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INSTALLATION MANUAL

FOR INSTALLER

For safe and correct use, read this manual and the indoor unit installation manual thoroughly before installing
the outdoor unit. English is original. The other languages versions are translation of the original.

INSTALLATIONSHANDBUCH

FÜR INSTALLATEURE

Aus Sicherheitsgründen und zur richtigen Verwendung vor der Installation der Außenanlage das vorliegende Handbuch und die Installationsanleitung
der Innenanlage gründlich durchlesen. Das Original ist in Englisch. Die anderen Sprachversionen sind vom Original übersetzt.

MANUEL D’INSTALLATION

ȾɅə ɍɋɌȺɇɈȼɂɌȿɅə

Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɢ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɱɬɢɬɟ ɞɚɧɧɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɩɪɢɛɨɪɚ ɩɟɪɟɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ. əɡɵɤɨɦ ɨɪɢɝɢɧɚɥɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ. ȼɟɪɫɢɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɹɡɵɤɚɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɟɪɟɜɨɞɨɦ ɨɪɢɝɢɧɚɥɚ.

INSTALLASJONSHÅNDBOK

Suomi

ýeština

DLA INSTALATORA

Aby zapewniü bezpieczne i prawidáowe korzystanie z urządzenia, przed montaĪem jednostki zewnĊtrznej naleĪy dokáadnie zapoznaü siĊ z treĞcią niniejszej instrukcji
oraz instrukcji montaĪu jednostki wewnĊtrznej. Oryginalną instrukcjĊ sporządzono w jĊzyku angielskim. Pozostaáe wersje jĊzykowe zostaáy przetáumaczone z oryginaáu.

ɊɔɄɈȼɈȾɋɌȼɈ ɁȺ ɆɈɇɌȺɀ

Norsk

PRO MONTÉRA

KvĤli zajištČní bezpeþného a správného používání si pĜed montáží vnČjší jednotky peþlivČ pĜeþtČte tento návod i
návod k montáži vnitĜní jednotky. Verze v angliþtinČ je originál. Ostatní jazykové verze jsou pĜekladem originálu.

INSTRUKCJA MONTAĩU

Ɋɭɫɫɤɢɣ

ASENTAJALLE

Turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi lue tämä opas sekä sisäyksikön asennusopas huolellisesti
ennen ulkoyksikön asentamista. Alkuperäiskieli on englanti. Muut kieliversiot ovat alkuperäisen käännöksiä.

NÁVOD K MONTÁŽI

Türkçe

FOR MONTØR

For å sikre trygg og riktig bruk skal denne håndboken samt installasjonshåndboken for innendørsenheten leses grundig
igjennom før enheten installeres. Engelsk er originalspråket. De andre språkversjonene er oversettelser av originalen.

ASENNUSOPAS

Svenska

MONTÖR øÇøN

Emniyetli ve do÷ru kullanõm için, dõú üniteyi monte etmeden önce bu kõlavuzu ve iç ünite montaj kõlavuzunu tamamõyla
okuyun. Aslõ øngilizce’dir. Di÷er dillerdeki sürümler aslõnõn çevirisidir.

ɊɍɄɈȼɈȾɋɌȼɈ ɉɈ ɍɋɌȺɇɈȼɄȿ

Dansk

FÖR INSTALLATÖREN

Läs bruksanvisningen och inomhusenhetens installationshandbok noga innan du installerar utomhusenhet för säker
och korrekt användning. Engelska är originalspråket. De övriga språkversionerna är översättningar av originalet.

MONTAJ ELKøTABI

Português

TIL INSTALLATØREN

Læs af sikkerhedshensyn denne manual samt manualen til installation af indendørsenheden grundigt, før du installerer udendørsenheden. Engelsk er originalsproget. De andre sprogversioner er oversættelser af originalen.

INSTALLATIONSMANUAL

EȜȜȘȞȚțȐ

PARA O INSTALADOR

Para uma utilização segura e correcta, leia atentamente este manual e o manual de instalação da unidade interior antes de instalar
a unidade exterior. O idioma original é o inglês. As versões em outros idiomas são traduções do idioma original.

INSTALLATIONSMANUAL

Italiano

īǿǹ ǹȊȉȅȃ ȆȅȊ ȀǹȃǼǿ ȉǾȃ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǾ

īȚĮ ıȦıĲȒ țĮȚ ĮıĳĮȜȒ ȤȡȒıȘ, įȚĮȕȐıĲİ ʌȡȠıİțĲȚțȐ ĮȣĲȩ ĲȠ İȖȤİȚȡȓįȚȠ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠ İȖȤİȚȡȓįȚȠ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ ȝȠȞȐįĮȢ, ʌȡȠĲȠȪ İȖțĮĲĮıĲȒıİĲİ ĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ ȝȠȞȐįĮ. Ǿ ȖȜȫııĮ ĲȠȣ ʌȡȦĲȠĲȪʌȠȣ İȓȞĮȚ Ș ĮȖȖȜȚțȒ. ȅȚ İțįȩıİȚȢ ȐȜȜȦȞ ȖȜȦııȫȞ İȓȞĮȚ ȝİĲĮĳȡȐıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȦĲȠĲȪʌȠȣ.

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Español

PER L’INSTALLATORE

Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente il presente manuale ed il manuale d’installazione dell’unità interna prima di installare
l’unità esterna. Il testo originale è redatto in lingua Inglese. Le altre versioni linguistiche rappresentano traduzioni dell’originale.

EīȋEIPIǻIO OǻHīIȍN EīKATAȈTAȈHȈ

Nederlands

PARA EL INSTALADOR

Para un uso correcto y seguro, lea detalladamente este manual y el manual de instalación de la unidad interior antes de instalar la
unidad exterior. El idioma original del documento es el inglés. Las versiones en los demás idiomas son traducciones del original.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Français

VOOR DE INSTALLATEUR

Lees voor een veilig en juist gebruik deze handleiding en de installatiehandleiding van het binnenapparaat zorgvuldig door voordat u
met het installeren van het buitenapparaat begint. Het Engels is het origineel. De andere taalversies zijn vertalingen van het origineel.

MANUAL DE INSTALACIÓN

Deutsch

POUR L’INSTALLATEUR

Avant d’installer l’appareil extérieur, lire attentivement ce manuel, ainsi que le manuel d’installation de l’appareil intérieur pour une
utilisation sûre et correcte. L’anglais est l’original. Les versions fournies dans d’autres langues sont des traductions de l’original.

INSTALLATIEHANDLEIDING

English

ɁȺ ɂɇɋɌȺɅȺɌɈɊȺ

Ɂɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ ɢ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ, ɩɪɨɱɟɬɟɬɟ ɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨ ɬɨɜɚ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɦɨɧɬɚɠ ɧɚ ɜɴɬɪɟɲɧɨɬɨ ɬɹɥɨ,
ɩɪɟɞɢ ɞɚ ɦɨɧɬɢɪɚɬɟ ɜɴɧɲɧɨɬɨ ɬɹɥɨ. ȼɟɪɫɢɹɬɚ ɧɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ ɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥ. ȼɟɪɫɢɢɬɟ ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɟɡɢɰɢ ɫɚ ɩɪɟɜɨɞ ɨɬ ɨɪɢɝɢɧɚɥɚ.
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Poznámka: Tato znaþka platí pouze pro EU.
Znaþka se vztahuje ke smČrnici 2012/19/EU, þlánek 14: Informace pro uživatele a pĜíloha IX.
Produkt MITSUBISHI ELECTRIC je navržen a vyrábČn z vysoce kvalitních materiálĤ a souþástí, které lze recyklovat a znovu použít.
Znaþka znamená, že elektrická a elektronická zaĜízení je tĜeba na konci jejich životnosti vyhodit do tĜídČného odpadu.
ZaĜízení vyhazujte v místním centru pro sbČr/recyklaci odpadu.
V zemích Evropské unie existují samostatné sbČrné systémy urþené pro elektrické a elektronické produkty.
Pomáhejte nám zachovat životní prostĜedí, ve kterém žijeme!

Pozor:
• Plyn R410A nevypouštČjte do ovzduší.
Ŷ CertiÞkace tepelných þerpadel
Oznaþení “NF Heat pumps” (tepelná þerpadla s certiÞkací NF) pĜedstavuje nezávislý certiÞkaþní program potvrzující, že výkon tepelných þerpadel a výrobní kvalita
továrny odpovídají certiÞkaþní referenci NF-414. Kombinace vnitĜních a vnČjších jednotek a jejich aplikace, které mohou používat oznaþení NF PAC, jsou uvedeny
na webu www.marque-nf.com.

