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1. Моля, прочетете внимателно това ръководство за монтаж, преди да започнете монтажа на 
климатика.

• Това Ръководство описва начина на монтаж на вътрешното тяло.
• При монтажа на външното тяло следвайте Ръководството за монтаж, доставено заедно с външното тяло.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОВ ХЛАДИЛЕН АГЕНТ
Този климатик използва безвреден за околната среда хладилен агент R410A.
Благодарим ви, че закупихте този климатик Toshiba.
Моля, прочетете внимателно тези указания, които съдържат важна информация и отговарят на 
Директивата за “машините” (Директива 2006/42/EC), като се уверите, че сте ги разбрали добре.
След завършване на монтажните работи, предайте това ръководство за монтаж и ръководството за 
експлоатация, прикачени към външния модул, на потребителя и помолете потребителя да ги съхранява на 
сигурно място за бъдещи справки.

Общо наименование: Климатик

Определения за Квалифицирани специалисти по инсталация или Квалифициран сервизен 
персонал
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 квалифицирани специалисти по инсталация или квалифициран сервизен персонал 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

Квалифицирани 
специалисти по 
инсталация

• 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 персонал

• 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.
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Определение за Лични предпазни средства 
При транспортиране, монтаж, поддръжка, ремонт или демонтаж носете предпазни ръкавици и “защитно” 
работно облекло.
Освен тази обичайна предпазна екипировка, носете и описаната по-долу предпазна екипировка, когато 
изпълнявате специализираните дейности, описани в таблицата по-долу.
Неизползването на подходяща предпазна екипировка е опасно, защото ви прави по-податливи на 
наранявания, изгаряния, електрически удари и други увреди.

Извършвани 
действия Необходими предпазни средства

Всички дейности Защитни ръкавици 
“Защитно” работно облекло

Електрически 
работи

Ръкавици с термоизолация за електротехници 
Изолирани обувки 
Облекло, предпазващо от електрически удар

Извършване на 
дейност на високо
(50 см или повече)

Защитни каски, използвани в промишлеността

При транспортиране 
на тежки предмети Обувки с допълнителни защитни бомбета

При ремонт на 
външното тяло Ръкавици с термоизолация за електротехници
– 2 –
Предупредителни знаци върху модула на климатика
Предупредителни знаци Описание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР
Изключете всички (отдалечени) източници на ел. захранване 
преди техническо обслужване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Движещи се части. 
Не използвайте модула, ако решетката е свалена. 
Спрете модула 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.
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1 Предпазни мерки за безопасност
Производителят не носи никаква отговорност за повреда, настъпила поради несъблюдаване на указанията 
в това ръководство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

• Само квалифициран монтажник или сервизен техник може да извършват монтажна работа. Неправилният 
монтаж може да е причина за протичане на вода, поражения от електрически ток или пожар.

• Не използвайте друг охлаждащ агент, освен посоченият като допълващ или заместващ. В противен случай 
може да възникне необичайно високо налягане в цикъла на охлаждане, което да доведе до повреда или 
експлозия на продукта или до телесни повреди.

• Преди да отворите входната решетка на вътрешното тяло или сервизния панел на външното тяло, поставете 
централния прекъсвач в положение “ИЗКЛ.”(OFF). Ако не поставите централния прекъсвач в положение 
“ИЗКЛ.”(OFF), се излагате на опасност от токов удар при допир до вътрешните части. Единствено 
квалифицирани специалисти по инсталация(*1) или квалифициран сервизен персонал(*1) 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 токов удар.

• Оставете табела “Не пипай! Извършват се технически работи” в близост до централния прекъсвач, докато 
извършвате дейности по инсталиране, поддръжка, ремонт или деинсталиране. Възниква опасност от токов 
удар, ако случайно централният прекъсвач бъде включен.

• Единствено квалифицирани специалисти по инсталация(*1) или квалифициран сервизен персонал(*1) 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 инсталиране, обслужване и 
деинсталиране.

• Не докосвайте алуминиевите ребра на устройството. 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 почистване на филтъра и други части на външното тяло винаги поставяйте централния прекъсвач в 
изключено положение и поставяйте в близост до него табела „Не пипай! Извършват се технически работи“.

• Преди работа нависоко, 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. Докато извършвате работата, носете каска за защита от падащи предмети.

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

• Когато климатикът трябва да бъде пренасян на ръце, това трябва да се извършва от двама или повече хора.
• Не местете и не ремонтирайте сами нито едно от телата. В тялото има високо напрежение. При сваляне на 
капака и боравене с основното тяло можете да получите електрически удар.

Избор на място за инсталиране
• Когато климатикът се инсталира в малко помещение, трябва да предоставите подходящи мерки, за да се 
гарантира, че концентрацията на изтичащия хладилен агент не превишава критичното ниво.

