mm
(1.85in
)

Beltéri
egység:
körvonal

47,1mm
(1.85in)

285mm (11.2in)

Kültér

Bal hátsó fal furat
65mm (2.5in)

Jobb hátsó fal
45mm(1.7i
n)101.6mm
(4in)

115.6mm(4.55in)117.5mm(4.62in) furat

715mm(28in) 65mm (2.5in)

Beltéri
egység
telepítése

5-7mm
(0.2-0.27in)

Beltér

Modell A

Bal hátsó fal furat
65mm (2.5in)

39mm
(1.5in)

Beltéri
egység:
körvonal

47,1mm
(1.85in
)

A különböző modellek különböző szerelőlapokkal
rendelkeznek. Annak érdekében, hogy elegendő
hely álljon rendelkezésre a beltéri egység
felszereléséhez, a jobb oldali ábrák különböző
típusú rögzítő lemezeket mutatnak a következő
méretekkel együtt:

39mm
(1.5in)

SZERELÉSI LEMEZ MÉRETEI

398mm(15.98in
)
241mm(9
.48in)

228,5mm(
8.99in)

47,1mm
(1.85in)

285mm (11.2in)

3.2 ábra

Jobb hátsó fal furat )
65mm (2.5in)

45mm(1.7in)
183.6mm(7.
2in)

115.6mm(4.55in)117.5mm(4.62in)

805mm(31.7in)

Modell B

• A szerelőlap magassága
• A beltéri egység szélessége a laphoz
viszonyítva

Beltéri
egység:
körvonal
47,5mm
(1.87in)

(1.85in)

302mm
47mm
(11.88in)

• A beltéri egység magassága a laphoz
viszonyítva
• A falfurat javasolt pozíciója (a szerelőlap bal és
jobboldalához)

439mm(17.28i
n)
224,2mm(
8.82in)

36,7mm
(1.44in)

304,1mm(
11.9in)

36,6mm
(1.44in)

• A szerelőlap szélessége

Bal hátsó fal
Furat 65mm (2.5in) 45mm(1.7in)
259.1mm(10.2in)

100.6mm(3.96in)123.7mm(4.87in)

Jobb hátsó fal
Furat 65mm (2.5in)

958,3mm(37.7in
)
Modell
C

• Csavarfuratok közötti relatív távolságok

45mm(1
.77in)

(1.85in)

45mm(1.
77in)

Bal hátsó fal
Furat 65mm (2.5in)
0.69in)

271.7mm(1
1037.6mm(40.85in)

246mm(9.
68in)

55mm
(2.16in)
47mm
(1.85in)

506mm(19.92in)
291mm(1
1.45in)

316.7mm(
12.4in)

55mm
(2.16in)

324,9mm(12.79
47mm
in)

A szerelőlemez megfelelő orientációja

Jobb hátsó fal
furat 65mm (2.5in)

Modell D

MEGJEGYZÉS: Ha a gázoldali csatlakozó
cső Ø16mm(5/8in) vagy több, akkor a
falfuratnak 90mm(3.54in)-nek kell lennie.
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4 lépés: Készítse elő a hűtőközeg csöveket
A hűtőközeg-csővezeték egy szigetelő hüvely
belsejében van, amely az egység hátoldalán
található. Elő kell készíteni a csövezetet, mielőtt
átvezeti a falfuraton. Lásd a jelen kézikönyv
Hűtőközeg csővezeték csatlakozás fejezetét a
csőtágításra és tágítás nyomaték technikákra
stb. vonatkozó részletes utasításokat.

Beltéri egység
telepítése

1. A
falfurat
szerelőlaphoz
viszonyított
pozíciójának alapján válassza ki azt az
oldalt, ahol a csővezeték az egységből
kivezetésre kerül.
2. Ha a falfurat az egység mögött van, tartsa a
törő panelt a helyén. Ha a falfurat a beltéri
egység oldalánál van, akkor távolítsa el a törő
panelt az egység oldaláról. (Lásd 3.3 ábra).
Ez létrehoz egy rést, amelyen keresztül a
csővezeték kiléphet az egységből. Ha a
műanyag panelt túlságosan nehéz kézzel
eltávolítani, használjon hegyes orrú fogót.

3. Használjon ollót a szigetelőhüvely hosszának
levágásához a hűtőközeg csővezeték kb.
15cm (6in) feltárásához. Ez két célt szolgál:
• A Hűtőközeg csővezeték
csatlakozásának megkönnyítése
•

Megkönnyíti a gázszivárgás ellenőrzését,
és engedélyezi a horpadások ellenőrzését
4. Ha már van a falban meglévő csatlakozó
csővezeték, akkor közvetlenül a Leeresztő
tömlő csatlakoztatása lépést végezze el. Ha
nincs
behelyezett
csővezeték,
akkor
csatlakoztassa a beltéri egység hűtőközeg
csővezetékét a csatlakozó csővezetékhez,
amely összeköti a beltéri és a kültéri
egységet.
Részleteket lásd a Hűtőközeg csővezeték
csatlakozás fejezetben a jelen kézikönyvben.
5. A falfurat pozíciójának függvényében a
szerelőlaphoz viszonyítva határozza meg a
csővezeték szükséges szögét.
6. A hajlítás alapjánál fogja meg a hűtőközeg
csövezetét.
7. Lassan, egyenletes nyomással hajlítsa meg a
csövet a furat felé. Ne horpassza be vagy
sértse meg a csöveket a folyamat közben.
A CSÖVEZET SZÖGÉRE VONATKOZÓ
MEGJEGYZÉSEK

Törő panel
3.3 ábra

A hűtőközeg csövezet a beltéri egységből négy
különböző szögben léphet ki:
• Baloldalon
• Baloldalon hátul
• Jobboldalon
• Jobboldalon hátul
Részletekért lásd 3.4 ábrát.

3.4 ábra

VIGYÁZAT
Nagyon ügyeljen arra, hogy ne horpassza be vagy sértse meg a csöveket, miközben a készüléktől
kifele hajlítja őket. Bármilyen horpadás a csővezetéken befolyásolja az egység teljesítményét.
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5 lépés: Csatlakoztassa a leeresztő
tömlőt
Alapértelmezés szerint a leeresztő tömlő az
egység bal oldalához van csatolva (amikor a
készülék hátulról nézünk). Ugyanakkor a jobb
oldalra is csatlakoztatható.

DUGASZOLJA BE A HASZNÁLATON KÍVÜLI
LEERESZTŐ FURATOT
A
nemkívánatos
szivárgások
megelőzése
érdekében a nem használt leeresztő furatot a
mellékelt gumidugóval kell lezárni.

1. A

megfelelő vízelvezetés biztosítása
érdekében a leeresztő tömlőt ugyanazon
az oldalon kell elhelyezni, ahol a
hűtőközeg
csővezetéke
kilép
az
egységből.

MEGFELELŐ

2. Csatlakoztassa

a
leeresztő
tömlő
hosszabbítót (külön megvásárolva) a
leeresztő tömlő végéhez.

3. A jó tömítés biztosítása és a szivárgás
megelőzése érdekében a csatlakozási
pontot a teflonszalaggal szorosan
rögzítse.

4. A

kondenzvíz
megakadályozása
érdekében a leeresztő tömlő beltéri
részét burkolja be habcső szigeteléssel.

3.5 ábra

NEM
MEGFELELŐ

5. Távolítsa el a légszűrőt és öntsön kis
mennyiségű vizet a leeresztő edénybe,
hogy meggyőződjön arról, hogy a víz
zökkenőmentesen
áramlik
ki
a
készülékből.
MEGJEGYZÉSEK A LEERESZTŐ TÖMLŐ
ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓAN

A leeresztő tömlőben
lévő meghajlások
vízcsapdát képeznek.

Győződjön meg arról, hogy a leeresztő tömlő
elrendezése megfelel a 3.5. ábrának.
3.6 ábra

NE hajlítsa meg a leeresztő csövet.
NE képezzen vízcsapdát.

NEM MEGFELELŐ

NE tegye a leeresztő tömlő végét vízbe
vagy vízgyűjtő konténerbe.

A leeresztő tömlőben
lévő meghajlások
vízcsapdát képeznek.

3.7 ábra

NEM MEGFELELŐ
Ne tegye a leeresztő
tömlő végét vízbe vagy
vízgyűjtő konténerbe.
Ez megakadályozza a
megfelelő vízelvezetést.
3.8 ábra
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Beltéri egység
telepítése

Győződjön meg arról,
hogy a leeresztő
tömlőben nincs
meghajlás vagy
horpadás a megfelelő
vízelvezetés érdekében.

AZ ELEKTROMOS MUNKÁK ELVÉGZÉSE ELŐTT OLVASSA EL EZEKET A
SZABÁLYOZÁSOKAT
1. Minden vezetéknek meg kell felelnie a helyi és országos villamosenergia-

kódoknak, és azokat egy engedéllyel rendelkező villanyszerelőnek kell telepítenie.
2. Minden elektromos csatlakozást a beltéri és kültéri egységek paneljein található

elektromos csatlakozási rajz szerint kell elvégezni.
3. Ha komoly biztonsági probléma van az áramellátással kapcsolatban, azonnal

állítsa le a munkát. Fejtse ki érveit az ügyfélnek, és tagadja meg az egység
telepítését addig, ameddig a biztonsági kérdés meg nem oldódik.
Beltéri egység
telepítése

4. A tápfeszültségnek a névleges feszültség 90-110%-án belül kell lennie. A nem

megfelelő áramellátás meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
5. Ha

fix vezetékekhez csatlakoztatja a tápfeszültséget, szereljen fel egy
túlfeszültség-védőt és főkapcsolót, amelynek teljesítménye 1,5-szerese az egység
maximális áramának.