1. Bezpeþnostní opatĜení
ŹPĜed montáží jednotky prostudujte veškerá “bezpeþnostní opatĜení”.
ŹPĜed pĜipojením k systému tuto skuteþnost oznamte a vyžádejte si souhlas od poskytujícího úĜadu.
UpozornČní:
Bezpeþnostní opatĜení, která je nutné dodržovat, aby
nedošlo ke zranČní nebo usmrcení.
Pozor:
Bezpeþnostní opatĜení, která je nutné dodržovat, aby
nedošlo k poškození jednotky.

•

•

•

•

UpozornČní:
Montáž jednotky nesmí provádČt uživatel. Montáž
jednotky musí provést prodejce nebo autorizovaný
technik. V pĜípadČ nesprávné montáže jednotky hrozí
únik vody, zásah elektrickým proudem nebo požár.
PĜi montáži dodržujte pokyny v návodu k montáži
a používejte nástroje a souþásti potrubí speciálnČ
urþené k použití s chladicím médiem R410A. Chladicí médium R410A v systému HFC je natlakováno na
1,6násobek tlaku obvyklých chladicích médií. V pĜípadČ použití souþástí potrubí, které nejsou urþeny
pro chladicí médium R410A, a nesprávné montáži
jednotky hrozí prasknutí potrubí s následkem poškození nebo zranČní. RovnČž hrozí únik vody, zásah elektrickým proudem nebo požár.
Montáž jednotky musí být provedena v souladu
s pokyny, aby se minimalizovalo riziko poškození
v dĤsledku zemČtĜesení, tajfunĤ nebo silného vČtru.
NesprávnČ namontovaná jednotka mĤže spadnout
a zpĤsobit škodu na majetku nebo zranČní.
Jednotku je nutné bezpeþnČ namontovat na stavební
konstrukci, která unese její hmotnost. Jednotka namontovaná na nestabilní stavební konstrukci by mohla
spadnout a zpĤsobit škodu na majetku nebo zranČní.

Po dokonþení montážních prací vysvČtlete zákazníkovi
“bezpeþnostní opatĜení”, použití a údržbu jednotky podle
informací v provozní pĜíruþce a provećte zkušební provoz,
abyste zajistili správnost provozu. Zákazník musí obdržet
návod k montáži i provozní pĜíruþku. Tyto pĜíruþky musí být
pĜedány všem následným uživatelĤm.
: Oznaþuje souþást, kterou je nutné uzemnit.
UpozornČní:
PozornČ si pĜeþtČte štítky pĜipevnČné k hlavní jednotce.

• Pokud je vnČjší jednotka namontována v malé místnosti, je nutné provést opatĜení zajišĢující, aby v pĜípadČ úniku chladicího média koncentrace chladicího média v místnosti nepĜesáhla bezpeþnostní limit.
Poraćte se s prodejcem o odpovídajících opatĜeních bránících pĜekroþení pĜípustné koncentrace.
Pokud dojde k úniku chladicího média a pĜekroþení limitu koncentrace, hrozí nebezpeþí vyplývající
z nedostatku kyslíku v místnosti.
• Pokud bČhem provozu dojde k úniku chladicího
média, vyvČtrejte místnost. PĜi kontaktu chladicího
média s plameny dochází k uvolĖování jedovatých
plynĤ.
• Veškeré elektroinstalaþní práce musí provádČt
kvaliÞkovaný technik v souladu s místními pĜedpisy a pokyny uvedenými v této pĜíruþce. Napájení
jednotek musí být zajištČno pomocí vyhrazených
elektrických obvodĤ a musí být použito správné
napČtí a jistiþe. Elektrická vedení s nedostateþnou
kapacitou nebo nesprávnČ provedená elektroinstalace mĤže vést k úrazu elektrickým proudem nebo
vzniku požáru.
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1. Bezpeþnostní opatĜení
• K pĜipojení bezešvých trubek potrubí chladicího
média z mČdi a slitin mČdi použijte pájku C1220
mČć – fosfor. Pokud není potrubí spojeno správnČ,
nebude jednotka správnČ uzemnČna a hrozí zásah
elektrickým proudem.
• PĜi instalaci vedení používejte pouze urþené kabely.
Vodiþe je tĜeba zapojit bezpeþnČ tak, aby na svorky
nepĤsobilo žádné pnutí. Kabely nikdy nespojujte
(pokud není v návodu uvedeno jinak).
Nedodržení tČchto pokynĤ mĤže mít za následek
pĜehĜátí nebo požár.
• Krycí panel svorkovnice vnČjší jednotky musí být
pevnČ pĜipevnČn. Pokud je krycí panel nesprávnČ
namontován a do jednotky vnikne prach nebo vlhkost, hrozí zásah elektrickým proudem nebo požár.
• PĜi montáži, pĜemisĢování nebo opravách vnČjší
jednotky používejte k naplnČní chladicího potrubí
pouze urþené chladicí médium (R410A). Nemíchejte
ho s jiným chladicím médiem a zajistČte, aby v potrubí nezĤstal žádný vzduch.
Kontakt vzduchu s chladicím médiem mĤže být pĜíþinou nadmČrnČ vysokého tlaku v chladicím potrubí
a mĤže mít za následek explozi a další rizika.
Jiné než urþené chladicí médium mĤže zpĤsobit
mechanické vady nebo selhání systému þi celé jednotky. V nejhorším pĜípadČ mĤže dojít k vážnému
selhání zajištČní bezpeþnosti produktu.

• Používejte pouze pĜíslušenství schválené spoleþností
Mitsubishi Electric namontované prodejcem nebo autorizovaným technikem. V pĜípadČ nesprávné montáže
pĜíslušenství hrozí únik vody, zásah elektrickým proudem
nebo požár.
• Na jednotce neprovádČjte úpravy. O opravách se
poraćte s prodejcem. V pĜípadČ nesprávnČ provedené úpravy nebo opravy hrozí únik vody, zásah
elektrickým proudem nebo požár.
• Uživatel nikdy nesmí sám provádČt opravy a pĜemisĢování jednotky. V pĜípadČ nesprávné montáže
jednotky hrozí únik vody, zásah elektrickým proudem nebo požár. V pĜípadČ nutnosti opravy nebo
pĜemístČní vnČjší jednotky kontaktujte prodejce
nebo autorizovaného technika.
• Po dokonþení montáže zkontrolujte, zda nedochází
k úniku chladicího média. V pĜípadČ úniku chladicího
média do místnosti by pĜi styku s plamenem topného
tČlesa nebo pĜenosného vaĜiþe došlo k uvolĖování
jedovatého plynu.

1.1. Postup pĜed montáží
Pozor:
• Nepoužívejte jednotku v nestandardním prostĜedí.
Pokud je vnČjší jednotka namontována v místech,
na kterých je vystavena pĤsobení páry, tČkavých
olejĤ (vþetnČ strojního oleje), oxidu siĜiþitého þi
vzduchu s vysokým obsahem soli, napĜ. u moĜe,
nebo je pokryta snČhem, bude výkon výraznČ omezen a mĤže dojít k poškození vnitĜních souþástí.
• NeumisĢujte jednotku na místa, kde mĤže docházet
k úniku, tvorbČ, prĤtoku nebo hromadČní hoĜlavých
plynĤ. HoĜlavé plyny nahromadČné kolem jednotky
mohou zpĤsobit požár nebo výbuch.
• PĜi topení dochází ve vnČjší jednotce ke kondenzaci. Pokud lze pĜedpokládat možné poškození v dĤsledku kondenzace, zajistČte kolem vnČjší jednotky
odpovídající odvodnČní.
• UpevĖovací prvek kompresoru demontujte v souladu s UPOZORNċNÍM pĜipevnČným k jednotce.
SpuštČná jednotka s namontovaným upevĖovacím
prvkem se projevuje zvýšeným hlukem.
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• PĜi montáži jednotky v nemocnici nebo v komunikaþní provozovnČ je nutné pĜedpokládat hluk
a elektronické rušení. Invertory, domácí spotĜebiþe,
vysokofrekvenþní zdravotnická zaĜízení a rádiová
komunikaþní zaĜízení mohou zpĤsobit poruchu
nebo poškození vnČjší jednotky. VnČjší jednotka
mĤže ovlivĖovat zdravotnická zaĜízení a narušovat
zdravotní péþi a také komunikaþní zaĜízení a narušovat kvalitu zobrazení na obrazovce.
• Když je jednotka v chodu, z prodlužovací trubky se
mohou ozývat vibrace nebo hluk protékajícího chladiva. Snažte se v maximální míĜe vyhnout instalaci
potrubí na tenké stČny a podobná místa a zajistČte
zvukovou izolaci obložením potrubí.