• Не инсталирайте уреда на място, на което има опасност от 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.
Инсталиране
• Дължината на всумателната тръба трябва да е над 850 мм.
• 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 климатикът здраво на място, където тежестта му може да бъде понесена. Ако не изберете 
подходящо място, климатикът 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, течове на вода или 
други повреди.

• Извършете определената монтажна работа, като включите защита срещу възможността от силен вятър и 
земетресение. Ако климатикът не е инсталиран правилно, някой от модулите може да се откачи или да падне, 
с което да причини злополука.

• 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 мотокар за внасяне на модулите на климатика и използвайте лебедка или подемник при техния 
монтаж.

• Трябва да носите каска, за да защитите главата си от падащи предмети.
Особено, когато работите под контролен отвор трябва да носите каска за предпазване на главата от падащи 
предмети от отвора.

• До модула може да има достъп от сервизния панел.
Тръбопровод за хладилен агент

• Инсталирайте охладителната тръба здраво, преди да включите климатика. Ако компресорът работи с 
отворен вентил, но без охладителна тръба, 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.
Свързване на електрозахранването

• Единствено квалифицирани специалисти по инсталация(*1) или квалифициран сервизен персонал(*1) 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 токов 
удар или утечки на електричество.

• За извършването на 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 окабеляване, което отговаря на спецификациите в Ръководството за монтаж и изискванията на 
местните закони и разпоредби. Използването на окабеляване, което не отговаря на спецификациите, може 
да предизвика токов удар, утечки на електричество, поява на дим или пожар.

• Свържете кабел за заземяване. (Заземяване) 
Непълното заземяване причинява електрически удар.

• Не свързвайте заземителни кабели към газови тръби, тръби за вода, гръмоотводи или телефонни 
заземителни кабели.

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

• Инсталирайте централния прекъсвач на място, където сътрудниците ще имат лесен достъп до него.
• При инсталиране извън помещение използвайте централен прекъсвач, който е предназначен за инсталиране 
на открито.

• При никакви обстоятелства не трябва да се използва удължител за захранващия кабел. Липсата на добра 
връзка на мястото на свързване с удължителя може да доведе до поява на дим 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 поражения от електрически ток или късо съединение.
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Тестово пускане
• Преди да пуснете климатика, след като сте приключили работа, проверете дали капаците на панела с 
електрически компоненти на вътрешното тяло и сервизният панел на външното тяло са затворени и 
централният прекъсвач е в положение “ВКЛ.”(ON). Има опасност от токов удар, ако захранването бъде 
включено преди да извършите тези проверки.

• Ако се появи някакъв проблем в работата на климатика (например грешка на дисплея, миризма на изгоряло, 
необичаен звук, климатикът не охлажда или не топли, или има теч), не докосвайте климатика, а поставете 
централния прекъсвач в положение OFF (ИЗКЛ.) и се свържете с квалифицирания сервизен персонал. 
Предприемете необходимите стъпки да гарантирате, че захранването няма да бъде включено до 
пристигането на квалифициран сервизен персонал (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 други повреди.

• След приключване на работата използвайте тестер за изолацията (500-волтов мегаомметър), за да 
проверите дали съпротивлението между секцията с електрически заряд и металната секция без заряд 
(секцията за заземяване) 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 инсталационните 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 откриете, че решетката на вентилатора е повредена, не се доближавайте до външното тяло, а поставете 
прекъсвача на веригата в положение OFF (ИЗКЛ.) и се свържете с квалифициран сервизен специалист (*1), 
за да бъде извършен ремонт. Не включвайте централния прекъсвач преди да завърши ремонтът.

Преместване
• Местенето на климатика трябва са се извърши от квалифицирани специалисти по инсталация(*1) или 
квалифициран сервизен персонал(*1). 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.
– 4 –
ВНИМАНИЕ
Монтаж на климатика с нов охлаждащ агент

• ПРИ TОЗИ КЛИМАТИК СЕ ИЗПОЛЗВА НОВ HFC ХЛАДИЛЕН АГЕНТ (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. Поради това да не се допусне проникване на вода, 
прах, предишния хладилен агент или масло в кръга на охлаждането по време на монтажните работи.

• 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 захранване
• Този уред трябва да бъде свързан към главното захранване чрез превключвател с разстояние между 
контактите поне 3 мм.

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

(*1) Вижте “Oпределенията за Квалифицирани специалисти по инсталация или Квалифициран сервизен персонал”.

• Използвайте мотокар за внасяне на 
модулите на климатика и 
използвайте лебедка или подемник 
при техния монтаж.

• Уредът може да бъде достъпен от 
сервизния панел, показан на 
снимката.

