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Translated instruction

Моля, прочетете внимателно това ръководство за монтаж, преди да започнете монтажа на климатика.
• Настоящото ръководство описва метода за монтаж на вътрешното тяло.
• При монтажа на външното устройство следвайте ръководството за монтаж, доставено заедно с външното 
устройство.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОВ ХЛАДИЛЕН АГЕНТ
Този климатик използва безвреден за околната среда хладилен агент R410A.
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Благодарим ви, че закупихте този климатик Toshiba.
Моля, прочетете внимателно и се уверете, че разбирате добре тези инструкции, съдържащи важна 
информация в съответствие с Директивата за машините (Директива 2006/42/ЕО).
След като приключите с монтажните дейности, предайте това ръководство за монтаж, както и 
ръководството на собственика, доставено с външното тяло на потребителя и го помолете да ги прибере на 
безопасно място за справка в бъдеще.

Общо наименование: Климатик

Определения за „квалифициран монтажник“ или „квалифициран сервизен специалист“
Климатикът трябва да се инсталира, поддържа, ремонтира и деинсталира от квалифицирани специалисти 
по инсталация или квалифициран сервизен персонал. Ако трябва да се изпълнят някои от следните 
действия, поискайте квалифициран монтажник или квалифициран сервизен специалист да ги извърши 
вместо вас.
Квалифицирани специалисти по инсталация или квалифициран сервизен персонал означава сътрудници, 
които имат квалификациите и познанията, изброени в таблицата по-долу.

Сътрудник Необходими квалификации и познания на сътрудника

Квалифициран 
монтажник

• Квалифицираният монтажник е лице, което монтира, поддържа, премества и демонтира 
климатиците, произведени от Toshiba Carrier Corporation. Той трябва да е обучен да монтира, 
поддържа, премества и демонтира климатиците, произведени от Toshiba Carrier Corporation 
или, като алтернатива, да бъде инструктиран да извършва тези операции от обучено лице или 
лица и по този начин да притежава в достатъчна степен познанията, свързани с тези операции.

• Квалифицираният монтажник, който има разрешение за извършване на електротехническите 
дейности, свързани с монтажа, преместването или демонтажа, притежава съответните 
квалификации за тези електротехнически дейности, както се изисква от местните закони и 
нормативни актове, и е обучен за изпълнение на електротехнически дейности по климатиците, 
произведени от Toshiba Carrier Corporation или, като алтернатива, е инструктиран по тези 
въпроси от обучено лице или лица и по този начин притежава в достатъчна степен познанията, 
свързани с тези операции.

• Квалифицираният монтажник, който има разрешение за боравене с хладилния агент и 
полагането на тръбите, свързани с монтажа, преместването или демонтажа, притежава 
съответните квалификации за тези дейности, както се изисква от местните закони и 
нормативни актове, и е обучен за боравене с хладилен агент и полагане на тръбите на 
климатиците, произведени от Toshiba Carrier Corporation или, като алтернатива, е инструктиран 
по тези въпроси от обучено лице или лица и по този начин притежава в достатъчна степен 
познанията, свързани с тези операции.

• Квалифицираният монтажник, който има разрешение за работа на високо, е обучен за такава 
дейност по климатиците, произведени от Toshiba Carrier Corporation или, като алтернатива, е 
инструктиран по тези въпроси от обучено лице или лица и по този начин притежава в 
достатъчна степен познанията, свързани с тези операции.

Квалифициран 
сервизен 
специалист

• Квалифицираният сервизен специалист е лице, което монтира, ремонтира, поддържа, 
премества и демонтира климатиците, произведени от Toshiba Carrier Corporation. Той трябва 
да е обучен да монтира, поддържа, ремонтира, премества и демонтира климатиците, 
произведени от Toshiba Carrier Corporation или, като алтернатива, да бъде инструктиран да 
извършва тези операции от обучено лице или лица и по този начин да притежава в достатъчна 
степен познанията, свързани с тези операции.

• Квалифицираният сервизен специалист, който има разрешение за извършване на 
електротехническите дейности, свързани с монтажа, ремонта, преместването или демонтажа, 
притежава съответните квалификации за тези електротехнически дейности, както се изисква от 
местните закони и нормативни актове, и е обучен за изпълнение на електротехнически 
дейности по климатиците, произведени от Toshiba Carrier Corporation или, като алтернатива, е 
инструктиран по тези въпроси от обучено лице или лица и по този начин притежава в 
достатъчна степен познанията, свързани с тези операции.

• Квалифицираният сервизен специалист, който има разрешение за боравене с хладилния агент 
и полагането на тръбите, свързани с монтажа, ремонта, преместването или демонтажа, 
притежава съответните квалификации за тези дейности, както се изисква от местните закони и 
нормативни актове, и е обучен за боравене с хладилен агент и работа по тръбите на 
климатиците, произведени от Toshiba Carrier Corporation или, като алтернатива, е инструктиран 
по тези въпроси от обучено лице или лица и по този начин да притежава в достатъчна степен 
познанията, свързани с тези операции.

• Квалифицираният сервизен специалист, който има разрешение за работа на високо, е обучен 
за такава дейност по климатиците, произведени от Toshiba Carrier Corporation или, като 
алтернатива, е инструктиран по тези въпроси от обучено лице или лица и по този начин 
притежава в достатъчна степен познанията, свързани с тези операции.
– 2 –
Определение за лични предпазни средства 
При транспортиране, монтаж, поддръжка, ремонт или демонтаж носете предпазни ръкавици и „защитно“ 
работно облекло.
Освен стандартните лични предпазни средства използвайте и следните предпазни средства при 
операциите, описани в таблицата по-долу.
Неизползването на подходящите предпазни средства е опасно, защото увеличава риска от нараняване, 
изгаряне, електрически удар и други телесни повреди.

Извършвани 
действия Необходими предпазни средства

Всички дейности Защитни ръкавици 
„Защитно“ работно облекло

Електрически 
работи

Ръкавици с термоизолация за електротехници 
Изолационни обувки 
Облекло със защита срещу токов удар

Извършване на 
дейност на високо
(50 см или повече)

Защитни каски за използване в промишлеността

При транспортиране 
на тежки предмети Обувки с допълнителни защитни бомбета

При ремонт на 
външното тяло Ръкавици с термоизолация за електротехници
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Предупредителни знаци върху тялото на климатика
Предупредителни знаци Описание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР
Изключете всички (отдалечени) източници на 
електрозахранването преди техническо обслужване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Движещи се части. 
Не използвайте модула, ако решетката е свалена. 
Спрете устройството преди техническо обслужване.

ВНИМАНИЕ

Части с висока температура. 
При сваляне на този панел има опасност от изгаряне.

ВНИМАНИЕ

Не докосвайте алуминиевите ребра на устройството. 
Това може да доведе до нараняване.

ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ
Преди да започнете работа, отворете сервизните вентили, в 
противен случай възниква опасност от експлозия.

WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Disconnect all remote 
electric power supplies 
before servicing.

WARNING

Moving parts.
Do not operate unit with grille 
removed.
Stop the unit before the servicing.

CAUTION

High temperature parts.
You might get burned 
when removing this panel.

CAUTION

Do not touch the aluminum 
fins of the unit.
Doing so may result in injury.

CAUTION

BURST HAZARD
Open the service valves before 
the operation, otherwise there 
might be the burst.
1 Предпазни мерки за безопасност
Производителят не поема никаква отговорност за повреда, която е причинена поради неспазване на 
описаното в настоящото ръководство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Общи
• Преди да започнете инсталиране, прочетете внимателно Ръководството за монтаж и следвайте 
инструкциите в него за инсталиране на климатика.

• Монтажът трябва да се извършва само от квалифициран монтьор или от сервизно лице. Неправилният 
монтаж може да е причина за протичане на вода, поражения от електрически ток или пожар.

• Не използвайте никакъв хладилен агент, различен от указания за допълване или смяна. В противен случай 
може да се генерира анормално високо налягане в цикъла на охлаждане, което може да доведе до повреда 
или взрив на продукта и наранявания.

• Преди да отворите входната решетка на вътрешното тяло или сервизния панел на външното тяло, поставете 
централния прекъсвач в положение OFF (Изкл.). Ако не поставите централния прекъсвач в положение OFF 
(Изкл.), се излагате на опасност от електрически удар при допир до вътрешните части. Единствено 
квалифицирани специалисти по инсталация или квалифициран сервизен персонал имат право да свалят 
входната решетка на вътрешното тяло или сервизния панел на външното тяло и да извършват необходимите 
действия.

• Преди да започнете работа по монтаж, поддръжка, ремонт или демонтаж, поставете централния прекъсвач 
в положение OFF (Изкл.). В противен случай има опасност от електрически удар.

• Поставете табела „Не пипай! Извършват се технически работи“ в близост до централния прекъсвач, докато 
извършвате дейности по монтаж, поддръжка, ремонт или демонтаж. Възниква опасност от електрически 
удар, ако централният прекъсвач бъде поставен случайно в положение ON (Вкл.).

• Единствено квалифицирани специалисти по инсталация или квалифициран сервизен персонал имат право 
да извършват действия нависоко, като използват платформа/стълба с височина 50 см или повече и да свалят 
входната решетка на вътрешното тяло, за да извършват необходимите действия.

• Носете защитни ръкавици и защитно работно облекло по време на монтаж, обслужване и демонтаж.
• Не докосвайте алуминиевите ребра на тялото. Така може да се нараните. Ако поради някаква причина трябва 
да докоснете ребрата, първо си сложете защитни ръкавици и защитно работно облекло.

• Не се покатервайте или поставяйте предмети върху външното тяло. Може да паднете или предметите да 
паднат от външното тяло и да причинят нараняване.

• Когато работите нависоко, използвайте стълба, която е в съответствие със стандарта ISO 14122, и следвайте 
процедурите в ръководството за използване на стълбата. Освен това при работа нависоко носете защитна 
каска за използване в промишлеността.

• Преди да пристъпите към почистване на филтъра и други части на външното тяло винаги поставяйте 
централния прекъсвач в изключено положение (OFF) и поставяйте в близост до него табела „Не пипай! 
Извършват се технически работи“.

• При работа нависоко, преди да започнете, поставете предупредителна табела никой да не се приближава до 
мястото на работа. Възможно е части и други предмети да паднат отвисоко и ако има някой отдолу, да 
причинят нараняване. По време на работа носете каска за защита от падащи предмети.

• Този климатик използва охладител (хладилен агрегат) R410A.
• Климатикът трябва да бъде транспортиран в стабилно състояние. Ако се счупи детайл на изделието, се 
обърнете към доставчика си.

• Когато климатикът трябва да се пренесе ръчно, за целта са необходими две или повече лица.
• Не местете и не ремонтирайте сами нито едно от телата. В тялото има високо напрежение. При сваляне на 
капака и боравене с основното тяло може да получите електрически удар.

Избор на място за монтаж
• Когато климатикът се монтира в малко помещение, предвидете подходящи мерки за гарантиране, че 
концентрацията на изтичащия хладилен агент не превишава критичното ниво.

• Не монтирайте на място, където е възможно изтичане на запалими газове. Ако около уреда изтече и се 
натрупа газ, може да се запали и да предизвика пожар.

• При пренасяне на климатика носете обувки с допълнителни защитни бомбета.
• При пренасяне на климатика не го дръжте за лентите около кашона, в който е опакован. Можете да се 
нараните, ако тези ленти се скъсат.

• Инсталирайте вътрешното тяло на височина от най-малко 2,5 метра над нивото на пода, в противен случай 
съществува риск от токов удар и нараняване на потребителите, ако мушкат пръсти или други предмети във 
вътрешното тяло, докато климатикът работи.

• Не поставяйте горивни уреди на места, които са директно по пътя на въздушната струя от климатика, тъй като 
това може да предизвика влошено горене.
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Монтаж
• Ако вътрешното тяло трябва да бъде окачено, трябва да се използват определените за окачване болтове 

(M10 или W3/8) и гайки (M10 или W3/8).
• Монтирайте надеждно климатика на място, чиято основа може да издържи тежестта му адекватно. Ако 
мястото не е достатъчно здраво, тялото може да падне и да причини нараняване.

• За да инсталирате климатика, следвайте инструкциите в Ръководството за монтаж. Неспазването на тези 
инструкции може да доведе до падане или преобръщане на продукта, шум, вибрации, теч на вода или друг 
проблем.

• Извършете определените монтажни дейности за защита от евентуални силни ветрове и земетресение. Ако 
климатикът не е монтиран правилно, някое тяло може да се преобърне или да падне, предизвиквайки 
инцидент.

• При протичане на хладилния агент по време на монтажа, веднага проветрете помещението. При протичане 
на хладилния агент в помещение в близост до огън е възможно образуване на токсичен газ.

• Използвайте вилков товарач за пренасяне на телата на климатика и лебедка или подемно устройство при 
монтажа им.

Тръбопровод за хладилен агент
• Инсталирайте охладителната тръба здраво, преди да включите климатика. Ако компресорът работи с 
отворен вентил, но без тръба за хладилния агент, той засмуква въздух и налягането на охлаждащата фаза 
се повишава над допустимото, което може да предизвика наранявания.

• Стегнете разширителната гайка с динамометричен гаечен ключ по определения начин. Прекомерното 
затягане на разширителната гайка може да доведе до спукването й след по-продължителен период от време 
и вследствие - теч на охладителя.

• След приключване на монтажа се убедете, че няма протичане на хладилния агент. Ако охладителен газ 
изтече в помещението и тече покрай източник на огън, като например готварска печка, може да се образува 
отровен газ.