1. Bezpeþnostní opatĜení
1.2. Postup pĜed montáží (pĜemisĢování)
Pozor:
• PĜi pĜepravČ a montáži jednotek postupujte velmi
opatrnČ. Jednotka váží 20 kg þi více, proto je nutné,
aby ji pĜi manipulaci držely alespoĖ dvČ osoby. Nedržte jednotku za balicí popruhy. PĜi vyjmutí jednotky z obalu a pĜi manipulaci s jednotkou používejte
ochranné rukavice. Hrozí poranČní rukou o lamely
nebo hrany jiných þástí.
• ZajistČte bezpeþnou likvidaci obalových materiálĤ.
Obalové materiály, jako jsou hĜebíky a další kovové
nebo dĜevČné þásti, mohou zpĤsobit probodnutí þi
jiná zranČní.

• Základnu a upevĖovací prvky vnČjší jednotky je nutné pravidelnČ kontrolovat, zda nejsou povolené, popraskané þi jinak poškozené. Pokud nebudou tyto
defekty opraveny, jednotka mĤže spadnout a zpĤsobit škodu na majetku nebo zranČní.
• NeþistČte vnČjší jednotku vodou. Hrozí zásah elektrickým proudem.
• UtáhnČte všechny pĜevleþné matice pomocí momentového klíþe podle speciÞkací. Pokud jsou pĜevleþné matice utaženy nadmČrnČ, mohou po delší
dobČ prasknout a zpĤsobit únik chladicího média.

1.3. Postup pĜed elektroinstalací
Pozor:
• Namontujte jistiþe. Pokud tak neuþiníte, hrozí nebezpeþí úrazu elektrickým proudem.
• Pro elektrická vedení použijte standardní kabely
s odpovídajícími parametry. Pokud tak neuþiníte,
mĤže dojít ke zkratu, pĜehĜátí nebo požáru.
• PĜi instalaci elektrického vedení kabely nenapínejte.
Pokud dojde k povolení spojení, kabely se mohou
vyvléknout nebo prasknout a mĤže dojít k pĜehĜátí
nebo požáru.

• Jednotku uzemnČte. UzemĖovací drát nepĜipojujte
k plynovému a vodnímu potrubí, hromosvodu ani
k telefonnímu uzemĖovacímu vedení. Nesprávné uzemnČní mĤže být pĜíþinou úrazu elektrickým
proudem.
• Použijte jistiþe (proudový chrániþ, odpojovaþ s pojistkou typu B a kompaktní jistiþ) se stanovenou
kapacitou. PĜi použití jistiþe s vČtší než stanovenou
kapacitou mĤže dojít k poruše nebo požáru.

1.4. Použití vnČjších jednotek s chladicím médiem R410A
Pozor:
• K pĜipojení bezešvých trubek potrubí chladicího
média z mČdi a slitin mČdi použijte pájku C1220
mČć – fosfor. ZajistČte, aby vnitĜek potrubí byl þistý
a neobsahoval žádné škodlivé neþistoty, jako jsou
slouþeniny síry, oxidanty, usazeniny nebo prach.
Používejte potrubí urþené tloušĢky. (Viz 4.1.) Pokud
se chystáte znovu použít potrubí, které byl použito
pro chladicí médium R22, dbejte na následující upozornČní.
- VymČĖte stávající pĜevleþné matice a znovu upravte
rozšíĜené þásti.
- Nepoužívejte tenká potrubí. (Viz 4.1.)
• Potrubí urþené k použití pĜi montáži uložte uvnitĜ
a oba konce potrubí ponechte utČsnČné až do doby
bezprostĜednČ pĜed spájením. (Ponechte kloubové
spoje apod. zabalené.) Pokud se do potrubí chladicího média dostane prach, neþistoty nebo vlhkost,
mĤže dojít ke zhoršování vlastností oleje nebo k poruše kompresoru.
• Jako chladicí olej nanášený na rozšíĜené þásti používejte olej na bázi esteru, éteru nebo alkylbenzenu
(malé množství). Pokud je do chladicího oleje pĜimíchán minerální olej, mĤže dojít ke zhoršování vlastností oleje.

• Nepoužívejte jiné chladicí médium než R410A. PĜi
použití jiného chladicího média bude docházet ke
zhoršování vlastností oleje pĤsobením chlóru.
• Používejte následující nástroje, které jsou speciálnČ
urþeny pro použití s chladicím médiem R410A. PĜi
použití chladicího média R410A jsou nutné následující nástroje. V pĜípadČ otázek se obraĢte na nejbližšího prodejce.
Nástroje (pro médium R410A)
MČĜicí potrubí
RozšiĜovaþ trubek
DoplĖovací trubka
MČĜidlo pro úpravu velikosti
Detektor úniku plynu
Adaptér vakuového þerpadla
Elektronické mČĜidlo naplnČMomentový klíþ
ní chladicím médiem
• Používejte pouze správné nástroje. Pokud se do
potrubí chladicího média dostane prach, neþistoty
nebo vlhkost, mĤže docházet ke zhoršování vlastností chladicího oleje.
• Nepoužívejte plnicí válec. PĜi použití plnicího válce
mĤže dojít ke zmČnČ složení chladicího média a následnému zhoršení úþinnosti.
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2. Místo montáže
2.1. Potrubí chladicího média (obr. 2-1)

A

Ź Zkontrolujte, zda rozdíl výšek vnitĜní a vnČjší jednotky, délka potrubí chladicího média a poþet ohybĤ potrubí odpovídají níže uvedeným limitĤm.

D

B

Model

E

A Délka potrubí
(jednosmČrné)

B Výškový
rozdíl

C Poþet ohybĤ
(jednosmČrné)

SW75

2 m - 40 m

Max. 30 m

Max. 15

SW100

2 m - 75 m

Max. 30 m

Max. 15

SHW80, 112

2 m - 75 m

Max. 30 m

Max. 15

C
• Omezení výškového rozdílu je stanoveno bez ohledu na to, zda je výše umístČná
vnitĜní nebo vnČjší jednotka.

Obr. 2-1

D VnitĜní jednotka
E VnČjší jednotka

(mm)

48

0
50

1020

10

22

5
60

0

Obr. 2-2
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52

0

2.2. Volba místa montáže vnČjší jednotky
• NeumisĢujte jednotku na místa, na kterých bude vystavena pĜímému sluneþnímu
záĜení nebo jiným zdrojĤm tepla.
• Zvolte místo, na kterém nebude hluk jednotky rušit sousedy.
• Zvolte místo s dobrým pĜístupem pro kabeláž od zdroje napájení a potrubí k vnitĜní jednotce.
• NeumísĢujte jednotku na místa, kde mĤže docházet k úniku, tvorbČ, prĤtoku nebo
hromadČní hoĜlavých plynĤ.
• BČhem provozu jednotky mĤže docházet k vytékání vody z jednotky.
• Zvolte místo, které unese hmotnost a vibrace jednotky.
• NeumisĢujte jednotku na místa, na kterých by mohla být zakryta snČhem. V oblastech, kde se dá oþekávat husté snČžení, je nutné pĜijmout zvláštní opatĜení, jako je umístČní jednotky na vyšší místo nebo montáž ochranného krytu na
pĜívod vzduchu, aby sníh neblokoval pĜívod vzduchu nebo nefoukal pĜímo proti
nČmu. MĤže dojít k omezení prĤtoku vzduchu a vzniku poruchy.
• NeumisĢujte jednotku na místa, na kterých bude vystavena oleji, páĜe nebo oxidu
siĜiþitému.
• PĜi pĜemisĢování vnČjší jednotky použijte pĜepravní rukojeti. Pokud jednotku
uchopíte zespodu, hrozí pĜiskĜípnutí rukou nebo prstĤ.