6. Ha a rögzített vezetékekhez csatlakoztat áramot, a vezetékekbe be kell kapcsolni

egy kapcsolót vagy megszakítót, amely az összes pólust leválasztja és legalább
1/8in (3 mm) érintkezési szétválasztással rendelkezik. A szakképzett
szakembernek engedélyezett megszakítót vagy kapcsolót kell használnia.
7. A

készüléket csak egy különálló áramköri aljzathoz csatlakoztassa. Ne
csatlakoztasson más készüléket ugyanarra az aljzatra.

8. Győződjön meg arról, hogy megfelelően földelte a légkondicionálót.
9. Minden huzalt szilárdan kell csatlakoztatni. A laza kábelezés a terminál

túlmelegedéséhez vezethet, ami a termék meghibásodását és lehetséges tüzet
okozhat.
10. Ne hagyja, hogy a vezetékek érintkezzenek a hűtőközeg csövek, a kompresszor

vagy a készülék belsejében lévő mozgó alkatrészekkel.
11. Ha az egység kiegészítő elektromos fűtőberendezéssel rendelkezik, legalább 1
méter (40 inch) távolságban kell elhelyezni az éghető anyagoktól.

FIGYELEM
BÁRMILYEN ELEKTROMOS VAGY KÁBELEZÉSI MUNKA VÉGREHAJTÁSA ELŐTT
KAPCSOLJA LE A RENDSZER FŐKAPCSOLÓJÁT.
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6 lépés: Csatlakoztassa a jelkábelt
A jelkábel lehetővé teszi a beltéri és kültéri
egységek közötti kommunikációt. Először
válassza ki a megfelelő kábelméretet, mielőtt
előkészítené a csatlakozást.
Kábeltípusok
• Beltéri áramkábel (ha megfelelő):
H05VV-F vagy H05V2V2-F
• Kültéri áramkábel: H07RN-F
Jelkábel: H07RN-F
Az áram és jelkábelek minimum
keresztmetszete
Észak-Amerika
Készülék (A)

AWG

10
13
18
25
30

18
16
14
12
10

1. Készítse elő a kábelt a csatlakoztatáshoz:

a. A csupaszítófogó használatával a jelkábel
mindkét végéből hámozza le a
gumibevonatot, hogy kb. 40 mm-t (1,75in)
letisztítsa a belső vezetékeket.
b. Húzza le a szigetelést a vezetékek
végéről.

Beltéri egység
telepítése

•

az áramköri lapra vannak nyomtatva, például:
Beltéri egység: T5A/250VAC
Kültéri egység (csak R32 vagy R290
hűtőközeget alkalmazó egységek esetén):
T20A/250VAC(<=18000Btu/h egységek)
T30A/250VAC(>18000Btu/h egységek)
MEGJEGYZÉS: A biztosíték kerámia.

c. A krimpelő segítségével a vezetékek
végeire illesszen u-típusú kábelsarukat.

ÜGYELJEN A FESZÜLTSÉG ALATT
LÉVŐ VEZETÉKRE
A huzalok hajlítása közben ügyeljen arra, hogy
egyértelműen megkülönböztesse a feszültség
alatt lévő („L”) vezetéket a többi vezetéktől.
2. Nyissa fel a beltéri egység homlokoldali paneljét.

Egyéb régiók
A készülék névleges
Névleges
keresztmetszet (mm²)
áramerőssége (A)
> 3 és  6

0,75

> 6 és  10

1

> 10 és  16

1,5

> 16 és  25

2,5

> 25 és  32

4

> 32 és  40

6

3. Egy csavarhúzóval nyissa fel a kábeldoboz
fedelét az egység jobb oldalán. Ez feltárja a
terminálblokkot.

Terminal blokk
Kábelfedél

Csavar
Kábelrögzítő

VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ MÉRETŰ KÁBELT
A tápkábel, a jelkábel, a biztosíték és a
szükséges kapcsoló mérete a készülék maximális
áramának függvénye. A maximális áramerősség
a készülék oldalsó paneljén található adattáblán
látható. A megfelelő kábel, biztosíték vagy
kapcsoló kiválasztásához olvassa el ezt az
adattáblát.

3.9 ábra
A kábelezési diagram a beltéri
egység kábelfedelének
belsejében található.

FIGYELEM

MEGJEGYZÉSEK A BIZTOSÍTÉK
SPECIFIKÁCIÓHOZ

A KÁBELEZÉST SZIGORÚAN A BELTÉRI
EGYSÉG KÁBELFEDELÉNEK BELSEJÉBEN
TALÁLHATÓ KÁBELEZÉSI DIAGRAM SZERINT
KELL ELVÉGEZNI.

A légkondicionáló áramköri kártyája (PCB)
biztosítékkal van ellátva, amely túláram védelmet
biztosít. A biztosíték specifikációja

4. Csavarja ki a kábelrögzítőt a terminálblokk
alatt, és tegye oldalra.
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5. A készülék hátuljáról nézve távolítsa el a

műanyag panelt a bal alsó oldalon.
6. A jelvezetéket vezesse át a nyíláson
keresztül, az egység hátuljáról előre.
7. Az egység elülső oldaláról nézve,
egyeztesse a kábelek színeit a terminál
blokkon lévő címkékkel, csatlakoztassa
az u-fület és erősen csavarozza az egyes
vezetékeket a megfelelő terminálhoz.

VIGYÁZAT
NE KEVERJE ÖSSZE A FESZÜLTSÉG
ALATT LÉVŐ ÉS A NULLKÁBELEKET
Beltéri egység
telepítése

Veszélyes és a légkondicionáló
egység hibás működését okozhatja.
8. Miután ellenőrizte és meggyőződött arról, hogy
minden csatlakozás biztonságos, a
kábelszorítóval rögzítse a jelkábelt az
egységhez. Csavarja le szorosan a
kábelrögzítőt.
9. Helyezze vissza a kábelfedelet az egység
homlokoldalára, és a műanyag panelt a
hátoldalra

MEGJEGYZÉSEK A KÁBELEZÉSRE
VONATKOZÓAN
A KÁBELCSATLAKOZTATÁSI ELJÁRÁS KISSÉ
ELTÉRŐ LEHET AZ EGYSÉGEK KÖZÖTT.
7 lépés: Kötözze össze a csöveket és a
kábeleket.
A csővezeték, a leeresztő tömlő és a jelkábel
falon történő átvezetése előtt kösse össze őket,
hogy helyet takarítson meg, védje meg és
szigetelje őket.
1 Kösse össze a leeresztő tömlőt, a hűtőközeg
csöveket és a jelkábelt a 3.10 ábra szerint.
Beltéri egység

Az egység mögötti
hely
Hűtőközeg csővezeték
szigetelő szalag
Jelkábel
Leeresztő tömlő

3.10 ábra

A LEERESZTŐ TÖMLŐ ALUL .LEGYEN
Győződjön meg arról, hogy a leeresztő tömlő a köteg
alján van. Ha a leeresztő tömlőt a köteg tetejére
helyezzük, akkor a lefolyó edény túlfolyik, ami tűzvagy vízkárhoz vezethet.
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NE KÖSSE ÖSSZE A JELKÁBELT MÁS
KÁBELEKKEL
Miközben összekapcsolja ezeket az elemeket,
ne kösse össze vagy keresztezze a jelkábelt
más vezetékekkel.
.2 Ragasztó vinilszalaggal rögzítse a leeresztő
tömlőt a hűtőközeg csövek alsó oldalára
.3 Szigetelő szalaggal tekerje szorosan
össze a jelkábelt, a hűtőközeg csöveket és
a leeresztő tömlőt. Duplán ellenőrizze,
hogy az összes elemet összekötötte a
3.10 ábra szerint.

NE TEKERJE ÖSSZE A CSÖVEK VÉGÉT
A köteg átkötésekor a csövezet végeit ne tekerje
át. A telepítési folyamat végén a szivárgások
tesztelése érdekében hozzáférést kell biztosítani
(lásd a jelen kézikönyv Elektromos ellenőrzés
és szivárgás ellenőrzés fejezeteit)
8 lépés: Szerelje fel a beltéri egységet
Ha új csatlakozó csöveket telepített a kültéri
egységre, akkor az alábbiak szerint járjon el:
1. Ha már átvezette a hűtőközeg csöveket a
falon, akkor a 4. lépés szerint cselekedjen.
2. Ellenkező esetben duplán ellenőrizze, hogy
a hűtőközeg csövek végei szigetelve
vannak-e, védve vannak-e a kosz vagy az
idegen anyagok csövekbe történő
behatolása ellen.
3. Lassan vezesse át az áttekercselt
hűtőközeg cső, leeresztő tömlő és jelkábel
köteget a falon lévő furaton.
4. Akassza fel a beltéri egység felső részét a
szerelőlap felső akasztójára
5. Ellenőrizze, hogy az egység stabilan van-e
felakasztva úgy, hogy gyenge nyomást
gyakorol az egység bal és jobb oldalára. Az
egységnek nem szabad megbillennie vagy
elcsúsznia.
6. Egyenletes nyomást gyakorolva nyomja le az
egység alsó felét. Tartsa addig lenyomva,
ameddig az egység rákattan a kampóra a
szerelőlap alsó része mentén.
7. Újból ellenőrizze, hogy az egység stabilan van-e
felszerelve úgy, hogy gyenge nyomást gyakorol
az egység bal és jobb oldalára

Ha a hűtőközeg csövezet már be van építve
a falba, akkor az alábbiak szerint cselekedjen:
1. Akassza fel a beltéri egység felső részét a
szerelőlap felső akasztójára
2. Használjon konzolt vagy éket az egység
alátámasztásához, így elegendő helyet
biztosít a hűtőközeg-csővezeték, a jelkábel
és a leeresztő tömlő csatlakoztatásához.
Példát lásd a 3.11 ábrán.