• След инсталиране или местене на климатика следвайте инструкциите в Ръководството за монтаж и 
обезвъздушете напълно, така че в охлаждащата фаза да няма други газове освен охладителя. Климатикът 
може да се повреди, ако не успеете да обезвъздушите напълно.

• За теста за херметичност трябва да се използва азот.
• Маркучът за пълнене трябва да е свързан по такъв начин, че да не виси.

Тестово пускане
• Преди да пуснете климатика, след като сте приключили работа, проверете дали капаците на електрическия 
управляващ блок и на сервизния панел на външното тяло са затворени, а централният прекъсвач е в 
положение „ВКЛ.“ (ON). Има опасност от токов удар, ако електрозахранването бъде включено преди да 
извършите тези проверки.

• Ако забележите някакъв проблем в работата на климатика (например грешка на дисплея, миризма на 
изгоряло, необичаен звук, климатикът не охлажда или не топли, или има воден теч), не докосвайте 
климатика, а поставете централния прекъсвач в положение OFF (Изкл.) и се свържете с квалифицирано 
сервизно лице. Предприемете необходимите стъпки, за да осигурите, че електрозахранването няма да бъде 
включено до пристигането на квалифициран сервизен специалист (например, като поставите знак „Не пипай! 
Повреда“ в близост до централния прекъсвач). Ако продължите да използвате повреден климатик, това може 
да предизвика задълбочаване на механичните проблеми или да доведе до токов удар или друг проблем.

• След завършване на работата използвайте ред/комплект за проверка на изолациите (500 V мегаомметър) за 
да проверите дали съпротивлението между захранените части и незахранените метални части (земята) е 1 
MΩ или повече. Твърде ниското съпротивление създава опасност от токов удар за потребителите и може да 
доведе до утечка на електричество.

• При завършване на инсталационните работи проверете съпротивлението на изолацията, източването на 
водата и за течове на охладител. След това направете пробно пускане, за да се уверите, че климатикът 
работи добре.

Какво трябва да обясните на потребителите
• След завършване на монтажните работи покажете на потребителите къде се намира централният прекъсвач. 
Ако потребителите не знаят къде се намира централният прекъсвач, те няма да могат да го изключат в случай 
на проблем с климатика.

• Ако решетката на вентилатора е повредена, не се приближавайте до външното тяло, а поставете централния 
прекъсвач в положение OFF (Изкл.) и се свържете с квалифицирания сервизен персонал за отстраняване на 
повредата. Не поставяйте централния прекъсвач в положение ON (Вкл.) преди да завърши ремонтът.

• След приключване на монтажните работи следвайте Ръководството на потребителя и обяснете на 
потребителите как да използват и поддържат климатика.

Преместване
• Местенето на климатика трябва са се извърши от квалифицирани специалисти по инсталация или 

7-BG -BG
Свързване на електрозахранването
• Единствено квалифицирани специалисти по инсталация или квалифициран сервизен персонал имат право 
да извършват електрически работи по климатика. В никакъв случай електрическите работи не трябва да се 
извършват от неквалифицирани лица, тъй като неправилното им изпълнение може да причини електрически 
удар или утечки на електричество.

• При свързване на електрически кабели, ремонт на електрически компоненти или изпълнение на други 
електрически работи винаги носете термоизолационни ръкавици за електротехници, изолационни обувки и 
защитно облекло, предпазващо от токов удар. Неизползването на лични предпазни средства ви излага на 
опасност от токов удар.

• Използвайте кабели, които отговарят на техническите характеристики в ръководството за монтаж и 
изискванията на местните закони и нормативни актове. Използването на кабели, които не отговарят на 
техническите характеристики, може да предизвика токов удар, електрически утечки, поява на дим или пожар.

• Свържете заземяващия кабел. (Дейности във връзка със заземяването) 
Непълното заземяване може да предизвика токов удар.

• Не свързвайте заземителните проводници към газова тръба, водна тръба, гръмоотвод или заземителни 
телефонни проводници.

• След като приключите ремонт или местене, проверете дали заземителните кабели са правилно свързани.
• Монтирайте централен прекъсвач, който отговаря на спецификациите в ръководството за монтаж и 
изискванията на местните закони и нормативни актове.

• Монтирайте централния прекъсвач на място, където сътрудникът ще има лесен достъп до него.
• При монтиране извън помещение използвайте централен прекъсвач, който е предназначен за монтаж на 
открито.

• Захранващият кабел не трябва да се удължава при никакви обстоятелства. Липсата на добра връзка на 
мястото на свързване с удължителя може да доведе до поява на дим и/или до пожар.

• Дейностите по електрическото свързване трябва да бъдат извършени съгласно закона, нормативните 
документи на общността и ръководството за монтаж.
В противен случай може да се получат електрически удар или късо съединение.
квалифициран сервизен персонал. Местенето на климатика от неквалифицирани лица е опасно, тъй като 
може да причини пожар, токов удар, нараняване, течове, нехарактерен шум и/или вибрации.

• При изпомпване изключете компресора преди да откачите тръбата за охладителя. Изваждането на тръбата 
на хладилния агент при отворен сервизен вентил и работещ компресор ще доведе до всмукване на въздух, 
до нарастване на налягането в охладителния контур до необичайно високо ниво и до възможен пробив, 
нараняване или друг инцидент.

ВНИМАНИЕ
Инсталиране на нов охлаждащ климатик

• Този климатик използва нов HFC охладител (R410A), който не разрушава озоновия слой.
• Характеристиките на хладилния агент R410A са: лесно поглъщане на вода, окислителна мембрана или 
масло, неговото налягане е около 1,6 пъти по-високо от това на хладилния агент R22. В комбинация с новия 
хладилен агент, и охладителното масло също е сменено. Така че по време на монтажните дейности не 
допускайте попадането на вода, прах, старт хладилен агент или масло в контура на охлаждането.

• За да се предотврати непреднамереното зареждане с неподходящи хладилен агент и масло, размерите на 
свързващата част на порта за зареждане на главния модул и монтажните инструменти са променени от тези 
за обикновен хладилен агент.

• Съответно се изискват специални инструменти за новия хладилен агент (R410A).
• В качеството на тръбопровод, използвайте нов и чист тръбопровод, конструиран за R410A, и внимавайте да 
не се допусне проникване на вода или прах.

Изключване на уреда от главното електрозахранване.
• Уредът трябва да бъде свързан към главното електрозахранване през ключ, който има луфт на контактите 
най-малко 3 мм.

За веригата на електрозахранването на този климатик трябва да се използва монтажният 
предпазител (възможно е да бъде от всякакъв вид).

(*1) Направете справка в „Определения за „квалифициран монтажник“ или „квалифициран сервизен специалист“.
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2 Принадлежности

Принадлежности

Отделно продавани части
• Таванният панел и дистанционното управление се продават отделно. За монтажа на тези продукти, 
използвайте доставените с тях ръководства за монтаж.

• Безжичният тип дистанционен контролер е проектиран да бъде монтиран чрез свързване с комплект 
безжичен дистанционен контролер (продава се отделно) със стандартното табло. (Комплектът безжичен 
дистанционен контролер се състои от безжичен дистанционен контролер и ъглови капачки за настройка 
с приемна секция.)

Наименование на 
частта Колич. Форма Използване

Ръководство за монтаж 1 Настоящото 
ръководство

(Предайте го на клиентите)
(За други езици, които липсват в това Ръководство за монтаж, 
моля, направете справка в приложения компакт диск.)

CD-ROM 1 — Ръководство за монтаж

Топлоизолационна тръба 2 За топлоизолация на свързващата секция на тръбата

Монтажен шаблон 1 — За потвърждаване на таванния отвор и положението на 
вътрешното тяло

Монтажен калибър – – За определяне на мястото на тавана

Шайба 4 За отпускане на тялото

Ексцентрична шайба M 4 За отпускане на тялото

Лента за закрепване на 
маркуча 1 За свързване на дренажната тръба

Гъвкав маркуч 1 За регулиране на центъра на тръбата за източване

Топлоизолатор 1 За топлоизолация на дренажната свързваща секция

Топлоизолатор 1 За уплътняване на свързващ отвор за проводници
3 Избор на място за монтаж
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Монтирайте климатика на достатъчно здраво място, което може да издържи тежестта на тялото.
Ако мястото не е достатъчно здраво, тялото може да падне и да причини нараняване.

• Монтирайте климатика на височина над 2,5 м спрямо пода.
Опасно е да поставяте ръце или др. директно в тялото, докато климатикът работи, защото може да се влезе 
в контакт с въртящия се вентилатор или с електрически части под напрежение.

ВНИМАНИЕ
• Не монтирайте климатика на място, където съществува опасност от въздействие на запалим газ.
При изпускане на възпламеним газ и задържането му около уреда е възможно да възникне пожар.

След одобрение от страна на клиента монтирайте климатика на място, което 
отговаря на следните условия
• Място, позволяващо хоризонтален монтаж на устройството.
• Място, осигуряващо достатъчно пространство за обслужване с цел извършване на безопасна поддръжка 
и проверка.

• Място, където изтичащата вода няма да предизвиква проблеми.

Избягвайте монтаж на следните места
• Място, изложено на въздух с високо съдържание на сол (крайбрежни зони) или големи количества серни 
газове (горещи минерални извори). 
(Ако устройството трябва да бъде използвано на такива места, трябва да се вземат специални мерки за 
защита.)

• Ресторантска кухня, където се използва голямо количество мазнини или близо до машини в завод 
(Проникването на масло в топлообменника и гумените части (турбо вентилатор) във вътрешното 
устройство може да влоши характеристиките му, да доведе до появата на изпарение или оросяване, да 
деформира или повреди гумените части.)

• Места с наличие на железен или друг метален прах. Ако железен или друг метален прах полепне по 
вътрешността на климатика или се събере в него, той може да се възпламени внезапно и да причини 
пожар.

• Място, близо до което се използват органични разтворители.
• Място близо до машина, генерираща висока честота.
• Място, където изпусканият въздух духа директно в прозореца на съседната къща. (Външно тяло)
• Място, където шумът на външното тяло се разнася лесно.

(При монтиране на външното тяло на граница със съседен имот обърнете внимание на нивото на шума.)
• Място с лоша вентилация. (Преди монтиране на въздухопровода проверете дали стойността на обема 
на въздуха, статичното налягане и съпротивлението на въздуховода са правилни.)

• Не използвайте климатика за специални цели, като съхранение на хранителни продукти, прецизни 
инструменти или предмети на изкуството, отглеждане на животни или растения. (Това може да влоши 
качествата на съхраняваните материали.)

• Място, където са монтирани високочестотни устройства (включително инверторни устройства, частни 
генератори на електрически ток, медицинско оборудване, комуникационно оборудване) и 
флуоресцентно осветление от инверторен тип. 
(Поради шума от такива устройства/оборудване може да възникнат неизправности или проблеми в 
климатика или управлението му.)

• Когато безжичният дистанционен контролер се използва в помещение, оборудвано с флуоресцентно 
осветление от инверторен тип, или на място, изложено на директна слънчева светлина, възможно е 
сигналите от дистанционния контролер да не се приемат правилно.

• Място, където се използват органични разтворители.
• Поставете близо до врата или прозорец, изложени на влажен външен въздух (може да се образува роса).
• Място, където често се използват специални спрейове.

1
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Пространство за монтаж
Осигурете посоченото на фигурата пространство за монтаж и обслужване.

Избор на място за монтаж
Когато вътрешното тяло работи продължително при условия на висока влажност, както е описано по-долу, 
може да се кондензира роса, което да доведе до капеща вода.
Особено атмосферата с висока влажност (температура на кондензация:  23 °C и нагоре) може да генерира 
оросяване  във вътрешната част на тавана.
1. Тялото е монтирано във вътрешността на тавана при покрив с гредоред.
2. Тялото е монтирано на място, при което вътрешността на тавана се използва като контур за всмукване 
на свеж въздух.

3. Кухня

◆Съвет
• Поставете сервизен панел с контролен отвор вдясно от тялото (размер:  450 х 450 мм и нагоре) за тръби, 
поддръжка и обслужване.

• Ако се налага да монтирате тяло на такова място, поставете допълнителна топлоизолация (стъкло, 
дърво и т.н.) на всички места от вътрешното тяло, които влизат в контакт с въздух с висока влажност.

ИЗИСКВАНЕ
Когато влажността във вътрешността на тавана изглежда по-висока от 80 %, поставете топлоизолация 
на страничната (горна) повърхност на вътрешното тяло. (Използвайте топлоизолация с дебелина 10 мм 
и нагоре.)

Височина на тавана
Когато височината на тавана превишава разстоянието от позиция „Стандартен“/4-пътен в таблицата на 
следващата страница, топлият въздух трудно стига до пода.
Поради тази причина е необходимо да се промени стойността на настройката за ключа за висок таван или 
посоката на изпускания въздух. 
Настройката за висок таван е необходима и при монтаж на отделно закупени филтри.

Модел MMU- A мм
Тип AP009 до тип AP030 271 или повече

Тип AP036 до тип AP056 334 или повече
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При монтаж на камера за 
всмукване на свеж въздух

▼При монтаж на камера за всмукване на 
свеж въздух (продава се отделно)
Осигурете контролен отвор на страната на 
камерата за всмукване на външен въздух.

Контролен отвор

Контролен отвор
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ИЗИСКВАНЕ
• Когато климатикът се използва с 2/3-пътна изпускателна система и ако височината на тавана е по-малка от 
стандартната, въздушният поток е силен и духа директно.
Поради това сменете ключа за настройки съобразно височината на тавана.

• Когато се използва висок таван (1) или (3) с 4-пътна изпускателна система, може да се усети течение поради 
спада на температурата на изпускания въздух.

• Типовете AP009 и AP012 климатици не могат да бъдат монтирани на висок таван.