660 205

54
0

Център на тежестта

Единица: мм

Електрически 
управляващ блок

Сервизен панел
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2 Принадлежности
Наименование на 

частта Колич. Форма Използване

Ръководство за монтаж 1 Настоящото 
ръководство

(Доставя се 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

Топлоизолатор
1 За топлоизолация на свързващата секция на тръбата за газ

1 За топлоизолация на свързващата секция на тръбата за 
течност
3 Избор на място за монтаж
Избягвайте монтаж на следните места:
Изберете място за вътрешното тяло, където студения или топъл въздух ще циркулира равномерно.
Избягвайте монтаж в следните места.
• Соленисти райони (крайбрежни зони)
• Места с киселинна или алкална среда (като например зоните с горещи извори, фабрики с производства 
за химическата или фармацевтичната промишленост и места, където изгорелите газове от горивни 
уреди ще бъдат всмуквани в устройството). 
Това може да доведе до корозия на топлообменника (неговата алуминиеви ребра и медни тръби) и други 
части.

• Места, където се образува мъгла от разтворители или други видове машинно масло. 
Това може да доведе до корозия на топлообменника, образуване на заросявания, причинени от 
блокирането на топлообменника, повреда на пластмасовите части, отлепване на топлоизолаторите, и 
други такива проблеми.

• Места, където се образуват изпарения от мазнини за готвене (като например кухни). 
Блокираните филтри могат да доведат до влошаване на работата на климатика, образуване на 
кондензация, повреда на пластмасовите части, и други такива проблеми.

• Места в близост до препятствия като вентилационни отвори или осветителни тела, където потокът 
издухан въздух ще бъде прекъсван (прекъсването на въздушния поток може да доведе до влошаване на 
работата на климатика и до изключване на устройството).

• Места, където се използва локално електрическо захранване от генератор.
Може да се появи колебание в честотата и напрежението на електропровода, и в резултат на това да се 
наруши правилната работа на климатика.

• Автокранове, кораби или други движещи се транспортни средства.
• Климатикът не трябва да се използва за специални приложения (като например за съхраняване на храни, 
растения, прецизни инструменти или произведения на изкуството).
(Качеството на такива съхранявани предмети може да се влоши.)

• Места, на които се генерират високи честоти (от инвертори, локални електрически генератори, 
медицинско оборудване и комуникационна техника).
(Неправилна работа, проблеми с контрола на климатика или шум могат да окажат неблагоприятно 
влияние върху работата на оборудването.)

• Места, на които има нещо под монтирания уред, за което влагата е неблагоприятна.
(Ако дренажа е запушен или когато влажността е над 80 %, конденза от вътрешния модул ще капе, което 
би причинило щети на намиращия се отдолу предмет.)

• Когато става въпрос за безжична система, стаи с инверторен тип луминесцентно осветление, или места, 
изложени на пряка слънчева светлина.
(Сигналите от безжичното дистанционно управление може да не се улавят.)

• Места, където се използват органични разтворители.
• Климатикът не може да бъде използван за охлаждане на втечнена въглеродна киселина или в химически 
заводи.

• Места в близост до врати или прозорци, където климатикът може да е в контакт с горещ и високо влажен 
въздух, идващ отвън.
(Това може да доведе до кондензация.)

• Място, където често се използват специални спрейове.
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Монтаж в атмосфера на висока влажност
В някои случаи, включително по време на дъждовния сезон, особено във вътрешността на тавана може да 
се създаде атмосфера на висока влажност (температура на точката на оросяване: 23 °C или по-висока).
1. Монтаж във вътрешността на тавана при керемиден покрив
2. Монтаж във вътрешността на тавана при покрив с гредоред
3. Монтаж на място, където вътрешността на тавана се използва като канал за навлизане на свеж въздух
4. Монтиране в кухня
• В горепосочените случаи поставете топлоизолация на всички места от климатика, които влизат в контакт 
с атмосферата на висока влажност. В този случаи разположете страничната пластина (Контролен отвор) 
така, че да може лесно да се сваля.

• Освен това поставете достатъчна топлоизолация на тръбата и на свързващата й част.

Пространство за монтаж (тяло: мм) 

Желателно е да осигурите достатъчно пространство за монтаж и сервизна работа.

[Справочни 
стойности] Условия за тест за кондензация

Страна на 
вътрешното 
тяло:

27 °C температура, измерена със сух термометър 
24 °C температура, измерена с влажен термометър

Въздушен 
обем: Малък въздушен обем, време за работа 4 часа

Разстояние от сградата

20
0 
ил
и 

по
ве
че

Отвор за проверка

ИЗИСКВАНЕ
1. Преди да монтирате модула, 
монтирайте принадлежностите, които 
се продават отделно (комплект за 
източване и т.н.) към модула. В 
допълнение към панела за 
засмукване на въздух, установете 
също така отвора за проверка в 
страничното чело.

2. Отворът за проверка следва да бъде 
600 × 600 мм.