2.3. RozmČry jednotky (vnČjší jednotka) (obr. 2-2)

2. Místo montáže
2.4. OdvČtrávací a servisní prostor
2.4.1. Montáž na místČ se silným vČtrem
PĜi montáži vnČjší jednotky na stĜechu nebo na jiné místo, kde je jednotka vystavena
pĤsobení vČtru, umístČte jednotku tak, aby výstup vzduchu nesmČĜoval pĜímo proti
vČtru. PĤsobení silného vČtru na výstup vzduchu mĤže bránit normálnímu proudČní
vzduchu, což mĤže mít za následek poruchu.
Následující tĜi pĜíklady ukazují opatĜení proti pĤsobení silného vČtru.
1 UmístČte výstup vzduchu smČrem k nejbližší dostupné zdi a ponechte u ní volný
prostor pĜibližnČ 35 cm. (obr. 2-3)
2 U míst, kde mĤže silný vítr (tajfun atp.) vstupovat pĜímo do výstupu vzduchu,
namontujte volitelné vedení vzduchu. (obr. 2-4)

Obr. 2-3

A Vedení výstupu vzduchu

3 Pokud je to možné, umístČte jednotku tak, aby výstup vzduchu smČĜoval v pravém úhlu k obvyklému smČru vČtru. (obr. 2-5)
B SmČr vČtru

A

2.4.2. Montáž jedné vnČjší jednotky (viz poslední strana)
Minimální rozmČry jsou uvedeny níže, v nČkterých pĜípadech jsou uvedeny rozmČry
maximální (oznaþené jako Max.).
Vyhledejte rozmČry pro konkrétní pĜípad.
1 PĜekážky pouze vzadu (obr. 2-6)
2 PĜekážky pouze vzadu a nahoĜe (obr. 2-7)
•

3
4
5
6

Obr. 2-4

Nemontujte volitelné vedení výstupu vzduchu pro proudČní vzduchu smČrem nahoru.

PĜekážky pouze vzadu a po stranách (obr. 2-8)
PĜekážky pouze vepĜedu (obr. 2-9)
PĜekážky pouze vepĜedu a vzadu (obr. 2-10)
PĜekážky pouze vzadu, po stranách a nahoĜe (obr. 2-11)
•

Nemontujte volitelné vedení výstupu vzduchu pro proudČní vzduchu smČrem nahoru.

2.4.3. Montáž více vnČjších jednotek (viz poslední strana)
Mezi jednotkami ponechte prostor minimálnČ 50 mm.
Vyhledejte rozmČry pro konkrétní pĜípad.
1 PĜekážky pouze vzadu (obr. 2-12)
2 PĜekážky pouze vzadu a nahoĜe (obr. 2-13)

B

•
•

Vedle sebe je povolena montáž maximálnČ 3 jednotek. KromČ toho ponechte vyznaþený
volný prostor.
Nemontujte volitelné vedení výstupu vzduchu pro proudČní vzduchu smČrem nahoru.

3 PĜekážky pouze vepĜedu (obr. 2-14)
4 PĜekážky pouze vepĜedu a vzadu (obr. 2-15)
5 Paralelní rozmístČní jednotlivých jednotek (obr. 2-16)

Obr. 2-5

*

PĜi použití volitelného vedení výstupu vzduchu pro proudČní vzduchu smČrem nahoru je
volný prostor 500 mm nebo více.

6 Paralelní rozmístČní více jednotek (obr. 2-17)
*

PĜi použití volitelného vedení výstupu vzduchu pro proudČní vzduchu smČrem nahoru je
volný prostor 1000 mm nebo více.

7 RozmístČní jednotek na sebe (obr. 2-18)
•
•

Lze umístit dvČ jednotky na sebe.
Vedle sebe je povolena montáž maximálnČ 2 jednotek, na kterých je umístČna další jednotka. KromČ toho ponechte vyznaþený volný prostor.
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3. Montáž vnČjší jednotky
(mm)

A

C
E

B
Max. 30

A
B
C
D
E

Šroub M10 (3/8“)
Základna
Co nejdelší
VČtrací otvor
ZapusĢte hluboko do zemČ

D

Min. 500

600

Min. 50 225

225

28

480
520

600

• Jednotku namontujte na pevný a rovný povrch, aby bČhem provozu nedrnþela.
(obr. 3-1)
<SpeciÞkace základĤ>
Základový šroub

M10 (3/8")

TloušĢka betonu

120 mm

Délka šroubu

70 mm

Únosnost

320 kg

• Délka základových šroubĤ musí být do 30 mm od spodní plochy základny.
• Základnu jednotky ĜádnČ zajistČte pomocí 4 základových šroubĤ M10 umístČných na pevném povrchu.
Montáž vnČjší jednotky
• VČtrací otvor nesmí být zakrytý. Pokud je vČtrací otvor zakrytý, provoz bude omezen a mĤže dojít k poruše jednotky.
• KromČ základny jednotky použijte montážní otvory na zadní stranČ jednotky
k upevnČní kabelĤ apod., pokud to montáž jednotky vyžaduje. K montáži na místo použijte samoĜezné šrouby (ø5 × 15 mm nebo ménČ).

UpozornČní:
• Jednotku je nutné bezpeþnČ namontovat na stavební konstrukci, která unese její hmotnost. Jednotka
namontovaná na nestabilní stavební konstrukci by
mohla spadnout a zpĤsobit škodu na majetku nebo
zranČní.
• Montáž jednotky musí být provedena v souladu
s pokyny, aby se minimalizovalo riziko poškození
v dĤsledku zemČtĜesení, tajfunĤ nebo silného vČtru.
NesprávnČ namontovaná jednotka mĤže spadnout
a zpĤsobit škodu na majetku nebo zranČní.
Pozor:
• Jednotku instalujte na tuhou konstrukci, aby se zamezilo
nadmČrnému hluku nebo vibracím pĜi provozu.

1050

Obr. 3-1

4. Montáž potrubí chladicího média
4.1. Bezpeþnostní opatĜení pro zaĜízení využívající chladicí médium R410A
• Bezpeþnostní opatĜení pĜi použití vnČjší jednotky
s chladicím médiem R410A, která nejsou uvedena
níže, naleznete v þásti 1.4.
• Jako chladicí olej nanášený na rozšíĜené þásti používejte olej na bázi esteru, éteru nebo alkylbenzenu
(malé množství).
• K pĜipojení bezešvých trubek potrubí chladicího
média z mČdi a slitin mČdi použijte pájku C1220
mČć – fosfor. Používejte potrubí chladicího média
s tloušĢkou podle speciÞkací v následující tabulce.
ZajistČte, aby vnitĜek potrubí byl þistý a neobsahoval žádné škodlivé neþistoty, jako jsou slouþeniny
síry, oxidanty, usazeniny nebo prach.
PĜi pájení trubek vždy používejte pájení s ochranou
proti oxidaci, jinak hrozí poškození kompresoru.

Kontakt vzduchu s chladicím médiem mĤže být pĜíþinou nadmČrnČ vysokého tlaku v chladicím potrubí
a mĤže mít za následek explozi a další rizika.
Jiné než urþené chladicí médium mĤže zpĤsobit mechanické vady nebo selhání systému þi celé jednotky.
V nejhorším pĜípadČ mĤže dojít k vážnému selhání zajištČní bezpeþnosti produktu.

UpozornČní:
PĜi montáži, pĜemisĢování nebo opravách vnČjší jednotky používejte k naplnČní chladicího potrubí pouze
urþené chladicí médium (R410A). Nemíchejte ho s jiným chladicím médiem a zajistČte, aby v potrubí nezĤstal žádný vzduch.