▼Списък на височините на тавана, при които може да се монтира
(Единица: м)

Времето за светване на знака за филтъра (уведомяване за почистване на филтъра) на дистанционния 
контролер може да се променя в зависимост от условията на монтаж.
Когато е трудно да получите задоволително отопление поради мястото на вътрешното тяло или 
разположението на помещението, можете да увеличите стойността на температурата за детектиране на 
отопление.

Посока на изпускания въздух
Както е показано на фигурата по-долу, посоките на изпускания въздух може да се избират според формата 
на помещението и мястото на монтаж на вътрешното тяло.

За промяна на посоката на изпускания въздух използвайте комплект екранираща пластина (продава се 
отделно).
Посоките на изпускания въздух са ограничени. Следвайте ръководството за монтаж, което се доставя 
заедно с комплекта екранираща пластина.

Модел MMU- AP009 до AP012 AP015 до AP018 AP024 до AP030 AP036 до AP056 Настройка за 
висок таван

Посока на изпускания 
въздух

4-
пътна

3-
пътна

2-
пътна

4-
пътна

3-
пътна

2-
пътна

4-
пътна

3-
пътна

2-
пътна

4-
пътна

3-
пътна

2-
пътна SET DATA

Стандартно изпълнение 
(фабрична настройка) 2,7 2,8 3,0 2,8 3,2 3,5 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 0000

Висок таван (1) — — — 3,2 3,5 3,8 3,3 3,5 3,8 4,2 4,4 4,6 0001

Висок таван (3) — — — 3,5 3,8 — 3,6 3,8 — 4,5 4,6 — 0003

3 посоки 2 посоки

Екранираща пластина
(продава се отделно)

1
11-BG
 2-BG
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4 Монтаж
ИЗИСКВАНЕ
Спазвайте строго следващите правила, за да предотвратите повреда на вътрешните тела и наранявания.
• Не поставяйте тежки предмети върху вътрешното тяло. (Дори когато то е опаковано)
• Внесете вътрешното тяло с опаковката, ако е възможно. Ако е необходимо да го транспортирате 
разопаковано, непременно го увийте в плат или подобен материал, за да не го повредите.

• При преместване дръжте вътрешното тяло само за металните куки (4 позиции).
Не прилагайте сила към другите части (тръбата на хладилния агент, дренажното корито, частите от 
пеноматериал или от гума и т.н.).

• Опакованото устройство трябва да бъде пренасяно от две или повече лица и да не бъде връзвано с 
пластмасови ленти на места, различни от посочените.

Външен изглед (единица: мм)

(мм)

Модел MMU- A B C D Модел MMU- A B C D
AP009 до AP012 256 Ø6,4 Ø9,5 120 AP024 до AP030 256 Ø9,5 Ø15,9 120

AP015 до AP018 256 Ø6,4 Ø12,7 120 AP036 до AP056 319 Ø9,5 Ø15,9 183

Повърхност на долната 
страна на тавана

Направете правоъгълен 
отвор за разделителен 
въздуховод 
За Ø150
Направете правоъгълен 
отвор за разделителен 
въздуховод 
За Ø150

Външен размер на тяло 840

Повърхност на долната 
страна на тавана

Електрически 
управляващ блок

Свързващ отвор на 
тръбата на хладилния 
агент (течност) В

Свързващ отвор на 
тръбата на хладилния 
агент (газ) С

Входен отвор  
за проводници

Повърхност на 
долната страна 
на тавана

Свързващ 
отвор на 
дренажната 
тръба

Направете правоъгълен 
отвор за разделителен 
въздуховод 
За Ø150

Болт за окачване M10 или 
Ø3/8 (набавен на място)

Направете правоъгълен отвор за 
разделителен въздуховод За Ø150

690 ± 20 Стъпка на болта за окачване
860 до 910 Размер на таванния отвор

950 Външен размер на панел

Направете правоъгълен отвор за овлажнител

Таванен панел (продава се отделно)

Повърхност на долната 
страна на тавана

Z изглед

Избийте за 
обикновен ОА 
За Ø100

Повърхност на 
долната страна 
на тавана

86
0 
до

 9
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 Р
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ме

р 
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я 
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Отваряне на таван и монтиране 
на болтове за окачване

• При определяне на местоположението и ориентацията 
на вътрешното тяло вземете предвид дължината на 
тръбите/кабелите, която ще е необходима след 
окачването му.

• След определяне на местоположението на 
вътрешното тяло отворете тавана и монтирайте 
болтовете за окачване.

• Размерите на таванния отвор и стъпките на болтовете 
за окачване са показани в габаритния чертеж и 
приложения монтажен шаблон.

• Когато таванът вече е направен, положете дренажната 
тръба, тръбата на хладилния агент, свързващите 
вътрешното и външното тяло проводници и проводниците 
на дистанционното управление на местата за свързване, 
преди да окачите вътрешното тяло.

Снабдете се с болтове за окачване и гайки, за да 
монтирате вътрешното тяло (те не се предоставят в 
комплекта).

◆Използване на монтажен 
шаблон (принадлежност)

Монтажният шаблон се доставя в уплътняващия 
капак.

<За съществуващ таван>
Използвайте монтажния шаблон при определяне 
на таванния отвор и болтовете за окачване.

<За нов таван>
Използвайте монтажния шаблон при определяне 
на таванния отвор при окачване на таван.
• След като поставите болтовете за окачване, 
монтирайте вътрешното тяло.

• Закачете четирите отвора на монтажния шаблон 
към закрепващите винтове на вътрешното тяло.

• При окачен таван отворете тавана по външните 
размери на монтажния шаблон.

◆Обработка на тавана
Таваните са различни в зависимост от структурата 
на сградата. За подробности се консултирайте със 
строителя или с изпълнителя на довършителните 
работи по интериора.
По време на процедурата след сваляне на 
обшивката на тавана е важно да се укрепи 
основата на тавана (рамката) и да се поддържа 
точно хоризонтално ниво на монтирания таван, за 
да се предотвратят вибрациите на обшивката му.
1. Срежете и демонтирайте основата на тавана.
2. Усилете срязаната повърхност на основата на 
тавана и добавете основа за таван за закрепване 
на края на обшивката му.

◆Монтиране на болт за окачване
Използвайте болтове за окачване M10 (4 броя, 
набавени на място). Като се съобразявате със 
съществуващата структура, настройте стъпката в 
съответствие с външния изглед на устройството, 
както е показано по-долу.Болт за окачване M10 или W3/8 4 броя

Гайка M10 или W3/8 12 броя

Вътрешно тяло

Закрепващ 
панела винт

Монтажен шаблон (принадлежност)
Отвор

Нова бетонна плоча
Монтирайте болтовете чрез монтажни скоби или чрез 
анкерни болтове.

Структура от закалена стомана
Използвайте съществуващите ъгли или монтирайте 
нови подпорни ъгли.

Съществуваща бетонна плоча
Използвайте анкери с отвор, щифтове с отвор или 
болтове с отвор.

Гума
Анкерен болт

(Скоба от 
клиновиден 

тип)

(Скоба от 
плъзгащ 
тип)

(Анкерен болт за 
окачване на тръбата)

Болт за окачване

Болт за окачване Подпорен ъгъл

1
13-BG
 4-BG
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◆Монтиране на таванен отвор и 
болт за окачване

• На всеки болт за окачване поставяйте гайка (M10 
или W3/8: не се доставя) и шайба Ø34 (доставя 
се).

• Поставете шайби на двете страни на Т-образния 
канал на опората за окачване на вътрешното 
тяло и го окачете.

• Проверете с помощта на нивелир дали четирите 
страни на вътрешното тяло са хоризонтални 
(хоризонталност: 5 мм или по-малко).

• Отделете монтажния калибър (принадлежност) 
от монтажния шаблон.

• С помощта на монтажния калибър проверете и 
регулирайте разположението на вътрешното 
тяло спрямо таванния отвор (1) ( 10 до 35 мм: 
4 страни) и височината на окачване (2) ( мм: 
4 ъгли).
(Начинът на използване на монтажния калибър е 
отпечатан на самия калибър.)

ИЗИСКВАНЕ
Преди монтажа на вътрешното тяло непременно 
извадете лентата за транспорт, която се намира 
между вентилатора и разширения край на тръбата. 
Включването на тялото без да е отстранена лентата 
може да доведе до повреда на двигателя на 
вентилатора.

Болт за окачване

Нивелир

Скоба за окачване

12 +5
0

Шайба 
(принадлежност)
За да се предотврати 
изпадането на болта (за 
безопасност), 
непременно го поставете 
точно под скобата за 
окачване, както е 
показано на фигурата.

Ексцентрична шайба 
(принадлежност)

Гайка (M10 или 
W3/8)

Болт за окачване 
(M10 или W3/8)

Гайка (M10 или W3/8)

* Доставете си на 
място болтове за 
окачване и гайки.

* Монтирайте така, че 
обозначението „UP“ (Нагоре) 
да сочи нагоре.

Вътрешно 
тяло

Нивелир (хоризонталност: 5 мм или по-малко)
Болт за окачване

Скоба за 
окачване

Монтажен калибър

(1) 10 до 35 мм
Обшивка 
на тавана

(2
) 

 м
м

12
+5 0

Вътрешно 
тяло

Монтажен 
калибър (1) 10 до 

35 мм

(2) 
мм12 +5

0Обшивка на 
тавана

Непременно извадете лентата за транспорт, 
която се намира между вентилатора и 
разширения край на тръбата.

Монтаж на таванен панел 
(продава се отделно)

След приключване на дейностите по тръбите и 
проводниците монтирайте таванния панел 
съобразно приложеното ръководство за монтаж.
Проверете дали монтажът на вътрешното тяло и на 
частта с таванния отвор е правилен и след това го 
монтирайте.

ИЗИСКВАНЕ
• Съединете плътно свързващите секции на 
таванния панел, повърхността на тавана, 
таванния панел и вътрешното тяло.
Всяка пролука между тях ще причинява изпускане 
на въздух и образуване на конденз или теч на 
вода.

• Свалете регулиращите накрайници на четирите 
ъгъла на таванния панел и след това го 
монтирайте към вътрешното тяло.

• Проверете дали палците на четирите ъглови 
накрайника прилягат надеждно.
* Неправилното прилягане на палците може да 
причини теч на вода.

Монтаж на дистанционно 
управление (продава се 
отделно)

При монтажа на кабелното дистанционно 
управление следвайте ръководството за монтаж, 
доставено заедно с дистанционното управление.
• Изтеглете кабела на дистанционното 
управление заедно с тръбата на хладилния агент 
или с дренажната тръба.
Непременно прокарайте кабела на 
дистанционното управление по горната страна 
на тръбата на хладилния агент или на 
дренажната тръба.

• Не оставяйте дистанционното управление на 
място, което е изложено на пряка слънчева 
светлина и в близост до печка.

Безжичен тип
Сензорът на вътрешно тяло с безжично 
дистанционно управление може да приема сигнал 
на разстояние около 8 м. Въз основа на това 
определете място, от което дистанционното 
управление ще се използва и мястото за монтаж.
• Задействайте дистанционното управление, за да 
потвърдите че вътрешното тяло получава сигнал 
със сигурност и след това го монтирайте.

• То трябва да бъде на разстояние най-малко 1 м 
от устройства като телевизор, стерео-уредба и 
др.
(Възможно е да предизвика нарушаване на 
картината или шум.)

• За да предотвратите неизправност, изберете 
място, на което няма да се влияе от 
флуоресцентно осветление или пряка слънчева 
светлина.

• В едно помещение може да се монтират две или 
повече (до 6 бр.) вътрешни тела с безжично 
дистанционно управление.

Приемащ сигналите блок

8 m

15-BG 16-BG
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5 Дренажен тръбопровод
ВНИМАНИЕ

Като следвате указанията в Ръководството за монтаж, 
положете дренажните тръби така, че водата да се 
оттича правилно, и поставете топлоизолация, за да не 
се получава оросяване и прокапване.
Неправилното полагане на тръбите може да доведе до 
изтичане на вода в помещението и намокряне на 
мебелировката.

Материали за тръби/
топлоизолация

Осигурете местна доставка за следните материали 
за тръби и топлоизолация.

Гъвкав маркуч
Използвайте предоставения гъвкав маркуч, за да 
коригирате несъответствието на центъра на 
тръбата от твърд винилхлорид или ъгъла.
• Не използвайте гъвкавия маркуч разпънат и не го 
огъвайте повече от указаното на следващата фигура.

• Задължително фиксирайте мекия край на гъвкавия 
маркуч с предоставената лента за маркуч.

• Използвайте гъвкавия маркуч така, че да е в 
хоризонтално положение.

ИЗИСКВАНЕ
• Задължително топлоизолирайте дренажните тръби на 
вътрешното тяло.

• Никога не забравяйте да топлоизолирате свързващата 
част на вътрешното тяло. 
Недостатъчната топлоизолация причинява оросяване.

• Поставете дренажната тръба наклонена надолу 
(1/100 или повече), не правете извивки нагоре или 
надолу по тръбопровода. Това може да доведе до 
анормален шум.

• Ограничете дължината на пресичащата дренажна 
тръба до 20 м или по-малко.
За да избегнете клатенето на тръбата, когато тя е 
дълга, поставете опорни скоби на разстояние от 
1,5 до 2 м.

• Поставете събиращите тръби така, както е 
показано на фигурата по-долу.

• В никакъв случай е прилагайте сила към 
свързващата част на дренажната тръба.

• Тръбата от твърд винилхлорид не може да бъде 
директно свързана със свързващия отвор на 
дренажната тръба на вътрешното тяло.
За връзка със свързващия отвор на дренажната 
тръба задължително използвайте/фиксирайте 
предоставения гъвкав маркуч с лентата за маркуч; 
в противен случай при свързващия отвор на 
дренажната тръба се получава повреда или теч на 
вода.