3. Csatlakoztassa a leeresztő tömlőt és a
hűtőközeg csöveket (utasításokat lásd a jelen
kézikönyv
Hűtőközeg
csővezeték
csatlakozás fejezetében).
4. A szivárgásvizsgálat elvégzése érdekében
hagyja szabadon a csővezeték csatlakozási
pontját (lásd a jelen kézikönyv Elektromos
ellenőrzések és szivárgás ellenőrzések
fejezetét).
5. A szivárgásteszt elvégzése után tekerje át a
csatlakozási pontot szigetelő szalaggal.

7. Egyenletes nyomást gyakorolva nyomja le
az egység alsó felét. Tartsa addig lenyomva,
ameddig az egység rákattan a kampóra a
szerelőlemez
alsó
része
mentén.

Ék

3.11 ábra

AZ EGYSÉG BEÁLLÍTHATÓ
Ne feledje, hogy a kampók a szerelőlapon kisebbek, mint az egység hátoldalán lévő furatok. Ha úgy
látja, hogy nincs elég helye a beépített csövek beltéri egységhez történő csatlakoztatásához, akkor
az egységet, a modelltől függően, körülbelül 30-50mm (1,25-1,95in)-re balra vagy jobbra beállíthatja.
(Lásd 3.12 ábra.)

30-50mm
(1,2-1,95in)

30-50mm
(1,2-1,95in)

Mozgassa balra vagy jobbra
3.12 ábra

 Oldal 19 

Beltéri egység
telepítése

6. Távolítsa el a konzolt vagy az éket, amely
alátámasztja az egységet.

5

Kültéri egység telepítése

1 lépés: Válassza ki a telepítés helyét

60cm (24in) felett

Kültéri egység
telepítése

Telepítési utasítások - Kültéri
egység
A beltéri egység telepítése előtt ki kell
választania a megfelelő helyet. Az alábbi
szabványok segítenek kiválasztani az egység
megfelelő helyét.
A megfelelő telepítési helyek az alábbi
szabványoknak felelnek meg:

 Megfelel minden térbeli követelménynek a
Telepítés
Térbeli
Követelményeinek
megfelelően (4.1 ábra)
 Jó légáramlás és szellőzés

4.1 ábra

NE telepítse az egységet az alábbi helyekre:

 Szilárd és tömör—a hely elbírja az
egységet és nem fog vibrálni

Olyan tárgy közelébe, amely blokkolhatja a
levegő be és kiáramlást

 Az egység zaja nem zavar másokat

Nyilvános utca, zsúfolt terület közelébe, vagy
pedig olyan helyre, ahol a készülék zaja
másokat zavarhat

 Védve van a hosszan tartó közvetlen
napsugárzástól vagy esőtől

Állatok vagy növények közelébe,
megsérülhetnek a forró levegő miatt

akik

Éghető gáz bármely forrása közelébe
Olyan helyre, ahol nagy mennyiségű pornak
van kitéve
Olyan helyre, ahol nagy mennyiségű sós
levegőnek van kitéve
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EXTRÉM IDŐJÁRÁSRA VONATKOZÓ
SPECIÁLIS MEGJEGYZÉSEK
Ha az egység heves szélhatásnak van
kitéve:
Szerelje be az egységet úgy, hogy a levegő
kifúvó ventilátor 90° szögben legyen a szél
irányában. Szükség esetén létesítsen egy
akadályt a készülék előtt, hogy megvédje a
rendkívül heves szélhatásoktól.
Lásd 4.2 és 4.3 ábra lent.
Erős szél

Ha a dréncsőillesztés gumitömítéssel
érkezik
(lásd 4.4 - A ábra ),az alábbiak szerint cselekedjen:
1. Szerelje fel a gumi tömítést a kültéri egységhez
csatlakozó dréncsőillesztés végére.
2. Helyezze be a dréncsőillesztést az egység
alsó tálcába.
3. Forgassa 90°-ban a dréncsőillesztést, amíg a
helyére nem kattan az egység homlokoldalán
nézve.
4. Csatlakoztasson
egy
leeresztő
tömlő
hosszabbítót
(nem
tartozék)
a
dréncsőillesztéshez, hogy a vizet az
egységből
visszairányítsa
a
fűtési
üzemmódban.

Erős szél

Ha a dréncsőillesztés nem érkezik
gumitömítéssel

4.2 ábra

Széllökés

1. Illessze be a dréncsőillesztést az egység
alsó tálcáján lévő furatba. A
dréncsőillesztés a helyére kattan.
2. Csatlakoztasson egy leeresztő tömlő
hosszabbítót (nem tartozék) a
dréncsőillesztéshez, hogy a vizet az
egységből visszairányítsa a fűtési
üzemmódban.

4.3 ábra

Ha az egység gyakran van kitéve heves
szélhatásnak vagy hónak:
Készítsen védőfedelet az egység fölé, hogy
megvédje az esőtől vagy hótól. Legyen óvatos, ne
gátolja a légáramlást az egység körül.

Ha az egység gyakran van kitéve sós
levegő hatásának (tengerpart):
Olyan kültéri egységet használjon, amelyet
speciálisan úgy terveztek, hogy ellenálljon a
korróziónak.

A kültéri egység alsó tálca furata

Tömítés

Tömítés

Dréncsőillesztés
(A)

(B)
4.4 ábra

2 lépés: Telepítse a dréncsőillesztést
A hőszivattyúhoz dréncsőillesztésre van
szükség. Mielőtt a kültéri egységet a helyére
.
rögzítené,
a készülék alján el kell helyeznie a
dréncsőillesztést. Vegye figyelembe, hogy a
kültéri egység típusától függően két
különböző
típusú
dréncsőillesztést
különböztetünk meg.

HIDEG ÉGHAJLATON
Hideg éghajlatnál ügyeljen arra, hogy a
leeresztő tömlő a lehető legnagyobb
mértékben függőleges legyen a gyors
vízelvezetés érdekében. Ha a víz túl
lassan folyik el, akkor a tömlőben
megfagyhat, és eláraszthatja az egységet.
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Kültéri egység
telepítése

Erős szél

(lásd 4.4 - B ábra ),az alábbiak szerint cselekedjen:

3 lépés: Rögzítse a kültéri
egységet

A

A kültéri egység a talajra vagy
pedig egy falra szerelt konzolra
rögzíthető.

M

Levegő bemenet

B

Á

AZ EGYSÉG SZERELÉSI

Levegő be.

MÉRETEI
Az alábbiakban egy listát láthatunk a
különböző kültéri egységek méretére
és rögzítő füleik közötti távolságra
vonatkozóan.
Készítse el az egység telepítési alapját az
alábbi méreteknek megfelelően.

SZ

Levegő ki.

4.5 ábra

Kültéri egység
telepítése

Kültéri egység méretei (mm)
SZ x M x Á

Szerelési méretek
Távolság A (mm)

Távolság B (mm)

681x434x285 (26.8”x17”x11.2”)

460 (18.10”)

292(11,49”)

700x550x270 (27.5”x21.6”x10.62”)

450(17,7”)

260(10,24”)

780x540x250 (30.7”x21.25”x9.85”)

549(21,6”)

276(10,85”)

845x700x320 (33.25”x27.5”x12.6”)

560(22”)

335(13,2”)

810x558x310 (31.9”x22”x12.2”)

549(21,6”)

325(12,8”)

700x550x275 (27.5”x21.6”x10.82”)

450(17,7”)

260(10,24”)

770x555x300 (30.3”x21.85”x11.81”)

487(19,2”)

298(11,73”)

800x554x333 (31.5”x21.8”x13.1”)

514(20,24”)

340(13,39”)

845x702x363 (33.25”x27.63”x14.29”)

540(21,26”)

350(13,8”)

900x860x315 (35.4”x33.85”x12.4”)

590(23,2”)

333(13,1”)

945x810x395 (37.2”x31.9”x15.55”)

640(25,2”)

405(15,95”)

946x810x420 (37.21”x31.9”x16.53”)

673(26,5”)

403(15,87”)

946x810x410 (37.21”x31.9”x16.14”)

673(26,5”)

403(15,87”)

Ha a talajra vagy beton szerelési
platformra telepíti az egységet, akkor az
alábbiak szerint járjon el:
1. Jelölje meg a négy horgonycsavar
helyzetét az Egység Szerelési méreteit
tartalmazó táblázatban szereplő méretek
alapján.
2. Fúrja elő a csavarok furatait.
3. Tisztítsa meg a furatokat a betonportól.
4. Helyezzen egy-egy anyát minden
terpesztőcsavar végére.
5. Üsse be kalapáccsal a csavarokat az
előfúrt furatokba.
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6. Távolítsa el az anyákat a terpesztőcsavarokról
és helyezze a kültéri egységet a csavarokra.
7. Helyezzen alátétet mindegyik csavarra, majd
helyezze vissza az anyákat.
8. Egy csavarkulccsal rögzítse az anyákat,
amíg pontosan nem illeszkednek.

FIGYELEM
BETONBA TÖRTÉNŐ FÚRÁS ESETÉN
MINDENKOR JAVASOLJUK A SZEMEK
VÉDELMÉT.

Ha falra szerelt konzolra telepíti az egységet,
akkor az alábbiak szerint cselekedjen:

VIGYÁZAT
A falra szerelt egység telepítése előtt győződjön
meg arról, hogy a fal tömör téglából, betonból
vagy hasonló erős anyagból készült. A falnak
legalább négyszer akkora súlyt kell elbírnia,
mint az egység súlya.

2. Fúrja elő a horgonycsavarok furatait.
3. Távolítsa el a furatokból a port és piszkot.
4. Helyezzen egy-egy alátétet és anyát minden
csavar végére.
5. Csavarja be a csavarokat a furatokon
keresztül a szerelőelemekbe, helyezze a
szerelőelemeket pozícióba, és kalapáccsal
üsse be a falba a csavarokat.
6. Ellenőrizze, hogy a szerelőelemek szintben
vannak-e.
7. Óvatosan emelje fel az egységet és helyezze
a szerelőfüleket az elemekre.
8. Csavarozza
elemekhez.

az

egységet

szorosan

az

A FALRA SZERELT EGYSÉG
VIBRÁCIÓJÁNAK CSÖKKENTÉSE
Ha engedélyezett, akkor telepítheti a falra
szerelt egységet gumigyűrűvel a vibráció és a
zaj csökkentése érdekében.