• Nepoužívejte potrubí tenþí, než je uvedeno výše.
• V pĜípadČ prĤmČru 22,2 mm nebo vČtšího použijte
potrubí 1/2 H nebo H.
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Velikost potrubí (mm)

[6,35

[9,52

[12,7

[15,88

TloušĢka (mm)

0,8

0,8

0,8

1,0

[19,05

[22,2

[25,4

[28,58

1,0

1,0

1,0

1,0

4. Montáž potrubí chladicího média
B

45qr 2q

4.2. Spojení potrubí (obr. 4-1)

øA

• PĜi použití komerþnČ dostupných mČdČných trubek obalte potrubí s plynem a kapalinou komerþnČ dostupným izolaþním materiálem (odolným vĤþi teplotČ 100 °C
nebo více, s tloušĢkou 12 mm nebo více). PĜímý kontakt s obnaženým potrubím
mĤže zpĤsobit popálení nebo omrzliny.
• VnitĜní þásti vypouštČcího potrubí musí být obaleny izolaþním materiálem z polyetylénové pČny (s hustotou 0,03 a tloušĢkou 9 mm nebo více).
• PĜed utažením pĜevleþné matice naneste na dosedací plochy potrubí a spoje
tenkou vrstvu chladicího oleje. A
• K utažení spojení potrubí použijte dva klíþe. B
• Pomocí detektoru únikĤ nebo mýdlové vody zkontrolujte, zda po dokonþení pĜipojení nedochází k úniku plynĤ.
• Naneste olej pro chladicí zaĜízení po celém dosedacím povrchu rozšíĜené þásti. C
• Použijte pĜevleþné matice pro následující velikost potrubí. D

R0

90q r0,5q

A

,4
R0
,8
A RozmČry rozšíĜení
B Utahovací moment pĜevleþné matice

C

SW75, 100 SHW80, 112
Velikost potrubí (mm)

[15,88

[15,88

Strana kapaliny Velikost potrubí (mm)

[9,52

[9,52

Strana plynu

D

• PĜi ohýbání trubek dávejte pozor, aby nepraskly. Dostateþný polomČr ohnutí je
100 až 150 mm.
• ZajistČte, aby se potrubí nedotýkalo kompresoru. Jinak mĤže docházet k nadmČrnému hluku þi vibracím.
1 PĜi pĜipojování potrubí zaþnČte od vnitĜní jednotky.
K utažení pĜevleþných matic použijte momentový klíþ.
2 RozšiĜte potrubí s kapalinou a s plynem a naneste tenkou vrstvu chladicího oleje
(použití na místČ).
• PĜi použití bČžného tČsnČní potrubí postupujte podle tabulky 1 s hodnotami rozšíĜení potrubí chladicího média R410A.
Ke kontrole rozmČru A lze použít mČĜidlo pro úpravu velikosti.

Obr. 4-1
A (Obr. 4-1)
VnČjší prĤmČr mČdČné trubky
(mm)

RozmČry rozšíĜení ø A
(mm)

ø6,35

8,7–9,1

ø9,52

12,8–13,2

ø12,7

16,2–16,6

ø15,88

19,3–19,7

ø19,05

23,6–24,0

Tabulka 1 (obr. 4-2)
B (Obr. 4-1)
VnČjší prĤmČr mČdČné trubky VnČjší prĤmČr pĜevleþné matice
(mm)
(mm)

Utahovací moment
(N·m)

ø6,35

17

14–18

ø6,35

22

34–42

ø9,52

22

34–42

ø12,7

26

49–61

ø12,7

29

68–82

ø15,88

29

68–82

ø15,88

36

100–120

ø19,05

36

100–120

A

ø6,35 (1/4")
ø9,52 (3/8")
ø12,7 (1/2")
ø15,88 (5/8")
ø19,05 (3/4")

A (mm)
RozšiĜovaþ trubek pro médium R410A
Typ spojky
0 - 0,5
0 - 0,5
0 - 0,5
0 - 0,5
0 - 0,5

UpozornČní:
PĜi montáži jednotky pĜed spuštČním kompresoru ĜádnČ pĜipojte potrubí chladicího média.
4.3. Potrubí chladicího média (obr. 4-3)

A PrĤvlak
B MČdČná trubka

A

VnČjší prĤmČr mČdČné
trubky (mm)

B

Obr. 4-2

B

C
E

D
A

Obr. 4-3
A
B
C
D
E

PĜední kryt potrubí
Kryt potrubí
Uzavírací ventil
Servisní panel
PolomČr ohybu: 100–150 mm

SejmČte servisní panel D (4 šrouby), pĜední kryt potrubí A (2 šrouby) a zadní kryt
potrubí B (4 šrouby).
1 PĜipojení potrubí vnitĜní a vnČjší jednotky provádČjte, když je uzavírací ventil vnČjší
jednotky zcela uzavĜený.
2 VakuovČ odvzdušnČte vnitĜní jednotku a spojovací potrubí.
3 Po pĜipojení potrubí chladicího média zkontrolujte, zda u pĜipojených trubek a vnitĜní
jednotky nedochází k úniku plynu. (Viz 4.4 ZpĤsob testování vzduchotČsnosti potrubí
chladicí kapaliny.)
4 Výkonné vakuové þerpadlo pĜipojené k servisnímu otvoru uzavíracího ventilu slouží
k udržování vakua po dostateþnČ dlouhou dobu (alespoĖ jednu hodinu po dosažení
tlaku -101 kPa (5 Torr)), aby došlo k vakuovému vysušení vnitĜního prostoru potrubí.
Hodnotu vakua vždy zkontrolujte na mČĜicím potrubí. Pokud v potrubí zĤstane vlhkost,
nemusí být požadovaná hodnota vakua pĜi krátkodobém pĤsobení vakua dosažena.
Po vakuovém vysušení zcela otevĜete uzavírací ventily (kapaliny i plynu) vnČjší
jednotky. Tím dojde k úplnému propojení vnČjšího a vnitĜního okruhu chladicího
média.
• Pokud není vakuové vysušení dostateþné, zĤstanou v okruzích chladicího média vzduch a vodní výpary, které mohou zpĤsobit nadmČrné zvýšení vysokého
tlaku, nadmČrný pokles nízkého tlaku, zhoršení vlastností oleje v chladicím
zaĜízení z dĤvodu vlhkosti apod.
• Pokud ponecháte pĜi provozu jednotky uzavírací ventily uzavĜené, dojde k poškození
kompresoru a Ĝídicích ventilĤ.
• Pomocí detektoru únikĤ nebo mýdlové vody zkontrolujte, zda v místech pĜipojení
potrubí vnČjší jednotky nedochází k úniku plynu.
• Nepoužívejte chladicí médium z jednotky k odvzdušnČní potrubí chladicího
média.
• Po dokonþení þinnosti utáhnČte uzávČry ventilĤ správným momentem: 20 až
25 N·m (200 až 250 kgf·cm).
Pokud nenasadíte a neutáhnete uzávČry, mĤže dojít k úniku chladicího média.
Dbejte rovnČž, aby nedošlo k poškození vnitĜních þástí uzávČrĤ ventilĤ, které
slouží jako tČsnČní bránící úniku chladicího média.
5 Pomocí tČsnicí hmoty utČsnČte konce tepelné izolace kolem þástí pĜipojení potrubí,
aby nemohlo dojít k vniknutí vody do tepelné izolace.
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4. Montáž potrubí chladicího média
4.4. ZpĤsob testování vzduchotČsnosti potrubí chladicí kapaliny (obr. 4-4)

B

A
C

D

D

E
F

E
F

(1) PĜipojte nástroje pro testování.
• ZajistČte, aby uzavírací ventily A B byly zavĜené, a neotevírejte je.
• Zvyšte tlak v potrubí chladicího média prostĜednictvím servisního otvoru C
uzavíracího ventilu kapaliny A.
(2) Nezvyšujte tlak na urþenou hodnotu najednou; pĜidávejte tlak postupnČ.
1 Zvyšte tlak na 0,5 MPa (5 kgf/cm2G), vyþkejte pČt minut a zkontrolujte, zda se
tlak nesnižuje.
2 Zvyšte tlak na 1,5 MPa (15 kgf/cm2G), vyþkejte pČt minut, a zkontrolujte, zda
se tlak nesnižuje.
3 Zvyšte tlak na 4,15 MPa (41,5 kgf/cm2G) a zmČĜte okolní teplotu a tlak chladicího
média.
(3) Pokud urþená hodnota tlaku vydrží pĜibližnČ jeden den a nesnižuje se, potrubí
vyhovČlo testu a nedochází k únikĤm.
• Pokud se okolní teplota zvýší o 1 °C, tlak se zmČní pĜibližnČ o 0,01 MPa
(0,1 kgf/cm2G). Provećte nezbytné korekce.
(4) Pokud v krocích (2) nebo (3) dojde ke snížení tlaku, znamená to, že dochází
k úniku plynu. Vyhledejte zdroj úniku plynu.