Тръбопровод Тръба от твърд винилхлорид VP25 
(външен диам.:  Ø32 мм)

Топлоизолатор Полиетиленова пяна: 
Дебелина 10 мм или повече

ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛЕН МОНТАЖ

Макс. 
45°

Макс. 
45°

Извивка нагоре 
(Извивка надолу)

Огъване 90°

Опорна 
скоба

Най-малко 1/100 
надолуТоплоизолатор

1,5 м до 2 м

Аркообразна 
форма

Извивка надолу

НЕПРАВИЛЕН 
МОНТАЖ

VP25
Възможно най-голяма дължина (10 см)

Наклон надолу 
1/100 или повече

Най-малко VP30

VP25 VP25

Лепилото е забранено:
Използвайте предоставения гъвкав маркуч и лентата за маркуч за 
свързване на дренажния маркуч с прозрачния дренажен цокъл.
Ако се използва лепило, цокълът ще се повреди и това ще доведе до 
теч на вода.

Свързващ отвор на 
дренажната тръба 
(твърд цокъл)

VP25 тръба от винилхлорид 
(набавя се на място)

Поставена 
лента за маркуч

Поставен гъвкав маркуч

Мек цокъл

Твърд цокъл

Цокъл за VP25 
(набавя се на място)

Въ
тр
еш

но
 тя

ло

Свързващ отвор 
на дренажната 
тръба (прозрачен)

Гъвкав маркуч 
(принадлежност)

Цокъл за тръба от твърд 
винилхлорид VP25 
(набавя се на място)

Тръба от твърд 
винилхлорид VP25 
(набавя се на място)

Въ
тр
еш

но
 т
ял
о

5 мм или по-малко

10 мм

част за затягане с 
лента за маркуч

Топлоизолатор

10 до 12 мм
Свързване на дренажната 
тръба

• Свържете твърд цокъл (набавен на място) с 
твърдия цокъл на предоставения гъвкав маркуч, 
който е вече монтиран.

• Свържете дренажна тръба (набавена на място) 
със свързания твърд цокъл.

ИЗИСКВАНЕ
• За да предотвратите теч на вода, свържете здраво 
тръбите от твърд винилхлорид, като използвате 
лепило за винилхлорид.

• Изсъхването и втвърдяването на лепилото отнема 
известно време (относно лепилото, направете 
справка в ръководството му). Не прилагайте 
натиск върху свързването с дренажната тръба по 
това време.

Извеждане нагоре
Когато за дренажната тръба не може да се осигури 
наклон надолу, е възможно насочване нагоре.
• Височината на дренажната тръба трябва да бъде 
най-много 850 мм спрямо дъното на тавана. 

• Изведете дренажната тръба от съединението с 
вътрешното тяло най-много на 300 мм и огънете 
тръбата вертикално. 

• Веднага след вертикалното огъване на тръбата я 
насочете надолу. 

• Направете наклон надолу веднага след 
вертикалното огъване нагоре. 

Проверка на дренажа
Ако се извършва тестово пускане, проверете дали 
оттичането на вода се извършва правилно и дали 
водата не изтича от свързващата част на тръбите.
Непременно проверете дренажа и когато е 
монтиран през периода за отопление.
С кана или маркуч, налейте вода (1 500 до 2 000 
куб. см) в изпускателния отвор, преди да монтирате 
таванния панел.
Наливайте водата постепенно, за да не попадне 
върху двигателя на дренажната помпа.

ВНИМАНИЕ
Наливайте водата внимателно, за да не попадне във 
вътрешността на вътрешното тяло, което може да 
причини неизправност.

• Когато дейностите по електрическата част са 
приключили, 
налейте вода по време на работа в режим Cool.

• Ако дейностите по електрическата част все още 
не са приключили, извадете конектора на 
поплавъчния прекъсвач (CN34 :  червен) от 
електрическия управляващ блок и проверете 
дренажа чрез включване на еднофазното 
захранване 220-240 V в клеморедите R(L) и S(N).
Ако го направите, двигателят на дренажната 
помпа работи.
(Никога не подавайте 220-240 V към , ,  
или ; в противен случай се появява проблем с 
платката.)
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прекъсвач (3Р) (CN34: 
червен)

Електрозахр
анващо 
окабеляване

Поставете края на маркуча между 
топлообменника и дренажното 
корито и огънете маркуча надолу.

Инструмент 
за наливане 
на вода
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Вода (1 500 до 2 000 куб. см)
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• Тествайте изтичането на водата, като 
същевременно проверите работния звук на 
двигателя на дренажната помпа.
(Ако работният звук се променя от постоянен на 
периодичен, водата се източва нормално.)
След проверката двигателят на дренажната 
помпа работи, свързвайки конектора на 
поплавъчния прекъсвач.
(В случай на проверка чрез откачане на 
конектора на поплавъчния прекъсвач, 
непременно върнете конектора в 
първоначалното му положение.)

Топлоизолация
• Както е показано на фигурата, покрийте гъвкавия 
маркуч и лентата за маркуч с предоставения 
топлоизолатор до долния край на вътрешното 
тяло без пролука.

• Покрийте дренажната тръба без прекъсване с 
набавен на място топлоизолатор така, че да 
препокрива предоставения топлоизолатор на 
дренажната свързваща секция.

* За да се избегне теч на вода, ориентирайте 
разрезите и съединенията на топлоизолатора 
нагоре.

S(N)R(L)

Изтеглете конектор CN34 
(червен) от платката.

CN34 
(ЧЕРВЕН)

Черен

Черен

Червен

Бял

Еднофазно 
220-240 VЕлектрозахранващ

и клеми

Обвийте предоставения топлоизолатор без 
прекъсване от повърхността на вътрешното тяло.

Топлоизолатор на 
дренажната 
свързваща секция на 
(принадлежност)

В
ът
ре
ш
но

 т
ял
о

Топлоизолатор 
(набавен на място)
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6 Тръбопровод за хладилен агент
ВНИМАНИЕ

Когато тръбата за хладилния агент е с голяма 
дължина, осигурете опорни скоби на интервали от 
2,5 м до 3 м, за които да я закрепите. В противен 
случай може да се чуват необичайни шумове.
Използвайте разширителната гайка, закрепена към 
вътрешното устройство или разширителната гайка 
на R410A.

Допустима дължина на 
тръбопровода и разлика 
във височините

Те са различни в зависимост от външното 
устройство. За подробности направете справка в 
ръководството за монтаж, предоставено заедно с 
външното устройство.

Размер на тръбата

Свързване на 
тръбопровода на 
хладилния агент

Развалцоване
1. Режете тръбата с инструмент за рязане на 
тръби. 
Отстранете всички „мустаци“. (Ако ги оставите, 
това може да предизвика изтичане на газ.)

2. Поставете конусна гайка в тръбата и разширете 
тръбата.
Използвайте конусната гайка, която е доставена 
с тялото, или която се използва за хладилния 
агент R410A. Размерите на разширението за 
R410A се различават от тези, използвани за 
конвенционалния хладилен агент R22. 
Препоръчва се нов инструмент за разширяване, 
който е изработен за хладилния агент R410A, но 
все пак може да се използва и конвенционалния 
инструмент, ако издадената част на медната 
тръба е регулирана така, както е показано в 
следващата таблица.

Граница на издадения участък при 
разширяване: В (единица: мм)

Метричен размер на разширения 
диаметър: А (единица: мм)

* В случай на разширяване за R410A с използване на 
обикновен инструмент, издърпайте го с 
приблизително 0,5 мм повече отколкото при R22, за 
да получите определения размер на 
разширяването. Калибър за медни тръби е полезен 
при настройка на размера на подаването.

• Газът се запечатва при атмосферно налягане, 
така че при свалянето на конусната гайка не се 
чува свистене: това е нормално и не е признак на 
неизправност.

• За да свържете тръбата на вътрешното тяло, 
използвайте два гаечни ключа.

Модел MMU-
AP009 
до 

AP012

AP015 
до 

AP018

AP024 
до 

AP056

Размер на 
тръбата 
(диам.: мм)

Газова 
страна 9,5 12,7 15,9

Течна 
страна 6,4 6,4 9,5

Външен 
диаметър на 
медна тръба

Използван 
инструмент за 

R410A

Обикновен 
инструмент се 

използва
6,4, 9,5

от 0 до 0,5 от 1,0 до 1,5
от 12,7 до 15,9

Външен диаметър на 
медна тръба A +0

-0,4

6,4 9,1

9,5 13,2

12,7 16,6

15,9 19,7

Работете с помощта на двоен гаечен ключ

2
19-BG
 0-BG
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• Използвайте нивата за момента на затягане, 
които са изброени в следващата таблица.

• Въртящ момент на затягане при свързване на 
тръби с разширение.
Налягането на R410A е по-високо, отколкото това 
на R22. (Приблизително 1,6 пъти) Затова с 
помощта на динамометричен ключ затегнете 
съединителните участъци на тръбата с 
разширение, които свързват вътрешното и 
външното устройство, с посочения въртящ 
момент на затягане.
Неправилно извършените съединения могат да 
доведат не само до изтичане на газ, но и до 
неизправности в хладилния цикъл.

ВНИМАНИЕ
Затягането с твърде голям въртящ момент може да 
причини счупване на гайката в зависимост от 
условията.

◆Тръба с външно тяло
Формата на вентила се различава според 
външното тяло.
За подробности от монтажа направете справка в 
Ръководството за монтаж на външното тяло.

Тест за херметичност/
Обезвъздушаване и др.

За пробата на херметичност, продухването, 
добавянето на хладилния агент и проверката за 
изпускане на газ, вж. инструкциите за монтаж, 
приложени към външното тяло.

ИЗИСКВАНЕ
Не подавайте електрозахранване на вътрешното 
тяло преди приключването на теста за херметичност 
и вакуумирането. (Ако се подаде електрозахранване 
на вътрешното тяло, вентилът на стъпковия 
електродвигател се затваря напълно, което 
удължава времето за вакуумиране.)

◆Отворете клапана докрай
Отворете докрай клапана на външното тяло.
За подробности направете справка в 
ръководството за монтаж, предоставено заедно с 
външното устройство.

◆Процедура за топлоизолация
Осигурете топлоизолация на тръбите поотделно за 
страната на течността и страната на газа.
За топлоизолация на тръбите от страната на газа 
използвайте непременно материал, който издържа 
на температура 120°C или по-висока.
Като използвате предоставения топлоизолационен 
материал, поставете топлоизолация на зоната на 
свързване на тръбите на вътрешното тяло плътно 
и без пролуки.

ИЗИСКВАНЕ
• Поставете топлоизолацията на зоната на свързване 
на тръбите на вътрешното тяло плътно докрай, така 
че да не остават оголени части от тръбата. 
(Оголените участъци от тръбата може да 
предизвикат изтичане на вода.)

• Увийте топлоизолацията така, че разрезите да са 
нагоре (към тавана).

Външен диаметър на 
свързващата тръба (мм)

Момент на затягане 
(N•м)

6,4 14 до 18 (1,4 до 1,8 kgf•m)

9,5 34 до 42 (3,4 до 4,2 kgf•m)

12,7 49 до 61 (4,9 до 6,1 kgf•m)

15,9 63 до 77 (6,3 до 7,7 kgf•m)

Вътрешно тяло

СъединениеТоплоизолация 
за тръба 
(аксесоар)

Конична гайка

Топлоизолатор на 
тръбата

Увийте тръбата с предоставения топлоизолатор 
без пролуки спрямо вътрешното устройство.

Мястото на съединяване трябва да е 
обърнато нагоре (към тавана).

Лента за обвиване 
(набавена на 
място)
7 Електрическо свързване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Използвайте специфицираните проводници за свързване на клемите. Фиксирайте ги надеждно за 
недопускане на въздействие върху съединителите от страна на външни сили, прилагани към тях.
Непълното свързване или фиксиране може да причини пожар или друг проблем.

• Свържете заземяващия кабел. (дейности във връзка със заземяването)
Некачественото заземяване може да предизвика поражения от електрически ток.
Не свързвайте заземителните проводници към газова тръба, водна тръба, гръмоотвод или заземителни 
телефонни проводници.

• Уредът трябва да се монтира в съответствие с националните разпоредби за свързване.
Липсата на електрически капацитет или неправилното опроводяване може да причинят електрически удар 
или пожар.

ВНИМАНИЕ
• Ако свързването е неправилно или непълно, това може да предизвика пожар или поява на дим.
• Използвайте кабелните скоби, прикрепени към продукта.
• Не повреждайте и не надрасквайте проводящото жило и вътрешната изолация на захранващите и 
системните съединителни проводници, когато ги зачиствате.

• Използвайте захранващи и системни свързващи кабели с определената дебелина, тип и необходимите 
предпазни приспособления.

• Не свързвайте електрозахранване 220-240 V към клеморедите ( , , , ) за управляващи кабели. (В 
противен случай системата ще се повреди.)

• Свържете електрическите кабели така, че да не влизат в контакт с тази част на тръбата, която е с висока 
температура.
Покритието може да се стопи и да предизвика инцидент.

ИЗИСКВАНЕ
• При избор на електрозахранващия кабел спазвайте стриктно местните нормативни актове за съответната 
държава.

• При монтажа на захранващите кабели на външните устройства спазвайте указанията в съответните 
Ръководства за монтаж.

• След като свържете кабелите към клемореда, осигурете изолация и закрепете кабелите с помощта на 
кабелна скоба.