4 lépés: Csatlakoztassa a jel- és
áramkábeleket
A kültéri egység bevezető kábelfejét egy
elektromos kábelfedél védi az egység oldalán.
Részletes kábelezési diagram található a
kábelfedél belső részén.

1. Minden vezetéknek meg kell felelnie a helyi
és országos villamosenergia-kódoknak, és
azokat
egy
engedéllyel
rendelkező
villanyszerelőnek kell telepítenie.
2. Minden elektromos csatlakozást a beltéri
és kültéri egységek paneljein található
elektromos csatlakozási rajz szerint kell
elvégezni.
3. Ha komoly biztonsági probléma van az
áramellátással
kapcsolatban,
azonnal
állítsa le a munkát. Adjon magyarázatot
vevőjének, és tagadja meg az egység
telepítését addig, ameddig a biztonsági
kérdés meg nem oldódik.
4. A tápfeszültségnek a névleges feszültség
90-110%-án belül kell lennie. A nem
megfelelő áramellátás áramütést vagy
tüzet okozhat.
5. Ha fix vezetékekhez csatlakoztatja a
tápfeszültséget,
szereljen
fel
egy
túlfeszültség-védőt
és
főkapcsolót,
amelynek kapacitása 1,5-szerese az
egység maximális áramának.
6. Ha a rögzített vezetékekhez áramot
csatlakoztat, a rögzített vezetékekbe be
kell kapcsolni egy kapcsolót vagy
megszakítót, amely az összes pólust
leválasztja és legalább 1 / 8in (3 mm)
érintkezési szétválasztással rendelkezik. A
szakképzett szakembernek engedélyezett
megszakítót
vagy
kapcsolót
kell
használnia.
7. A készüléket csak egy különálló áramköri
aljzathoz
csatlakoztassa.
Ne
csatlakoztasson más készüléket ugyanarra
az aljzatra.
8. Győződjön meg arról, hogy megfelelően
földelte a légkondicionálót.
9. Minden huzalt szilárdan csatlakoztatni kell.
A
laza
kábelezés
a
terminál
túlmelegedéséhez vezethet, ami a termék
meghibásodását és a lehetséges tüzet
okozhat.
10. Ne hagyja, hogy a vezetékek érintkezzenek
a hűtőközegcsövek, a kompresszor vagy a
készülék
belsejében
lévő
mozgó
alkatrészekkel.
11. Ha az egység kiegészítő elektromos
fűtőberendezéssel rendelkezik, legalább 1
méter (40 inch) távolságban kell elhelyezni
az éghető anyagoktól.
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Kültéri egység
telepítése

1. Jelölje meg a konzolfuratok helyét az Egység
Szerelési méreteit tartalmazó táblázatban
szereplő méretek alapján.

AZ ELEKTROMOS MUNKÁK
VÉGREHAJTÁSA ELŐTT OLVASSA
EL EZEKET A SZABÁLYZATOKAT

ÜGYELJEN A FESZÜLTSÉG ALATT LÉVŐ
VEZETÉKRE

FIGYELEM
BÁRMILYEN ELEKTROMOS VAGY
KÁBELEZÉSI MUNKA VÉGREHAJTÁSA
ELŐTT KAPCSOLJA LE A RENDSZER
FŐKAPCSOLÓJÁT.

1. Készítse elő a kábelt a csatlakoztatáshoz:

A MEGFELELŐ KÁBELT HASZNÁLJA
• Beltéri áramkábel (ha megfelelő): H05VV-F
vagy H05V2V2-F
• Jelkábel: H07RN-F

Az áram és jelkábelek minimum
keresztmetszete
Kültéri egység
telepítése

Észak-Amerika
AWG

10

18

13

16

18

14

25

12

30

10

Egyéb régiók
A készülék névleges
áramerőssége (A)
> 3 és  6

FIGYELEM
A KÁBELEZÉST SZIGORÚAN A
KÜLTÉRI EGYSÉG KÁBELFEDELÉNEK
BELSEJÉBEN TALÁLHATÓ
KÁBELEZÉSI DIAGRAM SZERINT KELL
ELŐKÉSZÍTENI.
2. Csavarozza ki az elektromos kábelfedelet és
távolítsa el.

• Kültéri áramkábel: H07RN-F

Készülék (A)

A huzalok krimpelése közben ügyeljen arra, hogy
egyértelműen megkülönböztesse a feszültség
alatt lévő („L”) vezetéket a többi vezetéktől.

Névleges
keresztmetszet (mm²)
0,75

> 6 és  10

1

> 10 és  16

1,5

> 16 és  25

2,5

> 25 és  32

4

> 32 és  40

6

3. Csavarja ki a kábelrögzítőt a terminálblokk
alatt, és tegye oldalra.
4. Egyeztesse a kábelszíneket/címkéket a
terminál blokkon lévő címkékkel és erősen
rögzítse mindegyik kábel u-típusú kábelsaruját
a megfelelő terminálhoz.
5. Miután ellenőrizte és meggyőződött arról, hogy
minden csatlakozás biztos, hurkolja körül a
kábeleket, hogy védve legyenek a terminálba
befolyó víz ellen.
6. A kábelrögzítő segítségével rögzítse a kábelt
az egységhez. Csavarja be szorosan a
kábelszorítót.
7. Szigetelje a használaton kívüli kábeleket PVC
elektromos szalaggal. Rendezze el őket úgy,
hogy ne érintkezzenek elektromos vagy
fémrészekkel.
8. Helyezze vissza a kábelfedelet az egység
oldalára és csavarozza vissza a helyére.

Fedél

a. Csupaszítófogó használatával a kábel
mindkét végéről húzza le a kábelköpenyt,
hogy a kábelvégek kb. 40mm (1.57in)
hosszúságban kilátszanak.

b. Húzza le a szigetelést a kábelek végéről.
c. A krimpelő segítségével a vezetékek
végein rögzítsen u-típusú kábelsarukat.
A kültéri egység kábelezési
diagram a kültéri egység kábelfedelének belsejében van.

4.6 ábra
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6

Hűtőközeg csőcsatlakozás

Megjegyzés a csövek hosszára vonatkozóan

Lásd a lenti táblázatot a maximális csövezethosszra és esésmagasságára vonatkozóan.

A hűtőközeg csövezet maximális hossza és esésmagassága egységmodellenként
Modell
R410A Split típusú
inverteres légkondicionáló

Kapacitás(BTU/h)

Max. Hossz(m)

Max. Esés (m)

< 15.000
≥ 15.000 és < 24.000

25 (82ft)

10 (33ft)

30 (98,5ft)

20 (66ft)

≥ 24.000 és < 36.000

50 (164ft)

25 (82ft)

≥ 36.000 és < 60.000

65 (213ft)

30 (98,5ft)

Csatlakoztatási utasítások Hűtőközeg csővezeték
1 lépés: A cső levágása.
A hűtőközegcsövek készítésénél extra figyelmet
fordítson azok megfelelő vágására és tágítására.
Így biztosítja a hatékony működést és minimumra
csökkenti a jövőbeni karbantartás
szükségességét. Az R32/R290 hűtőközeg
modelleknél a csőcsatlakozási pontokat
a helyiségen kívül kell elhelyezni.
1. Mérje meg a távolságot a beltéri és a kültéri
egység között.

2. Csővágó segítségével vágja le a csövet egy
kicsit hosszabbra, mint a mért távolság.
3. Győződjön meg arról, hogy a csövet megfelelő
90° szögben vágta le. A rossz vágásra
vonatkozó példát lásd az 5.1 ábrán.
90°
Ferde

Érdes

Megvetemedett

5.1 ábra
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Hűtőközeg
csővezeték
csatlakozás

A hűtőközeg csövek hossza befolyásolja az egység teljesítményét és energiahatékonyságát. A
névleges hatékonyságot 5 m-es csőhosszúságú egységeken (16,5ft) tesztelik. A vibráció és a túlzott
zaj minimálisra csökkentése érdekében 3 méteres minimális csővezeték hossz szükséges.
Speciális trópusi területeken a hűtőközegcső maximális hossza nem haladhatja meg a 10 métert
(32,8ft), és hűtőközeget nem lehet hozzáadni (R290 hűtőközeg modelleknél).

NE DEFORMÁLÓDJON A CSŐ
VÁGÁS KÖZBEN

Hollandi anya

Legyen rendkívül óvatos, ne sérüljön, ne
horpadjon be vagy deformálódjon a cső
vágás közben. Drasztikusan csökkenti az
egység fűtéshatékonyságát.
Rézcső

2 lépés: Sorja eltávolítása.
A sorják befolyásolhatják a hűtőközeg
csővezeték
csatlakozásának
légzáró
tömítését. Ezeket teljesen el kell távolítani.
1. Tartsa a csövet lefelé irányuló szögben, így
megakadályozza, hogy a sorja behullhasson
a csőbe.
2. Egy dörzsár vagy sorjázó szerszám
segítségével távolítson el minden sorját a
cső vágott részéről.

5.3 ábra

4. Távolítsa el a PVC szalagot a csővégekről,
amikor a tágítást végzi.
5. Rögzítse a tágító formát a cső végére.
A csővéget a tágító forma végén túl kell
bővíteni a lenti táblázatban jelölt méreteknek
megfelelően.

Cső
Dörzsár

Hűtőközeg
csővezeték
csatlakozás

Lefelé irányuljon

5.2 ábra

3 lépés: Csővégek bővítése
A megfelelő tágítás lényeges a légmentes
tömítés elérése érdekében.
1. A vágott csőélekről a sorja eltávolítása
után zárja le a végeket PVC szalaggal,
hogy idegen anyagok ne kerülhessenek be
a csőbe.
2. Fedje le a csövet szigetelő anyaggal.
3. Helyezzen hollandi anyát a cső mindkét
végére. Győződjön meg arról, hogy
megfelelő irányba néznek, mert különben
nem tudja őket felhelyezni, vagy a tágítás
után
nem
tudja
az
irányukat
megváltoztatni. Lásd 5.3 ábra.