G
G

A
B
C
D

E Místní potrubí
F UtČsnČní, stejnČ na stranČ plynu
G Obal potrubí

Uzavírací ventil <strana kapaliny>
Uzavírací ventil <strana plynu>
Servisní otvor
Otevírací/zavírací þást

Obr. 4-4
4.5. ZpĤsob otevírání uzavíracího ventilu
(1)

(2)

B

B

A

ZpĤsob otevírání uzavíracího ventilu se liší podle modelu vnČjší jednotky. Používejte odpovídající zpĤsob otevírání uzavíracích ventilĤ.
(1) Strana plynu (obr. 4-5)
1 OdstraĖte uzávČr, pĜitáhnČte rukojeĢ smČrem k sobČ a otoþením o 1/4 otáþky
proti smČru hodinových ruþiþek ventil otevĜete.
2 UjistČte se, že je uzavírací ventil zcela otevĜen, zatlaþte rukojeĢ smČrem dovnitĜ
a otoþte uzávČr zpČt do pĤvodní polohy.
(2) Strana kapaliny (obr. 4-6)
1 OdstraĖte uzávČr a otoþte dĜík ventilu co nejdále proti smČru hodinových ruþiþek
pomocí šestihranného klíþe velikosti 4 mm. PĜi dosažení zarážky pĜestaĖte otáþet.
(ø9,52: pĜibližnČ 10 otáþek.)
2 UjistČte se, že je uzavírací ventil zcela otevĜen, zatlaþte rukojeĢ smČrem dovnitĜ
a otoþte uzávČr zpČt do pĤvodní polohy.

G

A

D

D
C
I

H
J

I
J
F

F

A
B
C
D
E
F
G
H

Ventil
Strana jednotky
RukojeĢ
UzávČr
Strana místního potrubí
Obal potrubí
Servisní otvor
Otvor pro klíþ

E

E

Obr. 4-5

Obr. 4-6

I ýást pro dvojitý klíþ
(Nepoužívejte klíþ na jinou þást než tuto. V opaþném
pĜípadČ dojde k úniku chladicího média.)
J ýást tČsnČní
(Konec tepelného izolaþního materiálu v þásti spojení
potrubí utČsnČte jakýmkoli vhodným tČsnicím materiálem, aby do tepelného izolaþního materiálu nemohla
pronikat voda.)

Potrubí chladicího média je v ochranném obalu
• Potrubí lze obalit ochranným obalem do prĤmČru ø90 pĜed pĜipojením þi po pĜipojení potrubí. V obalu potrubí vyĜíznČte otvor podél drážky a potrubí obalte.
Mezera pro vstup potrubí
• Použijte tmel nebo tČsnicí hmotu k utČsnČní okolí vstupu potrubí tak, aby nezĤstaly
žádné mezery. (Pokud mezery neuzavĜete, mĤže vznikat hluk a do jednotky mĤže
pronikat voda a prach, což mĤže zpĤsobit poruchu.)

B
A
C
D

* Obrázek vlevo slouží pouze jako pĜíklad.
Tvar uzavíracího ventilu, poloha servisního
otvoru atd. se mohou lišit v závislosti na modelu.
* Otáþejte pouze þástí A.
(Neutahujte dále þásti A a B k sobČ.)
C DoplĖovací trubka
D Servisní otvor

Obr. 4-7

Bezpeþnostní opatĜení pĜi použití plnicího ventilu (obr. 4-7)
PĜi montáži neutahujte servisní otvor nadmČrnČ, jinak se mĤže
jádro ventilu deformovat a uvolnit, což povede k úniku plynu.
Po umístČní þásti B v požadovaném smČru otáþejte a utahujte pouze þást A.
Neutahujte dále þásti A a B k sobČ poté, co utáhnete
þást A.

4.6. DoplĖování chladicího média
• Další plnČní není nutné, pokud délka potrubí nepĜekraþuje 10 m.
• Pokud délka potrubí pĜekraþuje 10 m, doplĖte do jednotky chladicí médium
R410A podle pĜípustné délky potrubí uvedené v následující tabulce.
* Když je jednotka vypnutá, doplĖte do ní chladicí médium prostĜednictvím
uzavíracího ventilu kapaliny poté, co bylo provedeno vakuové odvzdušnČní
nastaveného potrubí a vnitĜní jednotky.
Když je jednotka v provozu, doplĖujte chladicí médium do zpČtného ventilu
plynu pomocí bezpeþnostního plniþe. NedoplĖujte kapalné chladicí médium
pĜímo do zpČtného ventilu.

Model
SW75

* Po doplnČní chladicího média do jednotky poznamenejte doplnČné množství
na servisní štítek (upevnČný na jednotce).
Další informace naleznete v þásti “1.4. Použití vnČjších jednotek s chladicím
médiem R410A”.
• PĜi montáži více jednotek bućte obezĜetní. PĜipojení k nesprávné vnitĜní jednotce
mĤže vést k nadmČrnČ vysokému tlaku s vážným dopadem na provozní výkon.

Množství doplĖovaného chladicího média

PĜípustná délka
potrubí

PĜípustný vertikální rozdíl

11 - 20 m

21 - 30 m

31 - 40 m

41 - 50 m

51 - 60 m

61 - 75 m

2 m - 40 m

-30 m

0,6 kg

1,2 kg

1,8 kg

—

—

—

SW100

2 m - 75 m

-30 m

0,2 kg

0,4 kg

1,0 kg

1,4 kg

1,6 kg

1,8 kg

SHW80, 112

2 m - 75 m

-30 m

—

—

0,6 kg

1,0 kg

1,2 kg

1,4 kg
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5. VypouštČcí potrubí
PĜipojení vypouštČcího potrubí vnČjší jednotky (ěada PUHZ-SW)
Pokud je vyžadováno vypouštČcí potrubí, použijte vypouštČcí objímku nebo vypouštČcí nádobu (volitelné).
Modely Ĝady PUHZ-SHW nelze pĜipojit k odvodĖovací trubce kvĤli speciÞkaci studeného okruhu.
VypouštČcí objímka

PAC-SG61DS-E

VypouštČcí nádoba

PAC-SJ83DP-E

6. Vodní potrubí
Minimální množství vody
Ve vodním okruhu musí být následující množství vody.
Model

Minimální množství vody (l)

SW75

32

SW100

43

SHW80

34

SHW112

48

PĜi provozu jednotky v chladicím režimu za nízkých okolních teplot (pod 0 °C) je tĜeba zvolit vhodná opatĜení pro ochranu proti zamrznutí (napĜ. použít nemrznoucí kapalinu).

7. Elektroinstalace
Ŷ Jednofázový

7.1. VnČjší jednotka (obr. 7-1, obr. 7-2)
1 SejmČte servisní panel.
2 Zapojte kabely podle obr. 7-1 a obr. 7-2

F
G

J
L N

S1 S2 S3

J

Ŷ TĜífázový

A VnitĜní jednotka
(propojovací jednotka / ovladaþ teploty prĤtoku)
B VnČjší jednotka
C Dálkový ovladaþ
D Hlavní spínaþ (proudový chrániþ)
E UzemnČní

J
H
L1 L2 L3 N

S1 S2 S3

K

J

Obr. 7-2

Obr. 7-1
F
G
H

Svorkovnice
Svorkovnice pĜipojení vnitĜní/vnČjší jednotky (S1, S2, S3)
Servisní panel

J
K

Svorka uzemnČní
Zapojte kabely tak, aby se nedotýkaly stĜedu servisního panelu.

Poznámka:
Pokud bČhem servisního zákroku odstraníte ochranný plášĢ elektrické skĜínČ, nezapomeĖte
jej nasadit zpČt.