• Прекарайте тръбата за хладилния агент и линията за управление през една и съща линия.
• Не изключвайте захранването на вътрешното тяло докато не завърши вакуумирането на тръбите на 
хладилния агент.

Спецификации на електрозахранващия и комуникационните 
проводници

Електрозахранващият и комуникационните проводници се набавят на място.
За спецификациите на електрозахранването вижте таблицата по-долу. Ако капацитетът е малък, е опасно, 
защото може да причини прегряване или изгаряне.
За спецификациите на мощността на външното тяло и на електрозахранващите проводници вижте 
ръководството за монтаж, което се доставя с външното тяло.

Електрозахранване на вътрешното тяло
• За електрозахранването на вътрешното устройство подгответе самостоятелен електрозахранващ 
източник, отделен от този на външното устройство.

• Разположете електрозахранването, централния прекъсвач и главния превключвател на вътрешното 
тяло, свързано към същото външно тяло така, че да се използват общо.

• Спецификации на електрозахранващия проводник: кабел 3-жилен 2,5 мм², в съответствие със схема 
60245 IEC 57.

U1 U2 A B

2
21-BG
 2-BG



▼Електрозахранване

Управляващи кабели, кабели на централния контролер
• За свързване на вътрешното/външното устройство и за свързване на централния контролер се използва 

2-жилни кабели с поляритет.
• За да предотвратите неприятния шум, използвайте 2-жилен екраниран кабел.
• Дължината на комуникационната верига представлява общата дължина на кабела между вътрешното и 
външното устройства, към която е добавена дължината на кабела на системата за централно 
управление.

▼ Комуникационна верига

Окабеляване на дистанционния контролер
• За свързване на кабела на дистанционния контролер и на групата дистанционни контролери се използва 

2-жилен неполярен кабел.

ВНИМАНИЕ
Проводникът на дистанционния контролер (комуникационна верига) и проводниците за 
променлив ток 220-240 V не може да са паралелни за контакт помежду си и не може да се 
съхраняват в едни и същи канали. Това може да причини проблем в системата за управление 
поради шум или друг фактор.

Електрозахранване 220-240 V~, 50 Hz
220 V ~, 60 Hz

Номиналните параметри на електрозахранващия превключвател/централния прекъсвач или на 
електрозахранващото окабеляване/предпазител за вътрешните тела трябва да се избират въз основа на 
акумулираните общи стойности на тока на вътрешните тела.

Електрозахранващо окабеляване Под 50 м 2,5 мм2

Управляващи кабели между 
вътрешните и външните тела (2-жилен 
екраниран проводник)

Размери на кабелите (До 1 000 м) 1,25 мм²
(До 2 000 м) 2,0 мм²

Кабелите на веригата на централното 
управление (2-жилен екраниран 
проводник)

Размери на кабелите (До 1 000 м) 1,25 мм²
(До 2 000 м) 2,0 мм²

Кабел на дистанционния контролер, кабел на дистанционния 
контролер за свързване на телата Размери на кабелите: от 0,5 мм² до 2,0 мм²

Обща дължина на кабела на дистанционния контролер и на 
кабела на дистанционния контролер за свързване на телата 
= L + L1 + L2 + ··· Ln

Само в случай на жичен тип До 500 м

В случай на участие на 
безжичен тип До 400 м

Обща дължина на кабела на дистанционния контролер за свързване на телата = L1 + L2 + ··· Ln До 200 м

L1
L

L2 Ln

Вътрешно тяло

Кабел на дистанционния контролер за 
свързване на телата

Вътрешно тяло Вътрешно тяло Вътрешно тяло

Дистанционен 
контролер

(Макс. 8 тела)

Окабеляване на 
дистанционния 
контролер
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Свързване на кабелите
ИЗИСКВАНЕ
• Уверете се, че при свързване на кабелите спазвате номерата на изводите. Неправилното свързване ще 
причини неизправности.

• Уверете се, че прекарвате кабелите през отвора за свързване на кабелите на вътрешното тяло.
• Осигурете запас (приблизително 100 мм) на кабелите, който да виси до електрическия управляващ блок и да 
се използва при обслужване и т.н.

• За дистанционния контролер е осигурена верига с ниско напрежение. (Не свързвайте веригата за високо 
напрежение)

• Направете примка на кабела с гушка от дължината, така че електрическият управляващ блок да може да 
бъде свалян по време на сервизно обслужване.

1. Свалете капака на електрическия управляващ блок, като свалите монтажните винтове (2 места) и 
натиснете окачващата секция. (Капакът на електрическия управляващ блок остава закачен на шарнира.)

2. Свържете електрозахранващия кабел и кабела на дистанционния контролер с клемореда на 
електрическия управляващ блок.

3. Затегнете винтовете на клемореда и закрепете кабелите с кабелната скоба, закрепена към 
електрическия управляващ блок. (Не натискайте свързващия участък на клемореда.)

4. С помощта на предоставения топлоизолационен материал уплътнете свързващия отвор на тръбата. В 
противен случай може да се получи оросяване.

5. Монтирайте капака на електрическия управляващ блок, без да прищипвате кабелите.
(Монтирайте капака след окабеляването на таванния панел.)

L N

U1 U2 A B
R
(L)

10

10

50

70

S
(N)

Шарнир

Винтове в 2 места

Конектор за вентилационен 
отвор (CN510: бял)

Страна D (разстояние:  8,5 мм)
Страна С (разстояние:  4 мм)

* Кабелната скоба може да бъде захваната на лявата страна.
Тип 
кабел Спецификация Място на затягане 

на кабела
Шлангов 
кабел

3-жилен усукан 
кабел 2,5 мм² Страна D

Шлангов 
кабел

4-жилен усукан 
кабел 1,5 мм² Страна С

Долепена 
повърхност

Секция с прорез

▼ Топлоизолация на свързващия 
отвор за проводници

Клеморед за захранването

Кабел между 
вътрешно/
външно тяло/
клеморед на 
дистанционния 
контролер

Кабелна скоба Заземителен 
кабел
Електрозахранващ кабел

2
23-BG
 4-BG
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Окабеляване на дистанционния контролер
Тъй като кабелът на дистанционния контролер няма полярност, няма проблем при обръщане на връзките 
с клеморедите А и В на вътрешното тяло.

▼Схема на свързване

Свързване между вътрешно и външно устройства
ЗАБЕЛЕЖКА
Външно устройство, свързано с управляващ кабел между вътрешно и външно устройство, се превръща 
автоматично в челното устройство.

▼Пример за свързване

A
B

A
B

Клеморед за свързването на 
дистанционния контролер на 
вътрешното тяло

Кабел на дистанционния 
контролер (доставя се на място)

Клеморед

Дистанционен 
контролер

380-415 V ~, 50 Hz
380 V ~, 60 Hz

220-240 V ~, 50 Hz
220 V ~, 60 Hz

380-415 V ~, 50 Hz
380 V ~, 60 Hz

U1 U2

U1 U2 U3 U4L1 L2 L3 N U5 U6

L N A B

A B

U1 U2 U3 U4L1 L2 L3 N U5 U6

U1 U2L N A B

A B

U1 U2L N A B

A B

U1 U2L N A B

Външно електрозахранване

Извод 
за земя

Извод 
за земя

Външно електрозахранване

Прекъсвач при 
утечка към земя

Прекъсвач при 
утечка към земя

Челно външно тяло Следващо външно тяло

Управляващи кабели между външните тела
Управляващи кабели между вътрешните и външните тела

Управляващи кабели между вътрешните тела

Вътрешно тяло Вътрешно тяло Вътрешно тяло Вътрешно тяло

Земя Земя Земя Земя

Дистанционен контролер Дистанционен контролер Дистанционен контролер

Вътрешно 
електрозахранване

Централен 
прекъсвач, 
електрозахранващ 
превключвател

Електрическо 
табло

Електрическо 
табло

Електрическо 
табло

Окабеляване на модула на селектора на потока (продава се 
отделно)

Свържете управляващите кабели и ел. захранването по фигурата по-долу, когато монтирате отделно 
продаван многосистемен климатик със свръх регенериране на топлинната енергия.

Задаване на адреси
Задайте адресите според ръководството за монтаж, доставено с външното устройство.

Окабеляване на таванния панел
Съгласно ръководството за монтаж на таванния панел, свържете съединителя (20P: бял) на таванния 
панел със съединителя (CN510: бял) на печатната платка на електрическият управляващ блок.

R(L), S(N)  клеморед за 
ел. захранване

Печатна платка на вътрешно тяло

Връзка Faston

Винт за заземяването

Винт за заземяването
Електрозахранване Захванат кабел (ел. захранване)

Захванат кабел (управляващ кабел)

Скоба с изводни проводници на дистанционен контролер

CN81
(Черен)

25-BG 26-BG



8 Приложими контроли
ИЗИСКВАНЕ
Когато климатикът се използва за първи път, ще 
мине известно време след включване на 
електрозахранването, преди дистанционният 
контролер да може да се използва за работа: това е 
нормално и не е признак на неизправност.
• Относно автоматичните адреси (Автоматичните 
адреси се задават чрез извършване на действия 
върху печатната платка на външния интерфейс.)
По време на задаването на автоматичните адреси 
не може да се извършва функциониране на 
дистанционния контролер. Задаването отнема до 
10 минути (обикновено около 5 минути).

• При включване на електрозахранването след 
задаване на автоматични адреси
Работата на външното устройство започва до 10 
минути (обикновено около 3 минути) след 
включване на електрозахранването.

Преди климатикът да бъде експедиран от завода, 
всички тела са зададени като стандартни 
[STANDARD] (фабрична настройка). Ако е 
необходимо, сменете настройките на вътрешното 
устройство.
Настройките се сменят чрез кабелния дистанционен 
контролер.
* Настройките не могат да бъдат сменени само чрез 
безжичния дистанционен контролер, обикновен 
дистанционен контролер или дистанционен 
контролер за групово управление, така че 
монтирайте отделно и кабелен дистанционен 
контролер.

Основна процедура за 
смяна на настройките

Сменяйте настройките, докато климатикът не 
работи. (Преди да направите настройките, 
спрете климатика.)

ВНИМАНИЕ
Задайте само CODE No., който е показан в следната 
таблица: НЕ задавайте никакъв друг CODE No.
Ако зададете CODE No., който не е посочен, може да 
се окаже невъзможно да пуснете климатика, или да 
се появи друг проблем с продукта.
* Екраните, които се появяват по време на 
настройките се различават от тези, на предишните 
дистанционни контролери (АМТ31Е). (Има повече 
CODE No.)

1 Натиснете и задръжте бутоните  и 
„TEMP.“  едновременно в 
продължение на поне 4 секунди. След 
малко дисплеят започва да мига, както е 
показано на фигурата. Уверете се, че 
CODE No. е [01].
Ако CODE No. не е [01], натиснете бутона , 
за да изтриете съдържанието на дисплея, и 
повторете процедурата от начало. (Известно 
време след натискане на бутона  не се 
приема работа чрез дистанционния 
контролер.)
(Тъй като всички климатици работят с групово 
управление, първо се изписва „ALL“ (Всички). 
При натискане на  номерът на вътрешно 
устройство, който се показва след „ALL“ 
(Всички) е челното устройство.)

1

6

1
3

25

4

(* Съдържанието на дисплея зависи от модела 
на вътрешното устройство.)
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2 Всеки път, когато натиснете бутона 
, номерата на вътрешните тела в 

групата за управление се променят 
циклично. Изберете вътрешното тяло, 
чиито настройки ще променяте.
Заработва вентилаторът на избраното тяло и 
вентилационните отвори започват да се 
въртят. Вътрешното тяло за смяна на 
настройките може да бъде потвърдено.

3 Задайте CODE No. [ ] с бутоните 
„TEMP.“  / .

4 Изберете SET DATA [ ] с бутоните 
„TIME“  / .

5 Натиснете бутон . Когато дисплеят спре 
да мига и започне да свети равномерно, 
настройката е приключена.
• За да промените настройките на друго 
вътрешно тяло, повторете действията, като 
започнете от Процедура 2.

• За да смените други настройки на избраното 
вътрешно тяло, повторете действията, като 
започнете от Процедура 3.

Използвайте бутона , за да изтриете 
настройките. За да зададете настройки след 
натискане на бутона , повторете действията, 
като започнете от Процедура 2.

6 След приключване на настройките 
натиснете бутон , за да влязат в сила.
При натискане на бутон  „ “ започва да 
мига, след което съдържанието на дисплея 
изчезва и климатикът влиза в нормален режим 
на спиране.
 (Докато „ “ мига, не се приема работа 
чрез дистанционния контролер.)

Монтаж на вътрешно тяло 
на висок таван

Когато вътрешно тяло бива монтирано на таван, 
чиято височина е по-голяма от стандартната, 
извършете настройката за висок таван за 
регулиране на оборотите на вентилатора.
Следвайте основната работна процедура 
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 ).
• За CODE No. при Процедура 3 задайте [5d].
• Изберете SET DATA за Процедура 4 от 
таблицата „Списък на височините на тавана, при 
които може да се монтира“ в настоящото 
ръководство.

◆Настройка без дистанционен 
контролер

Сменете настройката за висок таван с DIP ключето 
в частта за приемане на платката.
За подробности вижте ръководството за комплекта 
за безжичен дистанционен контролер. Настройките 
може да бъдат променяни с ключето на 
вътрешната микрокомпютърна платка.
* След като настройката е вече сменена, задаването 
на 0001 или 0003 е възможно, но за да се зададе 
0000 се налага промяна на зададените данни на 
0000 с помощта на кабелното дистанционно 
управление (продава се отделно) с нормалната 
настройка на ключето (фабрична).