5.4 ábra
CSŐTÁGÍTÁS A TÁGÍTÓ FORMÁN KÍVÜL
Külső átmérő
Cső (mm)

A (mm)
Min.

Ø 6,35 (Ø 0,25”)

0,7(0,0275)
1,0(0,04)

1,3(0,05)

1,0(0,04)

1,8(0,07)

Ø 16 (Ø 0,63”)

2,0(0,078)

2,2(0,086)

Ø 19 (Ø 0,75”)

2,0(0,078)

2,4(0,094)

Ø 9,52 (Ø 0,375”)
Ø12,7 ( Ø 0,5”)

Tágító
forma

1,6(0,063)

A

5.5 ábra
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Max.

Cső

6. Helyezze a tágító szerszámot a formára.
7. Forgassa el a tágítószerszám karját az óra
járásával megegyező irányba addig, ameddig
a cső teljesen kitágul.
8. Távolítsa el a tágító szerszámot és a tágító
formát, majd ellenőrizze a csővéget,
nincsenek-e repedések vagy egyenetlen
tágítás.
4. lépés: Csövek csatlakoztatása.
A hűtőközeg csövek csatlakoztatásakor legyen
óvatos, ne használjon túl nagy nyomatékot vagy
bármilyen módon ne deformálja el a csövet.
Először a beltéri egységet kell csatlakoztatni,
majd utána a kültérit.

MINIMUM HAJLÍTÁSI SUGÁR
A csatlakozó hűtőközeg csövek hajlításakor a
minimális hajlítási sugár 10 cm. Lásd 5.6 ábra

Sugár

A csövezet beltéri egységhez történő
csatlakoztatására vonatkozó utasítások
1. A két csatlakoztatandó cső központját
igazítsa be. Lásd 5.7 ábra.

Beltéri egység csövezés

Hollandi anya

Cső

5.7 ábra

2. Rögzítse kézzel a hollandi anyát amilyen
szorosan csak lehet.
3. A csavarkulcs segítségével rögzítse az anyát az
egység csövén.
4. Miközben erősen fogja az anyát a egység
csövén, használjon nyomatékkulcsot a hollandi
anya rögzítésére az alábbi Nyomaték
követelmények táblázat nyomaték értékeinek
megfelelően. Kissé lazítsa meg az anyát, majd
újra húzza meg.

≥10cm (4in)

Hűtőközeg
csővezeték
csatlakozás

5.6 ábra

5.8 ábra

NYOMATÉK KÖVETELMÉNYEK
A cső külső átmérője (mm)

Meghúzási nyomaték (N/cm)

Kieg. nyomaték (N/cm)

Ø 6,35 (Ø 0,25”)

1,500 (11lb•ft)

1,600 (11,8lb•ft)

Ø 9,52 (Ø 0,375”)

2 500 (18,4lb•ft)

2 600 (19,18lb•ft)

Ø 12,7 (Ø 0,5”)

3,500 (25,8lb•ft)

3,600 (26,55lb•ft)

Ø 16 (Ø 0.63”)

4,500 (33,19lb•ft)

4,700 (34,67lb•ft)

Ø 19 (Ø 0.75”)

6,500 (47,94lb•ft)

6,700 49,42lb•ft)

NE HASZNÁLJON TÚL NAGY NYOMATÉKOT
A túlzott ráható erő eltörheti az anyát vagy károsítja a hűtőközeg csővezetéket. Nem szabad túllépni
a fenti táblázatban megadott nyomaték követelmények értékeit.
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A csövezet kültéri egységhez
történő csatlakoztatására
1.vonatkozó
Csavarozza utasítások
le a fedelet a kültéri egység

oldalán található tömszelencés szelepről.
(Lásd 5.9 ábra)

HASZNÁLJON CSAVARKULCSOT A
SZELEP FŐTESTÉNEK RÖGZÍTÉSÉHEZ
A hollandi anya meghúzásánál keletkező
nyomaték a szelep egyéb részeit letörheti.

Szelepfedél

5.9 ábra

2. Vegye le a védőfedelet a szelepvégekről.
3. Igazítsa be a tágított csővéget a
szelepekkel, és rögzítse a hollandi anyát
kézzel, amilyen szorosan csak lehet.
4. Csavarkulcs segítségével fogja meg a
szeleptestet. Ne fogja meg a
szervizszelepet tömítő anyát. (Lásd 5.10
ábra)

5.10 ábra

5. Miközben erősen fogja a szeleptestet,
használjon nyomatékkulcsot a hollandi anya
rögzítésére a helyes nyomatékértékeknek
megfelelően.
6. Kissé lazítsa meg az anyát, majd újra húzza
meg.
Hűtőközeg
csővezeték
csatlakozás

7. Ismételje meg a 3 - 6 lépéseket a többi csőnél.
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Levegő kivezetés

MC

MC

Előkészületek és óvintézkedések
A levegő és az idegen anyag a hűtőközeg
körben
rendellenes
nyomásnövekedést
okozhat, amely károsítja a légkondicionálót,
csökkenti a hatékonyságát és sérülést okoz.
Használjon vákuumszivattyút és elosztó
szelepet a hűtőközeg rendszer kivezetésére,
eltávolítva a nem kondenzálható gázt és
nedvességet a rendszerből.
A kivezetést az első telepítésnél és az
egység áthelyezésénél kell elvégezni.

Ellenőrizze, hogy mindkét nagynyomású és
alacsony nyomású cső a beltéri és kültéri
egység
között
megfelelően
van
csatlakoztatva a jelen kézikönyvben
található
Hűtőközeg
csővezeték
csatlakozás fejezetben leírtak szerint.
Ellenőrizze, hogy az összes
megfelelően van-e csatlakoztatva.

Összetett mérő

Nyomásmérő

-76cmHg
Nagynyomású
szelep

kábel

Töltőtömlő
Vákuumszi
vattyú

Kisnyomású szelep
6.1 ábra

1. Csatlakoztassa az elosztó szelep töltőtömlőjét
a szervizporthoz a kültéri egység kisnyomású
szelepén.
2. Csatlakoztasson egy másik töltőtömlőt az
elosztó szelepről a vákuumszivattyúra.
3. Nyissa fel az elosztó szelep kisnyomású
oldalát. Tartsa zárva a nagynyomású oldalt.
4. Kapcsolja be a vákuumszivattyút a rendszer
kiürítésére.
5. Működtesse a vákuumot legalább 15 percen
keresztül, vagy addig, ameddig az összetett
mérő -76cmHG (-105 Pa) értéket mutat.

 Oldal 29 

Levegő ürítés



Elosztó szelep

Kisnyomású szelep
Nyomótömlő /
Töltőtömlő

A KIVEZETÉS ELVÉGZÉSE ELŐTT


Ürítési utasítások
Az elosztó szelep és a vákuumszivattyú
használata előtt olvassa el a kezelési
kézikönyveiket,
hogy
megismerhesse
a
megfelelő használatukat.

6.

Zárja le az elosztó szelep kisnyomású oldalát
és kapcsolja ki a vákuumszivattyút.

7.

Várjon 5 percet, majd ellenőrizze, hogy van-e
változás a nyomásrendszerben.

8.

Ha változás van a nyomásrendszerben,
akkor nézze meg a Gázszivárgás ellenőrzés
fejezetet, hogy hogyan lehet ellenőrizni a
gázszivárgást. Ha nincs változás a
nyomásrendszerben, akkor csavarja le a
sapkát
a
tömszelencés
szelepről
(nagynyomású
szelep).

9.

Helyezze a hatszögletű csavarkulcsot a
tömszelencés
szelepbe
(nagynyomású
szelep) és nyissa ki a szelepet a csavarkulcs
1/4
óramutató
járásával
ellentétes
forgatásával. Hallgassa, hogy a gáz
szivárog-e a rendszerből, majd zárja be a
szelepet 5 másodperc után.

10. Nézze a nyomásmérőt egy percig, hogy
meggyőződhessen arról, hogy nincs
változás a nyomásnál. A nyomásmérőnek
kissé nagyobb értéket kell mutatnia, mint
az atmoszferikus nyomás.
11. Távolítsa el a töltőtömlőt a szervizportról.

Hollandi
anya

Sapka
szeleptest
szelepszár

6.2 ábra

12. A hatszögű kulcs segítségével teljesen nyissa ki
mind a két nagynyomású és kisnyomású
szelepet.
13. A hatszögű kulcs segítségéve teljesen nyissa ki
mind a két Nagynyomású és kisnyomású szelepet
14. Rögzítse a szelepsapkákat kézzel mind a három
szelepen
(szervizport,
nagynyomású,
kisnyomású). Szükség esetén nyomatékkulcs
segítségével is meghúzhatja.
GYENGÉDEN NYISSA KI A SZELEPSZÁRAT

Ha felnyitja a szelepszárat, forgassa el a hatszögű
csavarkulcsot addig, ameddig a záróelembe nem
ütközik. Ne próbálja erőszakkal továbbnyitni a
szelepet.