20
0

Работна 
област

10
00

 и
ли

 
по
ве
че

Отвор за 
достъп Ø600

Работна 
област
– 6 –
4 Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Монтирайте климатика така, че опората със сигурност да издържа теглото му.
• Ако здравината не е достатъчна, устройството може да падне и да доведе до нараняване.
• Изпълнете предписана монтажна дейност за предпазване в случай на земетресение.
• Непълният монтаж може да доведе до инциденти поради падане на устройството.

ВНИМАНИЕ
Спазвайте строго следващите правила, за да предотвратите повреда на вътрешните тела и наранявания.

• Не поставяйте тежки предмети на вътрешния модул и не позволявайте на никой да се обляга на него. (Дори 
когато то е опаковано)

• Транспортирайте 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 клеми (4 позиции).
Не прилагайте сила към другите части (тръбата на хладилния агент, дренажното корито, частите от 
пеноматериал или от гума, или други части).

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

• За да инсталирате материала за изолация от вибрации на болтовете за окачване, уверете се, че това няма 
да увеличи вибрирането на тялото.

• Стъпката на болтовете за окачване откъм страната на камерата за засмукване на въздух е различна (в 
централно положение). Установете правилно посоката за настройка.

Външни размери (Единица: мм) 
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Свързващ отвор на охлаждащата 
тръба (страна за течности Ø12,7 
конусно разширена)
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Болт за окачване 
4-M10 (местно 
закупен)

1288 (Стъпка на болта за окачване)

Свързващ отвор 
на дренажната 
тръба

Свързващ отвор на охлаждащата 
тръба (газова страна Ø22,2 запоена)

Електрически управляващ блок

1
11-BG
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Монтиране на болта 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 монтирайте болтовете за 
окачване.

• За размерите на стъпките на болтовете за 
окачване направете справка във външния изглед.

• Когато таванът вече е направен, положете 
дренажната тръба, тръбата на хладилния агент, 
контролните кабели и кабелите на 
дистанционния контролер на местата за 
свързване, преди да окачите вътрешното тяло.

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

Монтиране на болта за окачване
Използвайте болтове за окачване M10 (4 броя,не 
влизат в комплекта, трябва да се осигурят на място). 
Като се съобразявате със съществуващата 
структура, настройте стъпката в съответствие с 
външния изглед на устройството, както е показано 
по-долу.

Монтаж на вътрешното тяло
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.

• Поставете гайките и плоските шайби M10 на 
болта за окачване.

• Поставете шайби отгоре и отдолу на опората за 
окачване на вътрешното тяло, за да го окачите.

• Проверете дали четирите страни са 
хоризонтални с нивелир. (Хоризонтална степен: 
в рамките на 5 мм)

ИЗИСКВАНЕ
• Окачете тялото така, че да е в хоризонтално 
положение.
Ако тялото е окачено под наклон, може да се 
получи препълване на дренажа.

• Монтирайте тялото, като спазвате размерите, 
показани на следващата фигура.

• Използвайте нивелир или винилов маркуч, за да 
проверите дали тялото е окачено хоризонтално. 

Болт за окачване M10 или W3/8 4 броя

Гайка M10 или W3/8 12 броя

Шайба M10 8 броя

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

Гайка
(W3/8 или M10)

Плоска шайба 
M10

Плоска шайба M10

Болт за окачване
(W3/8 или M10)

Гайка
(W3/8 или M10)

Регулирайте страните на входа 
и изхода за въздух така, че да 
са на 5 мм един от друг.

Изтичане 
на водата

Регулирайте страната на 
свързващия порт на тръбата за 
източване така, че да е с 5 мм по-
ниско от срещуположната страна.

Изглед отпред Изглед отстрани

Винилов 
маркуч

± 
5 

 м
м

0 
до

 5
 м
м

Схеми за изработване на свързващите фланци (Единица: мм) 

Присъединителният фланец (вкл. фиксиращият винт) не се предоставя заедно с вътрешното тяло. Ако са 
необходими такива фланци, трябва да си ги набавите на място. 
Проектният чертеж е следният. (Материал: плоча от галванизирана стомана, дебелина 1,6 мм)
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Отвор 10-Ø8

<Фланец за отвора за изходящ въздух>
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<Присъединителен фланец на отвора за входящ въздух>

Отвор 10-Ø8
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Проектиране на канала
1 За да се предотврати възникване на късо съединение, проектирайте монтажа на канала 

така, че отворите за всмукване и за изпускане на въздух да не са един до друг.

2 Вътрешното тяло няма вграден въздушен филтър. Уверете се,че настройвате правилно 
филтърната камера и т.н. и монтирайте въздушния филтър (не влиза в комплекта, 
осигурява се на място). Ако не е монтиран въздушен филтър, топлообменникът ще се 
задръсти от прах, което може да причини неизправност на климатика или изтичане на вода.