Възстановяване на фабричните настройки
За да възстановите фабричните настройки на DIP-
ключето, установете SW501-1 и SW501-2 в OFF, 
свържете продавано отделно кабелно 
дистанционно управление и след това установете 
данните на CODE No. [5d] в „0000“.

SET DATA SW501-1 SW501-2
0000

(Фабрична настройка) OFF OFF

0001 ON OFF

0003 OFF ON

SW501-1

MCU(IC501)

SW501-2

2
27-BG
 8-BG
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Промяна на времето за 
осветление на знака на 
филтъра

В зависимост от условията на монтаж, времето за 
осветление на знака на филтъра (уведомяване за 
почистване на филтъра) може да бъде променено.
Следвайте основната работна процедура
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 ).
• За CODE No. при Процедура 3 задайте [01].
• За SET DATA при Процедура 4 изберете SET 

DATA на времето за осветление на знака на 
филтъра от следната таблица.

За осигуряване на по-добър 
ефект от отоплението

Когато е трудно да получите задоволително 
отопление поради мястото на монтаж на 
вътрешното тяло или разположението на 
помещението, можете да увеличите стойността на 
температурата за детектиране на отопление. 
Можете да използвате също така устройство за 
циркулиране или подобно, за да осигурите 
циркулация на топлия въздух близо до тавана.
Следвайте основната работна процедура
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 ).
• За CODE No. при Процедура 3 задайте [06].
• За да зададете SET DATA при Процедура 4, 
изберете SET DATA на стойността на 
отместването на температурата за детектиране 
от следващата таблица.

Избор на хоризонтална 
посока на духане

1. Натиснете бутони  и „TEMP.“  в 
продължение на 4 секунди или повече, когато 
климатикът не работи.

 мига.
Показва CODE No. [01].

2. Изберете вътрешното тяло за настройване чрез 
натискане на бутона  (лявата му страна).
Номерът на вътрешното тяло се сменя с всяко 
натискане на бутона.

Заработва вентилаторът на избраното тяло и 
вентилационните отвори започват да се въртят.

3. Сменете CODE No. на [45] с бутони „TEMP.“ 
.

4. Изберете настройката за посоката на духане с 
бутоните „TIME“  .

5. Натиснете бутона , за да проверите 
настройката.
Състоянието на дисплея се променя от мигащо в 
светещо равномерно и настройката е 
приключена.

6. Натиснете бутона , за да завършите 
настройката.

* Когато се избере положение за студена тяга, ще 
бъде намален ефектът на намаляване на 
замърсяването на тавана.

SET DATA Време за светене на знака на 
филтъра

0000 Няма

0001 150 ч.

0002 2500 ч. (Фабрична настройка)

0003 5000 ч.

0004 10000 ч.

SET DATA Стойност на отместването на 
температурата за детектиране

0000 Няма отместване

0001 +1 °C

0002 +2 °C (Фабрична настройка)

0003 +3 °C

0004 +4 °C

0005 +5 °C

0006 +6 °C

Посока на 
духане SET 

DATA
Настройка на посоката на духане

0000

Положение за намаляване на 
зацапването

(Посока на въздуха за по-малко 
замърсяване на тавана) [фабрична 

настройка]

0002
Положение за студена тяга

(Посока на въздуха за контрол на 
падането на студения въздух)

Няма 
показа

UNIT No. 
1-1

UNIT No. 
1-2

UNIT No. 
1-3

UNIT No. 
1-4
Избор на вид завъртане
1. Натиснете  в продължение на 4 секунди 
или повече, когато климатикът не работи.

 мига.
Показва CODE No. [F0].

2. Изберете вътрешното тяло за настройване чрез 
натискане на  (лявата страна на бутона).
При всяко натискане на бутона номерата на 
телата се сменят по следния начин:

Заработва вентилаторът на избраното тяло и 
вентилационните отвори започват да се въртят.

3. Изберете вида на въртенето, като натиснете 
бутоните „TIME“  .

  

ВНИМАНИЕ
Не задавайте въртенето SET DATA на „0000“.
(Тази настройка може да причини неизправност на 
вентилационните отвори.)

• За „Двойно въртене“
„Двойно“ означава, че вентилационните отвори 
01 и 03 са насочени и се въртят в една посока, а 
вентилационните отвори 02 и 04 са насочени и се 
въртят в обратната посока.
(Когато че вентилационните отвори 01 и 03 са 
насочени надолу, вентилационните отвори 02 и 
04 са насочени хоризонтално.)

• За „Циклично въртене“
Четирите вентилационни отвора се въртят 
самостоятелно при съответна синхронизация.

4. Натиснете бутон .
5. Натиснете бутона , за да завършите 
настройката.

Въртене SET DATA Въртене на вентилационните 
отвори

0001 Стандартно въртене
(Фабрична настройка)

0002 Двойно въртене

0003 Циклично въртене

Няма 
показа

UNIT No. 
1-1

UNIT No. 
1-2

UNIT No. 
1-3

UNIT No. 
1-4

Въртене SET DATA

04 02

03

01

Електрически управляващ 
блок

Тръба за 
източване

Тръба за 
хладилния 
агент

3
29-BG
 0-BG



Заключване на жалузите 
(без въртене)

1. Натиснете  (дясната страна на бутона) в 
продължение на 4 секунди или повече, докато 
климатикът не работи.

 мига.
Показва CODE No. [F1].

2. Изберете вътрешното тяло за настройване чрез 
натискане на  (лявата страна на бутона).
При всяко натискане на бутона номерата на 
телата се сменят по следния начин:
Заработва вентилаторът на избраното тяло и 
вентилационните отвори започват да се въртят.

3. Изберете вентилационен отвор, който желаете 
да блокирате, чрез натискане на бутоните 
„TEMP.“  .

4. Изберете посоката на духане на вентилационния 
отвор, който не желаете да се върти, чрез 
натискане на бутоните „TIME“  .

* Когато се избере (4) или (5), може да се появи 
капещ конденз по време на охлаждане.

5. Определете настройката чрез натискане на 
бутона .
Когато се потвърди настройката,  светва.

6. Натиснете бутона , за да завършите 
настройката.

Отмяна на заключването на 
жалузите

Задайте посоката на духане на „0000“ от процедурата за 
настройка за блокиране на вентилационен отвор по-горе.

• Когато настройката се отмени,  изгасва.
Останалите действия са същите като при 
„Заключване на жалузите (без въртене)“.

Групово управление
При групово управление един дистанционен контролер 
може да управлява максимум до 8 устройства.
• За процедурата по свързването на кабелите и 
метода на прекарване при система с отделни линии 
(идентична охлаждаща линия) направете справка в 
„Електрически работи“ в това ръководство.

• Прекарването на кабели между входните устройства в 
група се извършва чрез следната процедура.
Свържете входните устройства чрез свързване на 
кабела на дистанционния контролер за свързване на 
климатиците от клеморедите на дистанционния 
контролер (A/B) на вътрешното устройство, свързано с 
дистанционен контролер, до клеморедите на 
дистанционния контролер (A/B) на другото вътрешно 
устройство. (Неполярен)

• За задаване на адресите направете справка в 
ръководството за монтаж, предоставено заедно 
с външното устройство.

Датчик на дистанционното 
управление

Датчикът за температурата на вътрешното тяло 
обикновено детектира стайната температура. Настройте 
датчика на дистанционния контролер да отчита 
температурата около дистанционния контролер.
Избор на елементи след основната работна процедура 
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 ).
• Задайте [32] за CODE No. в Процедура 3.
• Изберете следните данни за SET DATA в 
Процедура 4.

Когато  мига, датчикът на дистанционния контролер е 
дефектен.
Изберете SET DATA [0000] (не се използва) или заменете 
дистанционния контролер.

UNIT No. 
1-1

UNIT No. 
1-2

UNIT No. 
1-3

UNIT No. 
1-4

(1)
0001

(2)
0002

(3)
0003

(5)
0005

(4)
0004

SET DATA

0001-0005 
(Код за позиция за блокиране 
на вентилационен отвор)

SET DATA 0000 0001
Датчик на 
дистанционния 
контролер

Не се използва 
(фабрична 
настройка)

Използва се

0000Данни за настройка
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9 Тестово пускане

Преди тестовото пускане
• Преди да включите електрозахранването, 
изпълнете следната процедура.
1) С помощта на 500 В мегаомметър проверете 
дали съпротивлението между клемореда на 
електрозахранването и земята (заземяването) 
е 1 MΩ или повече.
Ако бъде измерено съпротивление, по-малко 
от 1 MΩ, не включвайте устройството.

2) Проверете дали клапанът на външното тяло е 
отворен изцяло.

• За да предпазите компресора по време на 
задействането, оставете захранването в 
положение ON (Вкл.) за 12 часа или повече преди 
работа на устройството.

• Никога не натискайте електромагнитния 
контактор за форсирано извършване на тестово 
пускане. (Това е много опасно, тъй като 
предпазното приспособление не работи.)

• Преди да започнете тестово пускане се 
постарайте да задайте адресите, като следвате 
ръководството за монтаж, доставено заедно с 
външното устройство.

Изпълнение на тестово 
пускане

Като използвате дистанционния контролер, 
работете с устройството по обичайния начин.
Направете справка за работните процедури в 
предоставеното ръководство на потребителя.
При следващата процедура може да се изпълни 
форсирано тестово включване, дори ако работата 
е спряна чрез OFF (изключване) на термостата.
За да се предотврати зацикляне в работата, 
форсираното тестово включване се прекратява, 
след като минат 60 минути и устройството се 
връща към обичайния си режим на работа.

ВНИМАНИЕ
Не използвайте форсираното тестово пускане за 
други цели, тъй като при него към устройствата се 
прилага твърде голямо натоварване.

◆В случай на кабелен 
дистанционен контролер

1 Задръжте натиснат бутона  в 
продължение на 4 секунди или повече. На 
дисплея се показва [TEST] и можете да 
изберете начин на работа в тестовия 
режим.

2 Натиснете бутон .

3 С помощта на бутона  изберете 
работния режим, [  Cool] или [  Heat].
• Не включвайте климатика в режим, различен 
от [  Cool] или [  Heat].

• По време на тестовото пускане функцията за 
управление на температурата не работи.

• Детектирането на грешки се извършва както 
обикновено.

4 За да прекратите тестовото пускане, 
натиснете бутона .
(Показанието на дисплея е същото, както при 
процедура 1.)

5 Натиснете контролния бутон , за да 
откажете (да излезете от) режима на 
тестовото включване.
([TEST] изчезва от дисплея и състоянието се 
връща към обичайното.)

2, 4
3

1,5

3
31-BG
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◆Безжично дистанционно 
управление
(серия RBC-AX32U)

Тестово пускане (форсирано 
охлаждане)
ИЗИСКВАНЕ
Извършвайте форсирано охлаждане за кратко 
време, защото то натоварва много климатика.

▼ Как се изпълнява форсирано охлаждане
1 При натискане на бутона TEMPORARY 

(Временно) в продължение на 10 секунди 
или повече, се чува „Pi!“ звук и работата 
се променя в режим на форсирано 
охлаждане. След около 3 минути 
охлаждането започва форсирано.
Проверете дали хладният въздух започва да 
духа. Ако операцията не започне, отново 
проверете кабелите.

2 За да спрете тестовата операция, 
натиснете отново бутона TEMPORARY 
(Временно) (около 1 секунда).

• Проверете кабелите/тръбопроводите на 
вътрешното и външното тяло по време на 
форсираното охлаждане.

Бутон
TEMPORARY

(Временно)
10Поддръжка
ВНИМАНИЕ

Преди да пристъпите към техническо обслужване 
непременно изключвайте прекъсвача с функция за 
защита при утечка към земя.

Почистване на въздушния филтър
• Ако на дистанционния контролер се покаже , 
почистете въздушния филтър.

• Задръстването на въздушния филтър влошава 
охлаждането/отоплението.

Почистване на панела и на въздушния 
филтър
Подготовка:
1. Изключете климатика с дистанционното.
2. Отворете решетката за всмуквания въздух.

• Плъзнете навътре бутона на решетката за 
всмуквания въздух и я отворете леко, като я 
придържате.

Почистване на въздушните филтри
Ако въздушните филтри не са чисти, това не само 
влошава охлаждането, но води и до повреда на 
климатика, като например падащи капки вода.

Подготовка:
1. Спрете работата от дистанционното.
2. Демонтирайте въздушния филтър.

Използвайте прахосмукачка за 
отстраняване на праха от филтрите, 
или ги измийте с вода.
• След измиване на въздушните филтри с вода 
подсушете ги на сянка.

• Поставете въздушния филтър в климатика.

Почистете панела и въздушния филтър 
с вода:
• Забършете панела и въздушния филтър с гъба 
или с хавлиена кърпа, овлажнена с кухненски 
измиващ препарат. (За почистването не 
използвайте метална четка.)

• Внимателно изплакнете панела и въздушния 
филтър, за да отмиете измиващия препарат.

• След изплакването на панела и на въздушния 
филтър подсушете на сянка.

1. Затворете решетката за всмуквания въздух.
• Плъзнете навън ръкохваката на решетката за 
всмуквания въздух и я фиксирайте надеждно.

2. Натиснете бутон .
• „FILTER “ изчезва.

ВНИМАНИЕ
• Не включвайте климатика, докато панелът и 
въздушният филтър не са поставени.

• Натиснете бутона за нулиране на филтъра. 
(Показанието  ще се изключи.)

Решетка за
всмуквания

въздух

Ръкохватка

Използвайте лента, 
за да предотвратите 
падане

Въздушен филтър

Ръкохватка

Решетка за
всмуквания

въздух

3
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Почистване на изпускателен 
вентилационен отвор
Изпускателният вентилационен отвор може да 
бъде демонтиран за почистване.
1. Демонтирайте изпускателния вентилационен 
отвор.
• Придържайки двата края на изпускателния 
вентилационен отвор, отстранете 
провисването надолу на средната част на 
вентилационния отвор.