Hűtőközeg hozzáadására vonatkozó megjegyzés
Néhány rendszerhez kiegészítő töltésre van szükség a csőhossztól függően. A szabvány csőhossz a helyi
szabályozástól függően változik. Például, Észak-Amerikában a szabvány csőhossz 7,5m (25’). Más
területeken a szabvány csőhossz 5m (16‘). A hűtőközeget a kültéri egység kisnyomású szelepén lévő
szervizportról kell feltölteni. A feltöltendő további hűtőközegeket az alábbi képlet szerint lehet kalkulálni:

KIEGÉSZÍTŐ HŰTŐKÖZEG PER CSŐHOSSZ
Csatlakozó cső
hossz (m)
< Standard csőhossz
Levegő kivezetés

> Standard
csőhossz

Levegőtisztítás
Módszer

További hűtőközeg

Vákuumszivattyú

Nincs adat

Vákuumszivattyú

Folyadék oldal: Ø 6.35 (ø 0.25”)
R32:
(Csőhossz – standard hossz)x 12g/m
(Csőhossz – standard hossz) x 0,13oZ/ft
R290:
(Csőhossz – standard hossz)x 10g/m
(Csőhossz – standard hossz) x 0.10oZ/ft
R410A:
(Csőhossz – standard hossz)x 15g/m
(Csőhossz – standard hossz) x 0.16oZ/ft

Folyadék oldal: Ø 9.52 (ø 0.375”)
R32:
(Csőhossz – standard hossz)x 24g/m
(Csőhossz – standard hossz) x 0.26oZ/ft
R290:
(Csőhossz – standard hossz)x 18g/m
(Csőhossz – standard hossz) x 0.19oZ/ft
R410A:
(Csőhossz – standard hossz)x 30g/m
(Csőhossz – standard hossz) x 0.32oZ/ft

Az R290 hűtőközeg egységnél a feltöltendő hűtőközeg össz mennyisége nem több, mint
387g(<=9000Btu/h), 447g(>9000Btu/h és <=12000Btu/h), 547g(>12000Btu/h és <=18000Btu/h), 632g(>18000Btu/h and
<=24000Btu/h).

VIGYÁZAT
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NE keverje össze a hűtőközeg típusokat.

Elektromos és gázszivárgás
ellenőrzés

Elektromos biztonsági ellenőrzések
Telepítés után ellenőrizze, hogy az összes
elektromos kábel a helyi és nemzeti szabályok
szerint és a telepítési kézikönyvnek megfelelően
van telepítve.

TESZTFUTTATÁS ELŐTT
A földelés ellenőrzése
Mérje meg a földelés ellenállását vizuális
érzékeléssel és földelési ellenállásmérővel. A
földelés ellenállás kevesebb legyen, mint 0,1Ω-.

8

FIGYELEM - ÁRAMÜTÉS
VESZÉLYE
MINDEN VEZETÉKNEK MEG KELL FELELNIE A
HELYI ÉS ORSZÁGOS VILLAMOSENERGIAKÓDOKNAK, ÉS AZOKAT EGY ENGEDÉLLYEL
RENDELKEZŐ VILLANYSZERELŐNEK KELL
TELEPÍTENIE.

Gázszivárgás ellenőrzése

néhány helyen lehet hogy nem kötelező.

Szappan és vízmódszer

TESZTFUTTATÁS KÖZBEN
Elektromos szivárgás ellenőrzése
A Tesztfuttatás során használjon elektromos
szondát és multimétert az átfogó elektromos
szivárgási teszt végrehajtásához.
Ha elektromos szivárgást észlel, akkor azonnal
kapcsolja le a készüléket és hívja az engedéllyel
rendelkező villanyszerelőt, hogy megtalálja és
kiküszöbölje a szivárgás okát.

Megjegyzés: (Az Egyesült Államok területén
néhány helyen esetleg nem kötelező.

Egy puha kefe segítségével tegyen szappanos
vizet vagy folyékony mosószert a beltéri egység
és a kültéri egység összes csőcsatlakozási
pontjára. A buborékok szivárgásra utalnak.

Szivárgás érzékelő módszer

Elektromos és
gázszivárgás
ellenőrzés

Megjegyzés: (Az Egyesült Államok területén

Két különböző módszer létezik a gázszivárgás
észleléséhez.

Ha szivárgás érzékelőt használunk, akkor lásd a
készülékek használati utasítását a megfelelő
használat érdekében.

A GÁZSZIVÁRGÁS ELLENŐRZÉS
ELVÉGZÉSE UTÁN
Ha visszaigazoltuk, hogy egyetlen egy
csőcsatlakozási pont SEM szivárog, akkor helyezze
vissza a szelepfedelet a kültéri egységre.
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Tesztfuttatás

Tesztfuttatás előtt
Csak akkor végezze el a teszt futtatását, ha az
alábbi lépéseket teljesítette:

• Elektromos biztonsági ellenőrzés –
Igazolja, hogy az egység elektromos
rendszere biztonságos és megfelelően
működik

• Gázszivárgás ellenőrzés- Ellenőrizze
az összes hollandi anya csatlakozást, és
igazolja hogy a rendszer nem szivárog
• Igazolja, hogy a gáz és a folyadék (nagy és
kisnyomású) szelepek teljesen nyitva
vannak

Végrehajtandó ellenőrzések
listája
ÁTMENT/NEM
Nincs elektromos szivárgás
Az egység megfelelően földelt
Minden elektromos terminál
megfelelően fedve van
A beltéri és kültéri egységek
szilárdan vannak telepítve
Az összes csőcsatlakozási
pont nem szivárog
A víz megfelelően ürül ki a
lefolyócsőből

Tesztfuttatásra vonatkozó utasítások
Legalább 30 percig kell elvégeznie a
Tesztfuttatást
1. Csatlakoztassa az egységet az áramkörre.
2. Nyomja le az ON/OFF- BE/KI gombot a
távirányítón a bekapcsoláshoz.
3. Nyomja a MODE/ÜZEMMÓD gombot a
következő funkciók görgetéséhez:
• COOL/HŰTÉS –Válassza ki a lehető
legalacsonyabb hőmérsékletet
• HEAT/FŰTÉS –Válassza ki a lehető
legmagasabb hőmérsékletet
4. Futtassa mindegyik funkciót 5 percig, és
hajtsa végre az alábbi ellenőrzéseket:

Tesztfuttatás
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Az összes cső megfelelően
szigetelve
Az egység a COOL/HŰTÉS
funkciót megfelelően teljesíti
Az egység a HEAT/FŰTÉS
funkciót megfelelően teljesíti
A beltéri egység légterelői
megfelelően forognak
A beltéri egység reagál a
távirányítóra

Kültér
(2):

Beltér
(2):

CSŐCSATLAKOZÁSOK DUPLA ELLENŐRZÉSE
Művelet közben a hűtőközeg kör nyomása
növekedhet. Ez felfedhet olyan szivárgásokat,
amelyek nem voltak jelen a kezdeti szivárgás
ellenőrzése során. A teszt futtatása során hagyjon
időt arra, hogy kétszer ellenőrizze, hogy az összes
hűtőközegcső csatlakozási pontja nem szivárog-e.
Az utasításokat lásd: Gázszivárgás-ellenőrzés
rész.
5. Miután a teszt futtatása sikeresen befejeződött,
és bebizonyosodott, hogy a végrehajtandó
ellenőrzések összes pontja TELJESÜLT, akkor
az alábbiak szerint cselekedjen:

Kézi vezérlő gomb

a. A távirányítóval állítsa vissza a normál
üzemi hőmérsékletet.
b. Szigetelő szalaggal tekerje körbe a beltéri
hűtőközeg csőcsatlakozásokat, amelyeket
fedetlenül hagyott a beltéri egység
telepítési folyamatánál.

8.1 ábra

HA A KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET 17°C
(63°F) ALATT VAN
Nem tudja használni a távirányítót a
COOL/HŰTÉS funkció bekapcsolásához, ha a
környezeti hőmérséklet 17°C alatt van. Ebben
az esetben a MANUAL CONTROL/KÉZI
VEZÉRLÉS
gombot
használhatja
a
COOL/HŰTÉS funkció teszteléséhez.

1. Emelje fel a beltéri egység homlokoldali
paneljét, és addig emelje, ameddig a
helyére nem kattan.
2. A MANUAL CONTROL/KÉZI VEZÉRLÉS
gomb az egység jobb oldalán található.
Nyomja le kétszer a COOL/HŰTÉS funkció
kiválasztásához. Lásd 8.1 ábra
3. Végezze el normál módon a tesztfuttatást.

Tesztfuttatás
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Európai Ártalmatlanítási Irányelvek

10

A készülék hűtőközeget és más egyéb veszélyes anyagokat tartalmaz. A készülék ártalmatlanításakor
a törvény speciális begyűjtést és kezelést határoz meg. Ne ártalmatlanítsa ezt a terméket háztartási
hulladékként vagy nem szelektív kommunális hulladékként.
A készülék ártalmatlanításakor az alábbi opciók állnak rendelkezésre:
•

A készülék ártalmatlanítása kijelölt települési elektromos hulladékok gyűjtőhelyén.

•

Új készülék vásárlásakor a kiskereskedő költségmentesen visszaveszi a régi készüléket.

•

A gyártó költségmentesen visszaveszi a régi készüléket.

•

Adja el a készüléket hitelesített fémhulladék kereskedőknek..

Speciális megjegyzések
A készülék erdőben vagy más természeti környezetben történő ártalmatlanítása veszélyezteti az Ön
egészségét és káros a környezetre. A veszélyes anyagok beszivároghatnak a talajvízbe és az
élelmiszerláncba.

Ártalmatlanításra
vonatkozó információk
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Információszolgáltatás

(Csak az R32/R290 Hűtőközeget elfogadó egységekhez)
szükséges)
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1. A terület ellenőrzése
Mielőtt elkezdené a munkát a gyúlékony hűtőközeget tartalmazó rendszereken, biztonsági
ellenőrzés szükséges annak érdekében, hogy meggyőződhessen arról, hogy a gyulladás kockázata
minimális. A hűtőközeg rendszer javítási munkálatainál az alábbi óvintézkedéseket kell teljesíteni a
rendszeren történő munka megkezdése előtt.

2. Munkafolyamat
A munkálatokat ellenőrzött eljárásmód keretén belül kell elvégezni a munkálatok közben létező
gyúlékony gázok vagy gőzök kockázatának minimálisra csökkentése érdekében.