ЗАБЕЛЕЖКА
Всички свързвания на канала между телата с изключение на външното тяло трябва да бъдат осигурени и 
укрепени на място.

Маркуч на канала (с топлоизолация) 

Гъвкава лента за окачване на канала

Камера с изпускателен отвор за 
въздух (с топлоизолация)

Присъединителен фланец за 
отвора за изходящ въздух

Вътрешно тяло

Отвор за поставяне на филтър с 
висока ефективност

Отвор за поставяне 
на предварителния 
филтър

Присъединителен 
фланец на отвора за 
входящ въздух

Камера за 
засмукван

Филтърн
а камера

Електрически 
управляващ блок

от партера

Маркуч 
на канала

Контролен отвор или 
входящ отвор (600 x 
600)

Капаче на 
контролния отвор

Таван

Отвор за изходящ въздух
Отвор за изходящ въздух

към партера 

<Пример за монтаж на канал (първи етаж)>
– 8 –
5 Характеристики на вентилатора

ИЗИСКВАНЕ
Добавете регулатор на въздушния обем на канала за подаване на въздух и регулирайте въздушния обем в диапазона 
между 80 % и 120 % от стандартната му стойност.
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Стандартен въздушен дебит: 3600 м³/ч

Кранче за високо статично налягане (60 Хц)

Кранче за средно статично налягане (60 Хц)

Кранче за ниско статично налягане (50 Хц)
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Горна граница на въздушния обем

Кранче за ниско статично налягане 
(60 Хц)

Кранче за високо статично налягане 
(50 Хц)
Кранче за средно статично налягане 
(50 Хц)

Кранче за високо статично налягане (50 Хц)

Кранче за ниско статично налягане (50 Хц)

Кранче за високо статично налягане 
(60 Хц)

Кранче за средно статично налягане 
(50 Хц)
Кранче за средно статично налягане 
(60 Хц)
Кранче за ниско статично налягане 
(60 Хц)

Долна граница на въздушния обем

Тип AP072
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Въздушен дебит м³/ч
Горна граница на въздушния обемДолна граница на въздушния обем

Кранче за високо статично налягане (60 Хц) Кранче за средно статично налягане (60 Хц)

Кранче за ниско статично 
налягане (50 Хц)

Стандартен въздушен дебит: 4200 м³/ч

Кранче за ниско статично 
налягане (60 Хц)

Кранче за високо статично 
налягане (50 Хц)
Кранче за средно статично налягане 
(50 Хц)

Кранче за високо статично налягане (60 Хц)

Кранче за ниско статично налягане (50 Хц)
Кранче за ниско статично налягане (60 Хц)

Кранче за високо статично налягане (50 Хц)

Кранче за средно статично налягане 
(50 Хц)

Кранче за средно статично налягане 
(60 Хц)

Тип AP096

1
15-BG
 6-BG
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Смяна на свързването на кабелите на вентилаторния 
двигател

В този канал има 3 вентилаторни двигателя.
За да промените външното статично налягане чрез съпротивлението на канала, свържете трите 
съединителя на оранжевите изводи, които са свързани от долната страна на извода на вентилатора, като 
смените клемореда до същия номер на извод (F1, F2 или F3).
Проводниците на двигателя на вентилатора са свързани към (F2) [Външно статично налягане 137 Па 
(14 мм воден стълб)] като фабрична настройка по подразбиране.

* Не използвайте F4.

ЗАБЕЛЕЖКА
При промяна на външното статично налягане запишете стойността му при извършване на промяна в кабелната 
диаграма на вътрешното тяло.

№ на клеморед Проводници на 
вентилаторния двигател

Външно статично 
налягане

Pa (мм воден стълб)
Забележки

F1 Жълто
Ниско статично налягане 69 (7)

F2 Синьо
Средно статично налягане 137 (14) Фабрична настройка по 

подразбиране

F3 Оранжево
Високо статично налягане 196 (20)
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FM

F1 F2 F3 F4

FM

Ниско статично налягане (F1)
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Електрически управляващ блок

Извод на вентилатора и смяна на клемореда

Вентилаторен 
двигател

Вентилаторен 
двигател

Вентилаторен 
двигател

Клеморед 2Р
Клеморед 3Р

Клеморед 4Р

Управление
Печатна
платка

FAN3 FAN2 FAN1

F1 F2 F3 F4
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F1 F2 F3 F4
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F1 F2 F3 F4
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Високо статично налягане (F3)
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6 Дренажен тръбопровод
ВНИМАНИЕ

Като следвате указанията в ръководството за монтаж, положете тръбопровода за източване така, че 
водата да се източва правилно, и поставете топлоизолация, за да не се получава конденз и оросяване.
Неправилното полагане на тръбите може да доведе до изтичане на вода в помещението и намокряне на 
мебелировката.