2. Почистване с вода
• При силно замърсяване почистете 
вентилационния отвор с разтвор на неутрален 
перилен препарат в хладка вода или само с 
вода.

3. Монтирайте изпускателния вентилационен 
отвор.
• Първо пъхнете единия край на 
вентилационния отвор и след това - другия, 
като оставите средната част провиснала 
надолу.

ИЗИСКВАНЕ
Непременно почистете топлообменника с вода 
под налягане.
Ако се използва препарат от търговската мрежа 
(силно алкално или киселинно почистващо 
средство), третираната повърхност на 
топлообменника ще се наруши, което може да влоши 
показателите за самопочистване.
За повече информация се обърнете към доставчика.

При монтажа обърнете внимание на посоката 
на вентилационния отвор.
Монтирайте вентилационния отвор така, че 
знакът да сочи нагоре и да е спазена посоката на 
стрелката му.

(2)Поставете вентилационния отвор 
като оставите средната му част 
провиснала надолу.(1)Поставете
– 18 –
▼Периодична поддръжка
От екологични съображения е силно препоръчително вътрешното и външното тяло на климатика да се 
почистват и поддържат редовно, за да се осигури дълготрайната им работа.
Когато климатикът работи дълго време, се препоръчва извършване на периодична поддръжка (веднъж в 
годината). 
Освен това трябва да се извършва редовна проверка на външното тяло за наличие на ръжда и драскотини, 
като те бъдат отстранявани или като се прилага обработка срещу ръжда, ако е необходимо.
Като общо правило, ако вътрешното тяло работи по 8 или повече часа ежедневно, то вътрешното и 
външното тяло трябва да се почистват поне веднъж на всеки 3 месеца. За извършване на това почистване/
поддръжка потърсете съдействие от професионалист.
Такава поддръжка може да удължи живота на продукта, макар че изисква разходи от страна на 
собственика.
Ако не се извършва редовно почистване на вътрешното и външното тяло, това ще доведе до влошаване 
на работата, замръзване, изтичане на вода и дори повреда на компресора.

Инспекция преди дейности по поддръжката
Следната инспекция трябва да се извършва от квалифициран монтажник, или от квалифицирано сервизно 
лице.

▼Списък на задачите по поддръжката

Части Метод на инспектиране

Топлообменник Използвайте контролен отвор и свалете панела за достъп. Проверете топлообменника за 
запушване или повреди.

Вентилаторен 
двигател Използвайте контролен отвор и проверете за необичаен шум.

Вентилатор Използвайте контролен отвор и свалете панела за достъп. Проверете вентилатора за 
клатещи се части, повреди или полепнал прах.

Филтър Преминете към мястото на монтажа и проверете за петна или закъсвания по филтъра.

Дренажно корито Използвайте контролен отвор и свалете панела за достъп. Проверете за запушване и дали 
водата не е замърсена.

Част Тяло Проверка (визуална/слухова) Поддръжка

Топлообменник Вътрешно/външно Задръстване с прах/
замърсявания, драскотини

Измийте топлообменника, ако е 
задръстен.

Вентилаторен 
двигател Вътрешно/външно Звук Вземете съответни мерки, ако се чува 

необичаен шум.

Филтър Вътрешно Прах/замърсяване, счупване
• Ако филтърът е замърсен, измийте го 
с вода.

• Сменете го, когато е повреден.

Вентилатор Вътрешно

• Вибрации, люлеене
• Прах/замърсявания, външен 
вид

• Сменете вентилатора, когато 
вибрациите или люлеенето станат 
изключително силни.

• Почистете с четка вентилатора или го 
измийте, когато е замърсен.

Решетки за всмукван/
изпускан въздух Вътрешно/външно Прах/замърсявания, драскотини Ремонтирайте ги или ги сменете, ако са 

деформирани или повредени.

Дренажно корито Вътрешно
Задръстване с прах/
замърсявания, замърсяване на 
оттичането

Почистете дренажното корито и 
проверете наклона надолу, за да си 
гарантирате безпроблемно оттичане.

Декоративен панел, 
отвори за вентилация Вътрешно Прах/замърсявания, драскотини Измийте ги, ако са замърсени, или 

нанесете коригиращо покритие.

Външен вид Външно
• Ръжда, изолаторът се бели
• Обелване/повдигане на 
покритието

Нанесете коригиращо покритие.

3
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11Откриване и отстраняване на 
неизправности

Потвърждение и проверка
При поява на грешка в климатика на дисплея на 
дистанционното управление се показва код на грешка и 
№ на вътрешното тяло.
Кодът за проверка се показва само по време на работа.
Ако показанието изчезне, използвайте за потвърждение 
следващата точка „Потвърждаване на регистрационния 
файл за грешките“.

Потвърждаване на 
регистрационния файл за 
грешките

При възникване на неизправност в климатика 
регистрационният файл за грешките може да бъде 
потвърден чрез следната процедура. (Регистрационният 
файл за грешките се запазва в паметта за последните 4 
грешки.)
Регистрационният файл може да бъде потвърден както 
по време на работа, така и при спряно устройство.

1 При натискането на бутони  и  в 
течение на 4 или повече секунди се 
появява дисплеят по-долу.
Ако се показва [  Сервизна проверка], режимът 
влиза в режима на регистрационния файл за 
грешките.
• [01 : Редът на регистрационния файл за 
грешките] се показва в прозореца CODE No.

• [Код за проверка] се показва в прозореца CHECK.
• [Адресът на вътрешното тяло, в което е 
възникнала грешката] се показва в UNIT No.

2 При всяко натискане на бутона „TEMP.“ 
, който се използва за задаване на 

температурата, се показва 
последователно запазеният в паметта 
регистрационен файл за грешките.
Номерата в CODE No. показват CODE No. [01] 
(най-новия) → [04] (най-стария).

ИЗИСКВАНЕ
Не натискайте бутона , тъй като това ще изтрие 
всички регистрационни файлове за грешките на 
вътрешното тяло.

3 След потвърждение натиснете бутона , 
за да се върнете към обичайното 
показание на дисплея.

Код за проверка № на вътрешното тяло, в 
което е възникнала грешката

3

2

1

3
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Метод за проверка
На кабелния дистанционен контролер, на дистанционния контролер за централно управление и на интерфейсната платка на външното тяло (I/F), контролен дисплей LCD (дистанционно управление) или 7-сегментен дисплей (на 
интерфейсната платка на външното тяло) трябва да се показва, че работата е осигурена. Така работното състояние може да бъде известно. С помощта на тази функция за самодиагностика даден проблем или положение с грешка 
на климатика може да бъдат установени, както е показано в таблицата по-долу.

Списък на кодовете за проверка
Следващият списък показва всеки код за проверка. Намерете съдържанието на проверката от списъка според частта, която трябва да бъде проверена.
• В случай на проверка от вътрешен дистанционен контролер: Вижте „Дисплей на кабелния дистанционен контролер“ в списъка.
• В случай на проверка от външно тяло: Вижте „7-сегментен дисплей на външно тяло“ в списъка.
• В случай на проверка от централен дистанционен контролер AI-NET: Вижте „Дисплей на централния контролер AI-NET“ в списъка.
• В случай на проверка от вътрешно тяло с безжично дистанционно управление: Вижте „Дисплей на сензорния блок на приемащото устройство“ в списъка.

: Свети, : Мига, : Изгасва
AI-NET: изкуствен интелект

IPDU: Блок за интелигентно електрозадвижване
ALT: мигането се редува при наличието на два мигащи светодиода.

SIM: мигането е едновременно при наличието на два мигащи светодиода.

Код за проверка Безжично дистанционно управление

Описание на кода за проверка Преценяващо устройствоДисплей на кабелния 
дистанционен 
контролер

7-сегментен дисплей на външно тяло Дисплей на 
централния 

контролер AI-NET

Дисплей на сензорния блок на приемащото 
устройство

Допълнителен код Работа Таймер Готов Мига

E01 — — — Комуникационна грешка между вътрешно тяло и дистанционен 
контролер (установена на страната на дистанционния контролер) Дистанционен контролер

E02 — — — Грешка при предаване от дистанционния контролер Дистанционен контролер

E03 — — 97 Комуникационна грешка между вътрешно тяло и дистанционен 
контролер (установена на страната на вътрешното тяло) Вътрешно тяло

E04 — — 04 Грешка в комуникационната верига между вътрешно/външно тяло 
(установена при вътрешното тяло) Вътрешно тяло

E06 E06 Брой на вътрешните тела, в които сензорът 
е приет нормално 04 Намаляване на броя на вътрешните тела I/F

— E07 — — Грешка в комуникационната верига между вътрешно/външно тяло 
(установена при външното тяло) I/F

E08 E08 Дублирани адреси на вътрешни тела 96 Дублирани адреси на вътрешни тела Вътрешно тяло • I/F
E09 — — 99 Дублирани главни дистанционни контролери Дистанционен контролер
E10 — — CF Комуникационна грешка между MC на вътрешно тяло Вътрешно тяло

E12 E12 01: Комуникация вътрешно/външно тяло
02: Комуникация външно/външно тяло 42 Грешка при стартиране на автоматичен адрес I/F

E15 E15 — 42 Няма вътрешно тяло при автоматично адресиране I/F

E16 E16 00:Превишен капацитет
01 ~:Брой свързани устройства 89 Превишен капацитет/брой на свързаните вътрешни тела I/F

E18 — — 97, 99 Комуникационна грешка между челното вътрешно устройство и 
следващото вътрешно устройство Вътрешно тяло

E19 E19 00: Няма челно тяло
02: Две или повече челни тела 96 Грешка в броя на външните челни тела I/F

E20 E20 01: Свързано външно тяло от друг контур
02: Свързано вътрешно тяло от друг контур 42 Свързан друг контур при автоматично адресиране I/F

E21 E21 02: Няма челно тяло
00: Няколко челни тела 42 Грешка в броя на основните тела за топлинен запас I/F

E22 E22 — 42 Намаляване на броя на телата за топлинен запас I/F

E23 E23 — 15 Грешка в изпращане при комуникация между външни тела
Грешка в броя на телата за запас на топлина (проблем с приемането) I/F

E25 E25 — 15 Дублиран адрес на външно следващо тяло I/F
E26 E26 Брой външни тела, получили сигнал нормално 15 Намаляване на броя на свързаните външните тела I/F
E28 E28 Открит номер на външно тяло d2 Грешка на следващо външно тяло I/F
E31 E31 Брой на IPDU (*1) CF Комуникационна грешка на IPDU I/F
– 20 –
39-BG
 40-BG
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41-BG
 42-BG
F01 — — 0F ALT Грешка в датчика TCJ на вътрешно тяло Вътрешно тяло
F02 — — 0d ALT Грешка в датчика TC2 на вътрешно тяло Вътрешно тяло
F03 — — 93 ALT Грешка в датчика TC1 на вътрешно тяло Вътрешно тяло
F04 F04 — 19 ALT Грешка в датчика TD1 I/F
F05 F05 — A1 ALT Грешка в датчика TD2 I/F

F06 F06 01: Датчик TE1
02: Датчик TE2 18 ALT Грешка в датчика TE1

Грешка в датчика TE2 I/F

F07 F07 — 18 ALT Грешка на датчика TL I/F
F08 F08 — 1b ALT Грешка на датчика TO I/F
F10 — — 0С ALT Грешка в датчика TА на вътрешно тяло Вътрешно тяло
F12 F12 — A2 ALT Грешка в датчика TS1 I/F

F13 F13
01: Страна на компр. 1
02: Страна на компр. 2
03: Страна на компр. 3

43 ALT Грешка на датчика TH IPDU

F15 F15 — 18 ALT Липса на кабелна връзка на температурен датчик на външно тяло (TE, TL) I/F
F16 F16 — 43 ALT Липса на кабелна връзка на датчик за налягане на външно тяло (Pd, Ps) I/F
F22 F22 — B2 ALT Грешка в датчика TD3 I/F
F23 F23 — 43 ALT Грешка в датчика Ps I/F
F24 F24 — 43 ALT Грешка в датчика Pd I/F
F29 — — 12 SIM Друга грешка на вътрешно тяло Вътрешно тяло
F31 F31 — 1C SIM Грешка в EEPROM на вътрешно тяло I/F

H01 H01
01: Страна на компр. 1
02: Страна на компр. 2
03: Страна на компр. 3

IF Повреда в компресор IPDU

H02 H02
01: Страна на компр. 1
02: Страна на компр. 2
03: Страна на компр. 3

1d Проблем с компресор (блокиран) IPDU

H03 H03
01: Страна на компр. 1
02: Страна на компр. 2
03: Страна на компр. 3

17 Системна грешка на схемата за откриване на ток IPDU

H04 H04 — 44 Случай 1 на работа на термостата на компресора I/F
H05 H05 — — Неправилно свързване на датчик TD1 I/F
H06 H06 — 20 Защитна операция при ниско налягане I/F
H07 H07 — d7 Защита за откриване на ниско ниво на маслото I/F

H08 H08

01: Грешка в датчика TK1
02: Грешка в датчика TK2
03: Грешка в датчика TK3
04: Грешка в датчика TK4
05: Грешка в датчика TK5

d4 Грешка на температурен датчик при детектиране нивото на маслото I/F

H14 H14 — 44 Случай 2 на работа на термостата на компресора I/F
H15 H15 — — Неправилно свързване на датчик TD2 I/F