3. Általános munkaterület
A karbantartó személyzetnek és másoknak, akik a területen dolgoznak a munka természetére
vonatkozóan utasításokat kell kapniuk. Zárt térben végzett munkát el kell kerülni. A munkaterület
körüli területet el kell határolni. Győződjön meg arról, hogy a területen belüli feltételek biztonságosak
a gyúlékony anyagok ellenőrzésének következtében.

4. A hűtőközeg jelenlétének ellenőrzése
A területet a munka megkezdése előtt és a munka végrehajtása közben egy megfelelő hűtőközeg
érzékelővel ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy a szakember tisztában legyen a
potenciálisan gyúlékony légkörrel. Győződjön meg arról, hogy a használatban lévő szivárgás

érzékelő berendezés alkalmas gyúlékony hűtőközeggel való használatra, pl. nem szikrázik,
megfelelően lezárt vagy belsőleg biztonságos.
5. Tűzoltó készülék jelenléte
Ha bármilyen forró munkát kell végezni a hűtőközeg berendezésen vagy annak valamely tartozékán,
akkor kéznél kell lennie egy megfelelő tűzoltó készüléknek. Legyen egy száraz por vagy CO 2 tűzoltó
készüléke a töltési terület szomszédságában.

6. Nincs gyújtóforrás
Az a személy, aki olyan hűtőközeg rendszerben végzi a munkáját, amely magában foglalja a
gyúlékony hűtőközeget tartalmazó vagy benne lévő csővezetékeket, nem használhat gyújtóforrást oly
módon, hogy tűz- vagy robbanásveszélyhez vezethessen. Minden lehetséges gyújtóforrást, beleértve
a cigarettát, dohányzást, megfelelően távol kell tartani a telepítés, javítás, eltávolítás vagy
ártalmatlanítás helyétől, mely tevékenységek közben a gyúlékony hűtőközeg valószínűleg a környező
levegőbe kerülhet. A munka megkezdése előtt a berendezés körüli területet meg kell vizsgálni, hogy
meggyőződhessünk arról, hogy nincsenek gyúlékony veszélyek vagy gyulladási kockázatok. A TILOS
A DOHÁNYZÁS feliratot ki kell helyezni

.
7. Szellőztetett terület
Győződjön meg arról, hogy a terület nyílt helyen van, vagy megfelelően szellőztetett, mielőtt a
rendszerbe behatolna vagy bármilyen forró munkát végezne. A munka elvégzésének ideje alatt
bizonyos fokú szellőzés továbbra is fennmaradjon. A szellőztetésnek biztonságosan kell
szétoszlatnia bármely kibocsátott hűtőközeget, és lehetőleg a légkörben

8. A hűtőközeg berendezés ellenőrzése
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Információ
szolgáltatás

Ha elektromos alkatrészeket cserélnek, akkor azoknak meg kell felelniük a célnak és a megfelelő
specifikációnak. Minden alkalommal be kell tartani a gyártó karbantartási és szervizutasításait.
Ha kétségei vannak, akkor kérjen segítséget a gyártó műszaki osztályától. Az alábbi ellenőrzéseket
kell gyúlékony hűtőközeget használó telepítéseknél alkalmazni:










a kibocsájtás mennyisége összhangban van a helyiség méretével, amelyen belül a hűtőközeget
tartalmazó alkatrészeket telepítették;
a szellőztető gépek és a kivezetések megfelelően működnek és nincsenek akadályoztatva;
ha közvetlen hűtőközeg kört használunk, a másodlagos köröket ellenőrizni kell a hűtőközeg
jelenlétére vonatkozóan; a berendezés jelölése mindig látható és jól olvasható legyen.
az olvashatatlan jelölést és jeleket ki kell javítani;
a hűtőközeg csövet vagy alkatrészeket olyan pozícióban kell elhelyezni, ahol nem valószínű,
hogy olyan anyagnak lennének kitéve, amely a komponenseket tartalmazó hűtőközeget
korrodálhatja, kivéve, ha
a komponenseket olyan anyagokból készítették, amelyek önmagukban ellenállnak
a korrodálódásnak, vagy megfelelően védve vannak az ilyen korrodálódás ellen.

9. Az elektromos készülékek ellenőrzése
Az elektromos alkatrészek javítása és karbantartása magában foglalja a kezdeti biztonsági
ellenőrzéseket és az alkatrész-ellenőrzési eljárásokat. Ha olyan hiba lép fel, amely veszélyeztetheti
a biztonságot, akkor az áramellátás addig nem csatlakoztatható az áramkörhöz, amíg kielégítően
megoldásra nem kerül. Ha a hibát azonnal nem lehet korrigálni, de szükséges a munka folytatása,
akkor megfelelő ideiglenes megoldást kell alkalmazni. Ezt jelenteni kell a berendezés
tulajdonosának, minden felet értesíteni kell.

Az elsődleges biztonsági ellenőrzéseknek tartalmazniuk kell:
a kondenzátorok kisültek-e; ezt biztonságos módon kell elvégezni, a lehetséges szikrázás
elkerülése érdekében
 a rendszer feltöltése, visszanyerése vagy tisztítása során nincsenek feszültség alatt álló
elektromos komponensek és kábelek;
 a földelés folyamatos.


10. A légmentesen lezárt komponensek javítása
10.1 A lezárt komponensek javítása közben az összes elektromos ellátást le kell csatlakoztatni a
működésben lévő berendezésről, mielőtt a lezárt burkolatokat eltávolítjuk stb. Ha feltétlenül
szükséges az elektromos tápellátás a szervizelés közben, akkor egy állandóan működő
szivárgásérzékelőt kell elhelyezni a legkritikusabb ponton a potenciálisan veszélyes helyzet
figyelmeztetésére.
10.2 Különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra annak biztosítása érdekében, hogy az elektromos
alkatrészekkel való munkavégzés során a burkolat ne módosuljon oly módon, hogy az a
védelem szintjét befolyásolja. Ennek tartalmaznia kell a kábelek károsodását, a túlzott számú
csatlakozást, az eredeti specifikációnak nem megfelelő csatlakozókat, a tömítések sérülését, a
tömszelencék helytelen felszerelését stb.
Győződjön meg arról, hogy a készülék biztonságosan van felszerelve.
Győződjön meg arról, hogy a tömítések vagy a tömítőanyagok minősége nem romlott el
annyira, hogy már nem alkalmasak arra, hogy megakadályozzák a gyúlékony légkör
behatolását. Az alkatrészek cseréjét a gyártó specifikációjának megfelelően kell elvégezni.

MEGJEGYZÉS:

A szilikon tömítőanyag használata gátolhatja egyes szivárgásérzékelő
berendezések hatékonyságát. A gyújtószikramentes alkatrészeket nem kell a munka megkezdése
előtt szigetelni.
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11. A gyújtószikramentes komponensek javítása
Ne alkalmazzon állandó induktív vagy kapacitív terhelést az áramkörre anélkül, hogy biztosítaná,
hogy ez nem haladja meg az alkalmazott berendezés megengedett feszültségét és áramát. A
gyújtószikramentes komponensek az egyetlen olyan típusok, amelyek gyúlékony légkör jelenlétében
is működtethetőek. A tesztelő eszközöknek megfelelő értékkel kell rendelkezniük.
Csak a gyártó által meghatározott alkatrészekkel cserélje ki komponenseket. Más alkatrészek a
szivárgás következtében a hűtőközegnek a légkörben történő gyulladását eredményezhetik.

12. Kábelezés
Ellenőrizze, hogy a kábelezés ne legyen kopott, rozsdás, ne legyen kitéve túlzott nyomásnak,
vibrációnak, éles széleknek vagy egyéb káros környezeti hatásoknak. Az ellenőrzésnek figyelembe
kell vennie az öregedés vagy a folyamatos rezgésforrásokból, például kompresszorokból vagy
ventilátorokból származó hatásait.

13. Gyúlékony hűtőközeg érzékelése
A hűtőközeg-szivárgások kereséséhez vagy érzékeléséhez semmilyen körülmények között nem
használhatók fel potenciális gyújtóforrások. Halogenid fáklyát (vagy bármely más, nyílt lángot
használó detektort) nem szabad használni.

14. Szivárgás érzékelési módszerek
A gyúlékony hűtőközegeket tartalmazó rendszerek esetében az alábbi szivárgásérzékelési
módszerek elfogadhatóak. Az éghető hűtőközegek észlelésére elektronikus szivárgásérzékelőket kell
használni, de az érzékenység esetleg nem megfelelő, vagy lehet, újra kell kalibrálni. (Az érzékelő
berendezést hűtőközeg-mentes területen kell kalibrálni.) Győződjön meg arról, hogy az érzékelő nem
potenciális gyújtóforrás, és alkalmas a hűtőközegre. A szivárgásérzékelő berendezést a hűtőközeg
LFL-jének százalékára kell beállítani, és a felhasznált hűtőközeghez kell kalibrálni, és a megfelelő
százalékos gázmennyiséget (legfeljebb 25%) vissza kell igazolni. A szivárgásérzékelő folyadékok
alkalmasak a legtöbb hűtőközeggel való felhasználásra, de a klórtartalmú mosószerek használata
kerülendő, mivel a klór reakcióba léphet a hűtőközeggel, és korrodálhatja a rézcsöveket.
Ha szivárgás gyanúja merül fel, minden nyílt lángot el kell távolítani vagy el kell oltani. Ha a
hűtőközeg szivárgását észleli, amely keményforrasztást igényel, az összes hűtőközeget a
rendszerből kell visszanyerni, vagy el kell különíteni (a zárószelepek segítségével) a szivárgástól
távolabbi rendszerrészben. Majd oxigénmentes nitrogént (OFN) kell átfúvatni a rendszeren a
keményforrasztási folyamat előtt és alatt.