Pozor:
Nainstalujte vodiþ N. Bez vodiþe N mĤže dojít k poškození
jednotky.
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7. Elektroinstalace
7.2. Provozní elektrické kabely
SW75V
SHW80V
~/N (jednofázový),
50 Hz, 230 V
25 A
3 × min. 2,5
3 × 1,5 (polární)
1 × min. 1,5
2 × 0,3 (nepolární)

SW100V
SHW112V
~/N (jednofázový),
50 Hz, 230 V
32 A
3 × min. 4
3 × 1,5 (polární)
1 × min. 1,5
2 × 0,3 (nepolární)

VnČjší jednotka L-N (jednofázové)
*4
VnČjší jednotka L1-N, L2-N, L3-N (3fázové)

230 V stĜ.

230 V stĜ.

230 V stĜ.

VnitĜní jednotka – vnČjší jednotka S1–S2
VnitĜní jednotka – vnČjší jednotka S2–S3
Dálkový ovladaþ vnitĜní jednotky

230 V stĜ.
24 V stejn.
12 V stejn.

230 V stĜ.
24 V stejn.
12 V stejn.

230 V stĜ.
24 V stejn.
12 V stejn.

Model vnČjší jednotky
Napájení vnČjší jednotky

Zatížení
obvodu

Drát vedení
þ. × rozmČr
(mm2)

Hlavní spínaþ (jistiþ) vstupní kapacity vnČjší jednotky
Napájení vnČjší jednotky
VnitĜní jednotka – vnČjší jednotka
UzemnČní vnitĜní jednotky – vnČjší jednotky
Dálkový ovladaþ vnitĜní jednotky

*1
*2
*2
*3

*4
*4
*4

SW75, 100Y
SHW80, 112Y
3N~ (3 fáze, 4 vodiþe),
50 Hz, 400 V
16 A
5 × min. 1,5
3 × 1,5 (polární)
1 × min. 1,5
2 × 0,3 (nepolární)

*1. Musí být dodán jistiþ s minimálnČ 3,0 mm rozchodem kontaktu na obou pólech. Použijte proudový chrániþ (NV).
UjistČte se, že proudový chrániþ je kompatibilní s vyššími harmonickými kmity.
Vždy používejte proudový chrániþ kompatibilní s vyššími harmonickými kmity, protože jednotka je vybavena invertorem.
Použití nevhodného jistiþe mĤže zpĤsobit nesprávnou þinnost invertoru.
*2. Max. 45 m
PĜi použití rozmČru 2,5 mm2, max. 50 m
PĜi použití rozmČru 2,5 mm2 a oddČlené svorky S3, max. 80 m
*3. Vodiþ délky 10 m je pĜipojen k pĜíslušenství dálkového ovladaþe.
*4. Obrázky NEJSOU vždy správnČ orientovány vzhledem k terénu.
Mezi svorkami S3 a S2 je stejnosmČrné napČtí 24 V. Ovšem mezi svorkami S3 a S1 NEJSOU svorky elektricky izolovány transformátorem ani jiným zaĜízením.

Poznámky:

1. RozmČry elektrického vedení musí odpovídat místním a mezinárodním pĜedpisĤm.
2. Napájecí kabely a kabely mezi propojovací jednotkou / ovladaþem teploty prĤtoku a vnČjší jednotkou nesmí být lehþí než ohebné kabely potažené
polychloroprenem. (Vzorek 60245 IEC 57)
3. Kabely spojující propojovací jednotku / ovladaþ teploty prĤtoku a vnČjší jednotku musí být zapojeny pĜímo k jednotkám (nejsou povoleny žádné
mezilehlé spoje).
Mezilehlé spoje mohou zpĤsobovat poruchy komunikace. Pokud do mezilehlého spoje pronikne voda, mĤže zpĤsobit nedostateþnou izolaci vĤþi
uzemnČní nebo nedostateþné elektrické spojení.
(Pokud je použití mezilehlého spoje nezbytné, zajistČte opatĜení proti vniknutí vody do kabelĤ.)
4. Nainstalujte uzemĖovací drát delší než ostatní kabely.
5. Nenavrhujte systém, u kterého je þasto zapínáno a vypínáno napájení.
6. Pro rozvod elektrické energie použijte samozhášecí rozvádČcí kabely.
7. Kabeláž većte tak, aby se nedotýkala kovové hrany nebo špiþky šroubu.
Napájení
3pólový izolátor
Izolátor

S1

S1 VnitĜní jednotka
(propojovací

VnČjší jednotka S2

S2 jednotka /
ovladaþ teploty

S3

S3 prĤtoku)

UpozornČní:
· V pĜípadČ zapojení Ĝídicí desky A je na svorce S3 vysoké napČtí zpĤsobené provedením elektrického obvodu bez elektrické izolace mezi napájecím vedením a vedením komunikaþního signálu. Proto pĜi provádČní
servisních prací vypnČte napájení. A pĜi zapnutém napájení se nedotýkejte svorek S1, S2 a S3. Je-li tĜeba
mezi vnitĜní a vnČjší jednotkou použít izolátor, použijte 3pólový typ.
Nikdy nespojujte napájecí kabel nebo propojovací kabel vnitĜní a vnČjší jednotky, protože mĤžete zpĤsobit dým, požár nebo poruchu komunikace.
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8. Speciální funkce
8.1. Odþerpání chladicího média (vyprázdnČní)
Následující postup slouží k odþerpání chladicího média pĜi pĜemisĢování vnitĜní
nebo vnČjší jednotky.
1 ZapnČte napájení (jistiþ).
* Když je zapnuto napájení, ujistČte se, že se na dálkovém ovladaþi nezobrazuje
hlášení “CENTRALLY CONTROLLED” (CentrálnČ Ĝízeno). Pokud se zobrazuje hlášení “CENTRALLY CONTROLLED” (CentrálnČ Ĝízeno), nelze odþerpání
chladicího média (vyprázdnČní) provést normálnČ.
* Zahájení komunikace mezi vnitĜní a vnČjší jednotkou trvá pĜibližnČ 3 minuty po
zapnutí napájení (jistiþe). Proces odþerpání spusĢte pĜibližnČ 3 až 4 minuty po
zapnutí napájení (jistiþe).
* V pĜípadČ ovládání více jednotek odpojte pĜed jejich zapnutím kabely mezi
hlavní vnitĜní jednotkou a vedlejší vnitĜní jednotkou. Další podrobnosti naleznete v návodu k montáži vnitĜní jednotky.
2 Po uzavĜení uzavíracího ventilu kapaliny pĜepnČte spínaþ SWP na Ĝídicí desce
vnČjší jednotky do polohy ON (zap.). Kompresor (vnČjší jednotka) a ventilátory
(vnitĜní a vnČjší jednotky) zaþnou pracovat a postup odþerpání chladicího média
bude zahájen. Indikátory LED1 a LED2 na Ĝídicí desce vnČjší jednotky svítí.
* Spínaþ odþerpání SWP (tlaþítko) pĜepnČte do polohy ON (zap.) pouze tehdy,
když je jednotka vypnutá. Pokud je však jednotka vypnutá a spínaþ SWP je
pĜepnut do polohy ZAP. do 3 minut po zastavení kompresoru, nelze odþerpání
chladicího média provést. Vyþkejte alespoĖ 3 minuty od zastavení kompresoru a poté spínaþ SWP znovu pĜepnČte do polohy ON (zap.).

3 Protože se jednotka automaticky vypne pĜibližnČ po 2 až 3 minutách od dokonþení odþerpání chladicího média (indikátor LED1 nesvítí, indikátor LED2 svítí),
je nutné, abyste uzavírací ventil plynu zavĜeli rychle. Pokud indikátor LED1 svítí,
indikátor LED2 nesvítí a vnČjší jednotka je vypnutá, nebylo odþerpání chladicího
média provedeno správnČ. OtevĜete zcela uzavírací ventil kapaliny a po uplynutí
3 minut zopakujte krok 2.
* Pokud bylo odþerpání chladicího média dokonþeno normálnČ (indikátor LED1
nesvítí, indikátor LED2 svítí), zĤstane jednotka vypnutá, dokud nevypnete napájení.
4 VypnČte napájení (jistiþ).
* UpozorĖujeme, že pokud je prodlužovací potrubí pĜíliš dlouhé a obsahuje velké množství chladicího média, nemusí být možné odþerpání provést. ZajistČte,
aby bČhem odþerpání byl nízký tlak snížen témČĜ na 0 MPa (tlakomČr).

UpozornČní:
PĜi vypouštČní chladicího média vypnČte pĜed odpojením potrubí chladicího média kompresor. Pokud se
do kompresoru dostane vzduch atd., mĤže dojít k jeho
prasknutí.

9. ěízení systému
Nastavte adresu chladicího systému pomocí DIP spínaþe na vnČjší jednotce.

Poznámka:
a) PĜipojit lze až 6 jednotek.
b) Vyberte jeden model pro všechny jednotky.
c) Informace o nastavení DIP spínaþĤ vnitĜních jednotek naleznete v návodu
k montáži.