ИЗИСКВАНЕ
• По дренажната тръба се извършва естественото оттичане. Уверете се, че прекарвате дренажната тръба от тялото 
с наклон надолу между 1/50 и 1/100 и че по средата няма изкачване нагоре или пропадане.

• Хоризонталният ход на тръбата за източване трябва да бъде 20 м или по-малко. Когато тръбопроводът за 
източване е твърде дълъг, прикрепете опорни скоби през интервали от 1,5 до 2 м, за да избегнете провисване на 
тръбата, както е показано по-долу.

• Не забравяйте да свържете дренажната тръба към климатика с помощта на лепило, за да избегнете изтичането на 
вода от участъка на съединението.

• Възможно е по дренажните тръби, включително по общите, да се образува конденз. Всички дренажни тръби трябва 
да бъдат покрити с топлоизолатор, за да се предотврати кондензирането на влага. Обърнете особено внимание на 
зоната, в която дренажната тръба се свързва с вътрешното тяло – тя трябва да бъде добре изолирана с 
предоставения топлоизолатор.

Материал, размер и изолатор на тръбата
Следните материали за полагане на тръбите и поставяне на изолация не влизат в комплекта и се 
осигуряват на място.

Свързване на дренажната тръба
ИЗИСКВАНЕ
• С помощта на лепило за винилхлорид свържете добре тръбите от твърд винилхлорид, така че да няма изтичане на 
вода.

• Изсъхването и втвърдяването на лепилото отнема известно време. (Направете справка в упътването за използване 
на лепилото.) Не прилагайте твърде голяма сила върху зоната на свързване, преди лепилото да е изсъхнало.

Източване
Когато монтирате дренажния комплект, който е опционален аксесоар, прочетете предоставеното заедно с 
него Ръководство за монтаж.

Материал на тръбата
Тръбна муфа от твърд винилхлорид за VP25

Тръба от твърд винилхлорид VP25 (номинален външен диаметър Ø32 мм)

Изолатор Пореста полиетиленова пяна, плътност: 10 мм или повече

<Пример за монтаж на основната тръба (включително опорите на тръбата)>

1.5 до 2 m Възможно най-дълъг

Огъване надолу

ПримкаVP-30Наклон на спускане 
1/50 до 1/100

Наклон на спускане 
1/50 до 1/100

1
17-BG
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Проверка на дренажа
По време на тестовото включване проверете дали водата изтича правилно. Проверете освен това дали 
няма изтичане на вода от отвора за свързване на тръбата.

ИЗИСКВАНЕ
• Проверявайте дренажа дори ако монтажът се извършва по време на отоплителния сезон.
• Налейте внимателно вода в отвора на тавата за източване през отвора за входящ въздух, като използвате чайник 
или маркуч, ако каналът не е свързан към тръбата за източване. Когато каналът е свързан с тръбата за източване, 
свалете капака за достъп и налейте водата.

Процедура за топлоизолация
След проверка на дренажа и покриване с топлоизолатор на участъка за свързване на дренажа, увийте 
дренажната тръба с топлоизолатор (не влиза в комплекта, осигурява се на място), без да оставяте пролуки, 
от края на дренажната тръба до свързващия отвор на вътрешното тяло.

Сервизно табло

Налейте вода в дренажното корито, като 
използвате маркуч или друго средство.

Топлоизолация (не влиза в 
комплекта, осигурява се на място), 
дебелина 10 мм или повече

Вътрешно 
тяло

Свързващ отвор на дренажната тръба
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7 Тръбопровод за хладилен агент
ВНИМАНИЕ

Когато тръбата за хладилния агент е с голяма 
дължина, осигурете опорни скоби на интервали от 
2,5 до 3 м, за които да я закрепите. В противен 
случай може да се чуват необичайни шумове.
Използвайте прикачените към вътрешното тяло 
конусовидни гайки или тези за R410A.
Използвайте медни тръби с общо 
предназначение и дебелина на стената 0,8 мм за 
Ø12,7 мм и с дебелина на стената 1,0 мм за Ø22,2 
мм (средна твърдост).
Не използвайте медни тръби с дебелина на 
стената, по-малка от посочената.

Допустима дължина на 
тръбата и разлика във 
височините

Те са различни в съответствие с външното тяло. За 
подробности направете справка в Ръководството 
за монтаж, предоставено заедно с външното тяло.

Размер на тръбата

• Тръбата (Ø22,2 мм) откъм страната на газа се 
свързва със спояване.

Свързване на тръбата за 
хладилния агент към 
страната на течността

Развалцоване
1 Режете тръбата с инструмент за рязане на 

тръби.
Отстранете всички грапавини. (Ако ги 
оставите, това може да предизвика изтичане 
на газ.)