15. Eltávolítás és ürítés
A hűtőközeg rendszerbe való behatoláskor bármilyen más célból történő javításra a szokásos
eljárásokat kell alkalmazni. Fontos azonban, hogy a legjobb gyakorlatokat kövessék, mivel a
tűzveszélyt figyelembe kell venni. A következő eljárást kell betartani:
• távolítsa el a hűtőközeget;
• tisztítsa meg a rendszert semleges gázzal;
• kiürítés;
• tisztítsa meg újra semleges gázzal;
• nyissa fel a rendszert vágással vagy keményforrasztással.
A hűtőközeg-töltést a megfelelő helyreállító hengerekbe kell visszanyerni. A rendszert az OFN-nel ki
kell öblíteni, hogy az egység biztonságos legyen. Ezt a folyamatot többször meg kell ismételni. A
sűrített levegő vagy az oxigén erre a feladatra nem használható.
Az öblítést úgy kell elérni, hogy a vákuumot OFN-nel bevezetjük a rendszerb, és addig folytatjuk a
töltést, amíg az üzemi nyomást el nem érjük, majd a levegőbe engedjük, és végül leengedjük a
vákuumig. Ezt a folyamatot addig kell ismételni, ameddig nincs hűtőközeg a rendszerben.
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A végső OFN töltés használatakor a rendszert légköri nyomás alá kell helyezni, hogy a munka
megtörténhessen. Ez a művelet elengedhetetlen ahhoz, hogy a csővezeték keményforrasztási
műveletei megtörténjenek.
Győződjön meg arról, hogy a vákuumszivattyú kimenete nincs zárva a gyújtóforrások felé, és van
szellőzés.

16. Feltöltési eljárásmódok
A hagyományos töltési eljárások mellett a következő követelményeket kell betartani:
• Győződjön meg arról, hogy a töltőberendezések használatakor nem fordul elő különböző
hűtőközegekkel való szennyeződés. A tömlőknek vagy vezetékeknek a lehető legrövidebbnek
kell lenniük ahhoz, hogy minimálisra csökkentsék a benne lévő hűtőközeg mennyiségét.
• A palackokat függőlegesen kell tartani.
• Győződjön meg arról, hogy a hűtőberendezés földelt állapotban van, mielőtt a rendszert
hűtőközeggel töltené.
• Jelölje meg a rendszert, ha a töltés befejeződött (ha már előtte meg nem jelölte).
• Rendkívül óvatosan kell eljárni, hogy ne töltse túl a hűtőrendszert.
• Feltöltés előtt a rendszert OFN-nel kell nyomástesztelni. A rendszert a töltés befejezésekor, de
az üzembe helyezés előtt szivárgásvizsgálattal kell ellenőrizni. Az ellenőrző szivárgási vizsgálatot
a helyszín elhagyása előtt el kell végezni.

17. Leszerelés
Az eljárás végrehajtása előtt elengedhetetlen, hogy a technikus teljesen megismerje a berendezést
és annak minden részletét. Egy bevált gyakorlatot javasolunk, hogy minden hűtőközeget
biztonságosan hasznosítsanak. A feladat elvégzése előtt olaj- és hűtőközeg-mintát kell venni.
Abban az esetben, ha az újrahasznosított hűtőközeg újrafelhasználása előtt elemzés szükséges.
Alapvető fontosságú, hogy a villamos energia rendelkezésre álljon a feladat megkezdése előtt.
a) Ismerje meg a berendezést és annak működését.
b) Elektromosan szigetelje a rendszert
c) Mielőtt elkezdené az eljárást, győződjön meg arról, hogy:
• a hűtőközeg-palackok kezeléséhez szükség esetén mechanikus kezelő berendezések
rendelkezésre állnak;
• minden személyes védő berendezés rendelkezésre áll és megfelelően használható;
• a visszanyerési folyamatot mindig egy kompetens személy felügyeli;
• a visszanyerő berendezések és a palackok megfelelnek a vonatkozó szabványoknak.
d) Ha lehetséges szivattyúzza le a hűtőközeg rendszert.
e) Ha vákuum nem lehetséges, készítsen elosztót úgy, hogy a hűtőközeg eltávolítható legyen a
rendszer különböző részeiből.
f) Győződjön meg arról, hogy a visszanyerés előtt a palack a mérlegen található.
g) Indítsa el a visszanyerő gépet, és a gyártó utasításainak megfelelően járjon el.
h) Ne töltse túl a palackokat. (Legfeljebb 80% térfogatú folyékony töltés).
i) Ne lépje túl a palack maximális üzemi nyomását, még átmenetileg sem.
j) Ha a palackokat megfelelően feltöltötte, és a folyamat befejeződött, győződjön meg arról, hogy a
palackok és a berendezés azonnal eltávolításra kerülnek a helyről, és a berendezés összes
leválasztó szelepe le van zárva.
k) A visszanyert hűtőközeget nem szabad más hűtőberendezésbe tölteni, kivéve, ha azt
megtisztították és ellenőrizték.
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18. Címkézés
A berendezést fel kell címkézni, amely azt jelzi, hogy a leszerelés megtörtént és a hűtőközeg
kiürítésre került. A címkét dátummal és aláírással kell ellátni. Győződjön meg arról, hogy a
berendezésen olyan címkék találhatóak, amelyek jelzik, hogy a berendezés gyúlékony
hűtőközeget tartalmaz.

19. Visszanyerés
Ha a rendszerből eltávolítjuk a hűtőközeget, akár szervizelés, akár leszerelés céljából, akkor
javasoljuk, mint jól bevált gyakorlat, hogy az összes hűtőközeget biztonságosan távolítsák el.
Ha a hűtőközeget palackokba helyezzük át, akkor győződjünk meg arról, hogy csak megfelelő
hűtőközeg palackokat alkalmazzunk. Győződjön meg arról, hogy a teljes rendszer töltésének
megtartásához a palackok megfelelő számban rendelkezésre állnak. Valamennyi felhasználható
palack a visszanyert hűtőközeg számára van kijelölve, és az említett hűtőközegre van
felcímkézve (azaz a hűtőközeg visszanyerésére szolgáló speciális palackok). A palackok
nyomáscsökkentő szeleppel és a hozzájuk tartozó zárószelepekkel rendelkezzenek a megfelelő
üzemi állapotban.
Az üres visszanyerő palackokat eltávolítjuk, és ha lehetséges, a visszanyerés előtt lehűtjük. A
visszanyerő berendezéseknek jó állapotban kell lenniük, és rendelkezniük kell a rendelkezésre
álló berendezéssel kapcsolatos utasításokkal, és alkalmasak a gyúlékony hűtőközegek
visszanyerésére. Ezen kívül kalibrált mérlegek sora álljon rendelkezésre és jó üzemi állapotban.
A tömlőknek szivárgásmentes kapcsolókkal és jó állapotban kell lenniük. Mielőtt a visszanyerő
berendezést használná, ellenőrizze, hogy az megfelelően működik-e, megfelelően
karbantartották-e, és hogy a kapcsolódó elektromos alkatrészek tömítettek-e, hogy hűtőközeg
kibocsátás következtében a gyulladás megakadályozható legyen. Kétség felmerülése esetén
lépjen kapcsolatba a gyártóval.
A visszanyert hűtőközeget vissza kell szolgáltatni a hűtőközeg forgalmazónak a megfelelő
visszanyerő palackban, és a vonatkozó hulladékátadási megjegyzést el kell helyezni. Ne keverje
a hűtőközegeket a visszanyerő egységekben és különösen a palackokban.
Ha kompresszorokat vagy kompresszorolajakat kell eltávolítani, győződjön meg arról, hogy a
kiürítés elfogadható szinten van, hogy megbizonyosodhasson arról, hogy éghető hűtőközeg nem
marad a kenőanyagban. A kiürítési folyamatot a kompresszor beszállítóknak történő
visszaküldése előtt kell elvégezni. A folyamat felgyorsításához csak a kompresszor testének
elektromos fűtését kell alkalmazni. Ha az olajat a rendszerből kiürítik, azt biztonságosan kell
elvégezni.
20. Az egységek szállítása, jelölése és tárolása
• Gyúlékony hűtőközeget tartalmazó berendezések szállítása
A szállítási előírások betartása
• A berendezések jelölése szimbólumokkal
A helyi előírásoknak való megfelelés
• Gyúlékony hűtőközeget tartalmazó berendezések ártalmatlanítása
A nemzeti előírásoknak való megfelelés
• A berendezések/készülékek tárolása
A berendezés tárolását a gyártó utasításainak megfelelően kell végezni.
• A csomagolt (nem értékesített) berendezések tárolása
A tárolócsomag védelmet úgy kell kialakítani, hogy a csomagoláson belüli berendezés
mechanikai sérülése ne okozza a hűtőközeg-töltet szivárgását.
A tárolásra engedélyezett berendezések maximális számát a helyi előírások határozzák meg.
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Magyarországi hivatalos forgalmazó:
K.K.T.L Hungary Kft.
H-2040 Érd, Aszfaltozó u. 69./B

Telefon: +36-70/342-90-12
info@kktl.hu
www.htw-magyarorszag.hu

FONTOS INFORMÁCIÓK A TERMÉK MEGFELELŐ ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN, AZ EU 2002/96/EK
IRÁNYELV SZERINT
Az élettartama letelte után a terméket nem szabad városi hulladékként kezelni.
Ezt egy speciális helyi hatóság által megkülönböztetett hulladékgyűjtő központba vagy egy ilyen
szolgáltatást nyújtó kereskedőhöz kell eljuttatni.
A háztartási készülék külön történő ártalmatlanításával elkerülhetők a nem megfelelő ártalmatlanításból
eredő esetleges negatív következmények a környezetre és az egészségre vonatkozóan, és lehetővé válik az
alkotóanyagok visszanyerése az energia és erőforrások jelentős megtakarítása érdekében. Emlékeztetőül
arra, hogy a háztartási készülékeket külön kell ártalmatlanítani, a terméket egy keresztben áthúzott
szemetes tartállyal jelöljük.