Nastavení funkce spínaþe SW1
Nastavení
spínaþe SW1

Adresa chladicího
systému

ON
OFF

00

Nastavení
spínaþe SW1
ON
OFF

3 4 5 6 7
ON
OFF

03
3 4 5 6 7

01

ON
OFF

3 4 5 6 7
ON
OFF

Adresa chladicího
systému

04
3 4 5 6 7

02
3 4 5 6 7

ON
OFF

05
3 4 5 6 7

10. SpeciÞkace
PUHZSW75VAA

VnČjší model
Napájení

V / fáze / Hz

RozmČry (Š × V × H)

mm

ÚroveĖ hluku *1
(Topení)

dB(A)

PUHZSW100VAA

PUHZSHW80VAA

PUHZSHW112VAA

PUHZSW75YAA

PUHZSW100YAA

230 / jedna / 50

PUHZSHW80YAA

PUHZSHW112YAA

400 / tĜi / 50
1050 x 1020 x 480

58

60

59

60

58

60

59

60

*1 MČĜeno pĜi bČžné provozní frekvenci.
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<NORSK>

<POLSKI>

Originalspråket er engelsk. De andre språkversjonene er
oversettelser av originalen.

JĊzykiem oryginaáu jest jĊzyk angielski. Inne wersje jĊzykowe stanowią táumaczenie oryginaáu.

FORSIKTIG
• Kjølemiddellekkasje kan forårsake kvelning. Sørg for ventilering
i samsvar med EN378-1.
• Pass på at isoleringen pakkes godt rundt røret. Direkte kontakt
med ukledte rør kan forårsake brannskader eller forfrysninger.
• Aldri plasser batteri i munnen, da dette kan medføre en risiko for
at du svelger batteriet ved et uhell.
• Hvis du svelger et batteri, kan du risikere kvelning og/eller forgiftning.
• Installer enheten på en stabil struktur for å forhindre unødvendig
mye driftsstøy eller vibrering.
• Det A-vektede lydtrykknivået er under 70 dB.
• Dette apparatet er ment for bruk av eksperter eller faglært personell i butikker, lettindustri og på gårder, eller for kommersielt
bruk av ikke-fagmenn.

<SUOMI>

UWAGA
• Wyciek czynnika cháodniczego moĪe spowodowaü uduszenie. NaleĪy zapewniü wentylacjĊ zgodnie z normą EN378-1.
• NaleĪy pamiĊtaü, aby owinąü izolacjĊ wokóá przewodów rurowych.
BezpoĞredni kontakt z niezabezpieczonymi przewodami rurowymi
moĪe doprowadziü do poparzeĔ lub odmroĪeĔ.
• Nie wolno wkáadaü baterii do ust z jakiegokolwiek powodu, aby
uniknąü przypadkowego poákniĊcia.
• PoákniĊcie baterii moĪe spowodowaü zadáawienie i/lub zatrucie.
• Zainstalowaü urządzenie na sztywnej konstrukcji, aby zapobiec
nadmiernemu haáasowi i wibracjom.
• Poziom dĨwiĊku A nie przekracza 70 dB.
• W sklepach, w przemyĞle lekkim i w gospodarstwach rolnych
urządzenie powinni obsáugiwaü profesjonalni lub przeszkoleni
uĪytkownicy, a w Ğrodowisku handlowym mogą to byü osoby nieposiadające fachowej wiedzy.

<ȻɔɅȽȺɊɋɄɂ>

Englanninkielinen asiakirja on alkuperäinen. Muunkieliset
versiot ovat alkuperäisen käännöksiä.

Huomio
• Kylmäaineen vuoto voi aiheuttaa tukehtumisen. Järjestä tuuletus standardin EN378-1 mukaisesti.
• Putkisto pitää eristää. Suora kosketus paljaaseen putkeen voi
aiheuttaa palovamman tai paleltuman.
• Älä koskaan laita paristoja suuhun mistään syystä, jotta vältät
tahattoman nielemisen.
• Pariston nieleminen voi aiheuttaa tukehtumisen ja/tai myrkytyksen.
• Asenna yksikkö tukevaan rakenteeseen estääksesi liiallisen,
toiminnasta aiheutuvan, äänen tai tärinän.
• A-painotettu äänenpainetaso on alle 70 dB.
• Tämä laite on tarkoitettu asiantuntijoiden tai koulutettujen käyttäjien käytettäväksi liikehuoneistoissa, kevyen teollisuuden tiloissa ja maatiloilla tai maallikkojen kaupalliseen käyttöön.

<ýEŠTINA>
Originál je v angliþtinČ. Ostatní jazykové verze jsou pĜekladem originálu.

POZOR
• Únik chladícího média mĤže zpĤsobit udušení. ZajistČte vČtrání
v souladu s normou EN 378-1.
• Potrubí omotejte izolací. PĜímý kontakt s obnaženým potrubím
mĤže zpĤsobit popálení nebo omrzliny.
• Nikdy si z žádného dĤvodu nevkládejte baterie do úst, aby nedošlo k jejich polknutí.
• Polknutí baterie mĤže zpĤsobit dušení anebo otravu.
• Jednotku nainstalujte na pevnou konstrukci, aby nedocházelo
ke vzniku nadmČrného provozního hluku a vibrací.
• Hladina akustického tlaku je nižší než 70 dB.
• Toto zaĜízení je urþeno pro prodejny, lehký prĤmysl a farmy, kde
je musí obsluhovat odborníci a školení uživatelé, a pro komerþní
použití, kde je mohou obsluhovat laici.

Ɉɪɢɝɢɧɚɥɴɬ ɟ ɬɟɤɫɬɴɬ ɧɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ. ȼɟɪɫɢɢɬɟ ɧɚ
ɞɪɭɝɢ ɟɡɢɰɢ ɫɚ ɩɪɟɜɨɞɢ ɧɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɚ.

ȼɇɂɆȺɇɂȿ

• ɂɡɬɢɱɚɧɟɬɨ ɧɚ ɯɥɚɞɢɥɟɧ ɚɝɟɧɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɚɞɭɲɚɜɚɧɟ.
Ɉɫɢɝɭɪɟɬɟ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢɹ ɫɴɨɛɪɚɡɧɨ ɫ EN378-1.
• ɇɟ ɡɚɛɪɚɜɹɣɬɟ ɞɚ ɩɨɫɬɚɜɢɬɟ ɢɡɨɥɚɰɢɹ ɧɚ ɬɪɴɛɢɬɟ. Ⱦɢɪɟɤɬɧɢɹɬ
ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɨɝɨɥɟɧɢ ɬɪɴɛɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɢɱɢɧɢ ɢɡɝɚɪɹɧɟ ɢɥɢ ɢɡɦɪɴɡɜɚɧɟ.
• ɉɪɢ ɧɢɤɚɤɜɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɚ ɧɟ ɩɨɫɬɚɜɹɣɬɟ ɛɚɬɟɪɢɢɬɟ ɜ ɭɫɬɚɬɚ
ɫɢ, ɜ ɩɪɨɬɢɜɟɧ ɫɥɭɱɚɣ ɦɨɠɟ ɞɚ ɝɢ ɩɨɝɴɥɧɟɬɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ.
• ɉɨɝɥɴɳɚɧɟɬɨ ɧɚ ɛɚɬɟɪɢɢɬɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɡɚɞɚɜɹɧɟ ɢ/ɢɥɢ
ɨɬɪɚɜɹɧɟ.
• Ɇɨɧɬɢɪɚɣɬɟ ɬɹɥɨɬɨ ɜɴɪɯɭ ɬɜɴɪɞɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, ɡɚ ɞɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɟ ɩɪɟɤɨɦɟɪɟɧ ɲɭɦ ɢɥɢ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ.
• Ⱥ-ɩɪɟɬɟɝɥɟɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɡɜɭɤɨɜɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɟ ɩɨɞ 70 dB.
• Ɍɨɡɢ ɭɪɟɞ ɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɡɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɨɬ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɢɥɢ ɨɛɭɱɟɧɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɢ, ɜ ɥɟɤɚɬɚ ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨɫɬ ɢ ɜɴɜ
ɮɟɪɦɢ, ɢɥɢ ɡɚ ɬɴɪɝɨɜɫɤɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɨɬ ɧɟɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ.
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.
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