2 Поставете конична гайка в тръбата и 
развалцовайте тръбата.
Използвайте конусната гайка, предоставена с 
модула, или тази, използвана за хладилен 
агент R410A. Размерите за R410A са различни 
от тези, използвани за стандартния хладилен 
агент R22. Препоръчва се всеки нов валцовач, 
произведен за употреба с хладилен агент 
R410A, но традиционните инструменти все 
още могат да се използват, ако разширението 
на цевта на медната тръба се адаптира, както 
е показано на следната таблица.

Подаване при развалцоване: B 
(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. Калибърът за медни тръби е 
полезен при настройка на размера на 
подаването.

• Запечатаният газ е запечатан при атмосферно 
налягане, така че при свалянето на конусовидния 
винт, няма да се чуе свистене: Това е нормално 
и не е индикация за повреда.

• Използвайте два гаечни ключа, за да свържете 
тръбата на вътрешното тяло.

Размер на тръбата (мм)
Газова страна Течна страна

Ø22,2 Ø12,7

Външен 
диаметър на 
медна тръба

Използван 
инструмент за 

R410A

Обикновен 
инструмент се 

използва
12,7 0 до 0,5 1,0 до 1,5

Външен диаметър на 
медна тръба A +0

–0.4

12,7 16,6

2
19-BG
 0-BG



– 11 –Тип SMMS скрита тръба с високо статично налягане Ръководство за монтаж Тип SMMS скрита тръба с високо статично налягане Ръководство за монтаж

+00EH99879701_16BG.book  Page 11  Tuesday, March 22, 2011  4:19 PM
• Използвайте нивата на въртящ момент за 
затягане, както са изброени в таблицата по-долу.

• 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 тяло, 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.

Свързване на тръбата за 
хладилния агент към 
страната на газа

• Обърнете топлоизолатора на тръбата към 
тялото.

• Увийте тръбата с мокра кърпа.

• Свалете капачката на тръбата от страната на 
газа, като използвате устройство за запояване.

ВНИМАНИЕ
Не изгаряйте топлоизолатора на тръбата.

• Запойте свързващия тръбопровод с частта на 
връзката.

• Върнете на място топлоизолатора на тръбата и 
увийте със закрепваща лента.

Проба на херметичност/
продухване с въздух и т.н.

За пробата на херметичност и добавяне на 
хладилен агент направете справка в 
ръководството за монтаж, предоставено заедно с 
външния модул.

ВНИМАНИЕ
Не подавайте захранване на вътрешния модул, 
докато не завършат пробата на херметичност и 
вакуумирането. (Ако вътрешният модул е включен, 
вентилът на импулсния двигател е напълно 
затворен, което удължава времето за вакуумиране.)

Външен диаметър на 
свързваща тръба (мм) Момент на затягане (N•м)

12,7 50 до 62 (5,0 до 6,2 кг/
фута•метра)

Работете, като използвате двоен ключ

Обърнете топлоизолатора 
на тръбата

Свалете цялата 
запоена част

Мокра кърпа

Свалете капачката.

Свързваща тръба
Не влиза в комплекта, осигурява се на място
Ø22,2 mm

Запояване на всичко

Увийте със закрепваща лента.
Отворете клапана докрай
Отворете докрай клапана на външното тяло.

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 материал, който издържа на 
температура 120 °C или по-висока.

• Като използвате предоставената 
топлоизолационна тръба, поставете 
топлоизолацията 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).

Вътрешно тяло

Съединение

Топлоизолационна 
тръба (аксесоар)

Обвивна лента 
(местно 
закупена)

Топлоизолатор 
на тръбата

Конична гайка

2
21-BG
 2-BG
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8 Електрическо свързване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Използвайте специфицираните проводници за свързване към контактите. Закрепете ги здраво, за 
недопускане на въздействие върху съединителите от страна на външни сили, прилагани към тях.
Некачествено свързване или закрепване може да причини пожар или други проблеми.

• Свържете кабел за заземяване. (дейности във връзка със заземяването)
Некачественото заземяване може да предизвика поражения от електрически ток.
Не свързвайте заземителни кабели към газови тръби, тръби за вода, гръмоотводи или телефонни 
заземителни кабели.

• Уредът трябва да се монтира в съответствие с националните разпоредби за свързване.
Липсата на електрически капацитет или неправилното опроводяване могат да причинят поражения от 
електрически ток, или пожар.

ВНИМАНИЕ
• Ако окабеляването е неправилно или непълно, това може да предизвика пожар или поява на дим.
• Монтирайте изключвател при утечка към земята, който не се изключва от смущения.
Ако не е монтиран такъв изключвател, може да се получи електрически удар.

• Използвайте кабелни скоби, свързани с изделието.
• Не повреждайте и не надрасквайте проводящото жило и вътрешната изолация на захранващите и 
съединителните проводници, когато ги зачиствате.