H16 H16

01: Грешка в системата на веригата на маслото TK1
02: Грешка в системата на веригата на маслото TK2
03: Грешка в системата на веригата на маслото TK3
04: Грешка в системата на веригата на маслото TK4
05: Грешка в системата на веригата на маслото TK5

d7 Грешка във веригата за детектиране на нивото на маслото I/F

H25 H25 — — Неправилно свързване на датчик TD3 I/F
L03 — — 96 SIM Дублирано централно устройство на вътрешно тяло Вътрешно тяло

Код за проверка Безжично дистанционно управление

Описание на кода за проверка Преценяващо устройствоДисплей на кабелния 
дистанционен 
контролер

7-сегментен дисплей на външно тяло Дисплей на 
централния 

контролер AI-NET

Дисплей на сензорния блок на приемащото 
устройство

Допълнителен код Работа Таймер Готов Мига
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43-BG
 44-BG
L04 L04 — 96 SIM Дублиран адрес на контур на външно тяло I/F

L05 — — 96 SIM Дублирани вътрешни тела с приоритет (показва се на дисплея на 
вътрешно тяло с приоритет) I/F

L06 L06 Брой на вътрешни тела с приоритет 96 SIM Дублирани вътрешни тела с приоритет (показва се на дисплея на 
вътрешно тяло без приоритет) I/F

L07 — — 99 SIM Групова линия при отделно вътрешно устройство Вътрешно тяло
L08 L08 — 99 SIM Невъведен адрес/група на вътрешно тяло Вътрешно тяло, I/F
L09 — — 46 SIM Невъведен капацитет на вътрешното устройство Вътрешно тяло
L10 L10 — 88 SIM Невъведен капацитет на външно устройство I/F
L17 — — 46 SIM Грешка от несъвпадение на типа на външното тяло I/F
L20 — — 98 SIM Дублирани адреси на централното управление AI-NET, вътрешно тяло

L26 L26 Брой на свързаните тела за запас на 
топлина 46 SIM Прекалено много свързани тела за запас на топлина I/F

L27 L27 Брой на свързаните тела за запас на 
топлина 46 SIM Грешка в броя на свързаните тела за топлинен запас I/F

L28 L28 — 46 SIM Прекалено много свързани външни тела I/F
L29 L29 Брой на IPDU (*1) CF SIM Грешка в броя на IPDU I/F
L30 L30 Открит адрес на вътрешно тяло b6 SIM Външна блокировка на вътрешно тяло Вътрешно тяло
— L31 — — — Разширена грешка в I/C I/F

P01 — — 11 ALT Грешка в мотора на вътрешния вентилатор Вътрешно тяло
P03 P03 — 1E ALT Грешка в температурата на изпускането  TD1 I/F

P04 P04
01: Страна на компр. 1
02: Страна на компр. 2
03: Страна на компр. 3

21 ALT Работа на система под високо налягане IPDU

P05 P05

00:
01: Страна на компр. 1
02: Страна на компр. 2
03: Страна на компр. 3

AF ALT

Открита липсваща фаза/неизправност в захранването
Грешка в постояннотоковото напрежение на инвертор (компр.)
Грешка в постояннотоковото напрежение на инвертор (компр.)
Грешка в постояннотоковото напрежение на инвертор (компр.)

I/F

P07 P07
01: Страна на компр. 1
02: Страна на компр. 2
03: Страна на компр. 3

IC ALT Грешка в прегряване на радиатора IPDU, I/F

P09 P09 Детектиран адрес за топлинен запас 47 ALT Грешка от липса на вода в тяло за топлинен запас Тяло за топлинен запас
P10 P10 Открит адрес на вътрешно тяло 0b ALT Грешка в преливането на вътрешно тяло Вътрешно тяло
P12 — — 11 ALT Грешка в мотора на вентилатор на вътрешно тяло Вътрешно тяло
P13 P13 — 47 ALT Грешка при детектиране на обратна външна течност I/F

P15 P15 01: Състояние на TS
02: Състояние на TD AE ALT Открита утечка на газ I/F

P17 P17 — bb ALT Грешка в температурата на изпускането TD2 I/F
P18 P18 — E2 ALT Грешка в температурата на изпускането TD3 I/F
P19 P19 Открит номер на външно тяло 08 ALT Грешка в инверсия на 4-посочния вентил I/F
P20 P20 — 22 ALT Операция за защита от високо налягане I/F

P22 P22

0*: Верига IGBT
1*: Грешка във верига за откриване на място
3*: Грешка в блокирал двигател
4*: Детектиране на ток на двигател
C*: Грешка в датчик TH
D*: Грешка в датчик TH
Е*: Грешка в постояннотоковото напрежение 
на инвертор (вентилатор на външно тяло)

1A ALT Грешка в IPDU на вентилатор на външно тяло
Забележка: да се игнорират 0 до F, показани в позиция „*“. IPDU

Код за проверка Безжично дистанционно управление

Описание на кода за проверка Преценяващо устройствоДисплей на кабелния 
дистанционен 
контролер

7-сегментен дисплей на външно тяло Дисплей на 
централния 

контролер AI-NET

Дисплей на сензорния блок на приемащото 
устройство

Допълнителен код Работа Таймер Готов Мига
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Грешка, детектирана от централното контролно устройство TCC-LINK

TCC-LINK TOSHIBA Carrier Communication Link.

P26 P26
01: Страна на компр. 1
02: Страна на компр. 2
03: Страна на компр. 3

14 ALT Грешка в защита от късо съединение G-TR IPDU

P29 P29
01: Страна на компр. 1
02: Страна на компр. 2
03: Страна на компр. 3

16 ALT Системна грешка във верига за откриване на място на компресор IPDU

P31 — — 47 ALT Грешка в друго вътрешно тяло
(Грешка в групово следващо вътрешно тяло) Вътрешно тяло

— — — b7 Чрез алармено устройство ALT Грешка в група вътрешни тела AI-NET
— — — 97 — Грешка в комуникационна система AI-NET AI-NET
— — — 99 — Дублирани мрежови адаптери AI-NET

*1  Брой на IPDU
01: Комп. 1
02: Комп. 2
03: Комп. 1 + Компр.  2
04: Комп. 3

05: Комп. 1 + Компр. 3
06: Комп. 2 + Компр. 3
07: Комп. 1 + Компр. 2 + Компр. 3
08: Вентилатор

09: Комп. 1 + Вентилатор
0A: Комп. 2 + Вентилатор
0B: Комп. 1 + Компр. 2 + Вентилатор
0C: Комп. 3 + Вентилатор

0D: Комп. 1 + Компр. 3 + Вентилатор
0E: Комп. 2 + Компр. 3 + Вентилатор
0F: Комп. 1 + Компр. 2 + Компр. 3 + Вентилатор

Код за проверка Безжично дистанционно управление

Описание на кода за проверка Преценяващо устройствоИндикация на 
устройство за 
централно 
управление

7-сегментен дисплей на външно тяло Дисплей на 
централния 

контролер AI-NET

Дисплей на сензорния блок на приемащото 
устройство

Допълнителен код Работа Таймер Готов Мига

C05 — — — — Грешка при изпращане в централно контролно устройство TCC-LINK TCC-LINK

C06 — — — — Грешка при приемане в централно контролно устройство TCC-LINK TCC-LINK

C12 — — — — Пакетна аларма на интерфейс за управление на оборудване с общо 
предназначение

Оборудване с общо 
предназначение, I/F

P30
Различава се според съдържанието на грешката на тяло с поява на аларма Грешка в следващо тяло с групов контрол

TCC-LINK
— — (Показва се L20.) Намаляване на броя на вътрешните тела

Код за проверка Безжично дистанционно управление

Описание на кода за проверка Преценяващо устройствоДисплей на кабелния 
дистанционен 
контролер

7-сегментен дисплей на външно тяло Дисплей на 
централния 

контролер AI-NET

Дисплей на сензорния блок на приемащото 
устройство

Допълнителен код Работа Таймер Готов Мига
45-BG
 46-BG



12Спецификации

* Под 70 dBA

Модел
Ниво на звукова мощност (дБA) Тегло (кг) 

Основно тяло (таванен панел)Охлаждане Отопление
MMU-AP0094HP-E * * 18 (4)

MMU-AP0124HP-E * * 18 (4)

MMU-AP0154HP-E * * 20 (4)

MMU-AP0184HP-E * * 20 (4)

MMU-AP0244HP-E * * 20 (4)

MMU-AP0274HP-E * * 20 (4)

MMU-AP0304HP-E * * 20 (4)

MMU-AP0364HP-E * * 25 (4)

MMU-AP0484HP-E * * 25 (4)

MMU-AP0564HP-E * * 25 (4)
– 24 –
Декларация за съответствие

ЗАБЕЛЕЖКА
Тази декларация става невалидна, ако се въведат технически или работни изменения без съгласието на 
производителя.

Производител: TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD.
144 / 9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, 
Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand

Упълномощен 
представител/
притежател на TCF:

Nick Ball
Toshiba EMEA Engineering Director
Toshiba Carrier UK Ltd.
Porsham Close, Belliver Industrial Estate,
PLYMOUTH, Devon, PL6 7DB.
Великобритания

С настоящето декларира, че долуописаната машина:

Общо наименование: Климатик

Модел/тип: MMU-AP0094HP-E, MMU-AP0124HP-E, MMU-AP0154HP-E, MMU-AP0184HP-E, 
MMU-AP0244HP-E, MMU-AP0274HP-E, MMU-AP0304HP-E, MMU-AP0364HP-E, 
MMU-AP0484HP-E, MMU-AP0564HP-E

Търговско 
наименование:

Супер модулен многосистемен климатик
Многосистемен климатик с изключително регенериране на топлината
Мини супер модулен многосистемен климатик (серия MiNi-SMMS)

В съответствие е с клаузите на Директива „Машини“ (Директива 2006/42/EO) и съответните предписания 
в националното законодателство

Съответства на предписанията на следните хармонизирани стандарти:
EN 378-2: 2008+A2: 2012

4
47-BG
 8-BG
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Предупреждения за изтичане на хладилен агент

Проверка на границата за концентрация
Помещението, в което ще се инсталира климатикът, трябва да бъде с такова разположение, че в 
случай на изтичане на хладилен агент, неговата концентрация да не превишава установена граница.
Хладилният агент R410A, който се използва в климатика, е безопасен, не е отровен и запалим като амоняка 
и не е забранен от законодателството за защита на озоновия слой. Тъй като той не съдържа само въздух 
обаче, съществува опасност от задушаване, ако неговата концентрация се повиши твърде много. 
Задушаване от изтичане на R410A е почти невъзможно. Тъй като броят на сградите с висока концентрация 
напоследък расте обаче, инсталирането на системи с множество климатици също расте поради 
необходимостта от ефективно използване на площите, индивидуално управление, съхранение на енергия 
с ограничаване на топлината и мощността и др.
Най-важното при системите с множество климатици е възможността да се зарежда голямо количество 
хладилен агент в сравнение с традиционните отделни климатици. Ако отделно тяло от система с 
множество климатици трябва да се монтира в малко помещение, изберете подходящ модел и монтажна 
процедура, за да може, в случай че има непредвидено изтичане на хладилен агент, неговата концентрация 
да не достига границата (а в случай на авария да могат да се вземат мерки, преди да се стигне до 
нараняване).
В помещение, в което концентрацията може да превиши границата, направете отвор към съседните 
помещения или инсталирайте механична вентилация заедно с устройство за откриване на теч на газ. 
Концентрацията се определя както следва.

Границата на концентрацията на R410A, който се използва в системите с множество климатици, е 0,3 кг/м3.

▼ ЗАБЕЛЕЖКА 1
Ако има 2 или повече охладителни системи в един охладителен уред, количеството хладилен агент трябва 
да бъде зарежданото във всеки независим уред.

За зареденото количество в този пример:
Възможното количество изтекъл хладилен газ в помещения A, B и C е 10 кг.
Възможното количество изтекъл хладилен газ в помещения D, E и F е 15 кг.

▼ ЗАБЕЛЕЖКА 2
Стандартите за минимален обем на помещението са дадени по-долу.

1) Без преграда (щрихована част)

Общо количество хладилен агент (кг)

Мин. обем на помещението, в което е инсталирано вътрешното тяло (м3)

≤ Граница на концентрацията (кг/м3)

напр. заредено количество (10 кг)
напр. заредено количество (15 кг)

Външно тяло

Вътрешно тяло

Помещение A Помещение B Помещение C Помещение D Помещение E Помещение F
2) Когато на практика съществува отвор към съседно помещение за вентилация на изтекъл хладилен 
газ (отвор без врата или отвор 0,15 % или по-голям от съответните площи в горната или долната 
част на вратата).

3) Ако вътрешно тяло е монтирано във всяко преградено помещение и тръбопроводите с хладилен 
агент са свързани, тогава, разбира се, се има предвид най-малкото помещение. Когато обаче в най-
малкото помещение, в което границата за плътността е превишена, има инсталирана механична 
вентилация заедно с детектор за изтичане на газ, тогава се има предвид обемът на следващото по 
големина помещение.

▼ ЗАБЕЛЕЖКА 3
Минималната вътрешна площ спрямо количеството хладилен агент е приблизително следната:
(Когато таванът е на височина 2,7 м)

Важно

Тръбопровод за хладилен агент

Вътрешно тяло

Външно тяло

Външно тяло

Много малко помещение

Тръбопровод за хладилен агент

Вътрешно тяло

Механична вентилация – детектор за изтичане на газ

Малко 
помещение

Средно 
помещение

Голямо 
помещение
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Диапазон над границата на 
плътността 0,3 kg/m3

(необходими са 
коригиращи мерки)

Диапазон под 
границата на 
плътността 0,3 kg/m3

(не са необходими 
коригиращи мерки)

Общо количество хладилен агент
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