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

• Не свързвайте 220 V - 240 В захранване с клемните блокове ( , , , ) за контролно опроводяване. (В 
противен случай системата ще се повреди.)

• Не повреждайте и не надрасквайте проводящото жило и вътрешната изолация на захранващите и 
съединителните проводници, когато ги зачиствате.

• 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 захранващия кабел спазвайте стриктно местните нормативни актове за съответната държава.
• При монтажа на захранващите кабели на външните устройства спазвайте указанията в съответните 
Ръководства за монтаж.

• 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 доведе до злополука.

• 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.

U1 U2 A B
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Спецификации за захранващи и комуникационни кабели
Захранващите и комуникационните кабели са закупуват местно.
За характеристиките на захранването следвайте таблицата по-долу. Ако капацитетът е малък, това е 
опасно, защото могат да бъдат причинени прегряване или прегаряне.
За спецификациите на захранването на външния модул и кабелите на захранването направете справка в 
ръководството за монтаж, предоставено заедно с външния модул.

Захранване на вътрешния модул
• За захранването на вътрешния модул пригответе отделно захранване, отделено от това на външния 
модул.

• Подредете захранването, прекъсвача и главния прекъсвач на вътрешния модул, свързан със същия 
външен модул така, че те да са често използвани.

• Спецификация на кабела за захранването: 3-жилен кабел 2,5 мм2, в съответствие с Design 60245 IEC 
57.

▼Електрозахранване

Контролни електрически кабели, кабели на централния контролер
• Използват се 2-жилни кабели с полюсни жила между вътрешния и външния модул и кабелите на 
централния контролер.

• За да избегнете неприятности с шума, използвайте 2-жилен екраниран кабел.
• Дължината на комуникационна линия е общата дължина на вътрешно-модулния кабел между 
вътрешните и външните модули с добавена дължината на кабела на централната система за 
управление.

▼ Комуникационна линия

Електрозахранване 220 В – 240 В ~, 50 Хц
220 В ~, 60 Хц

Номиналните данни на ключа/прекъсвача на захранването или кабелите за захранването/предпазителите на 
вътрешните модули трябва да бъдат подбрани от сумарните общи стойности на токовете на вътрешните модули.

Захранващи кабели
Под 20 м 2,5 мм2

Под 50 м 4,0 мм2

Контролен кабел между вътрешните 
модули и външния модул (2-жилен 
екраниран кабел)

Размер на кабела (До 1000 м) 1,25 мм2

(До 2000 м) 2,0 мм2

Кабел за централната линия за 
управление (2-жилен екраниран 
кабел)

Размер на кабела (До 1000 м) 1,25 мм2

(До 2000 м) 2.0 мм2

2
23-BG
 4-BG
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Окабеляване на дистанционното управление
• Използва се 2-жилен кабел без поляритет за свързване на дистанционното управление и групата кабели 
за опроводяване на дистанционното управление.

ВНИМАНИЕ
Кабелът на дистанционното управление (комуникационната линия) и кабелът за 220 - 240 В не 
могат да бъде успоредни, за да се допират помежду си и не могат да се съхраняват в едни и същи 
канали. Ако се направи това, може да се причини проблем на системата за управление поради шум 
или друг фактор.

Окабеляване на дистанционното управление, 
окабеляване между двете дистанционни управления Размер на кабела: 0,5 мм2 До 2,0 мм2

Общата дължина на кабелите на дистанционното 
управление и окабеляването на дистанционното 
управление между модулите = L + L1 + L2 ... Ln

В случай само на жичен вид До 500 м

В случай на включен 
безжичен вид До 400 м

Общата дължина на кабелите на дистанционното управление между модулите = 
L1 + L2 + … Ln До 200 м

L1
L

L2 Ln

Вътрешно 
тяло

Окабеляване между двете 
дистанционни управления

Вътрешно 
тяло

Вътрешно 
тяло

Вътрешно 
тяло

Дистанционно
управление

(Макс. 8 тела)

Окабеляване на 
дистанционното 
управление
Окабеляване между вътрешните и външните модули
ЗАБЕЛЕЖКА
Един външен модул, свързан с контролен кабел между кабела на вътрешните и външните модули става 
автоматично водещ модул.

▼Пример за окабеляване

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

Захранване на външния 
модул 380 В - 415 В ~, 50 Хц 
380 В ~, 60 Хц

Верижен 
прекъсвач, 
ключ на 
захранването

Дистанционно 
управление

Вътрешно тяло

Захранване на външния 
модул 380 В - 415 В ~, 50 Хц 
380 В ~, 60 Хц

Дистанционно 
управление

Дистанционно 
управление

Вътрешно тяло Вътрешно тяло Вътрешно тяло

Прекъсвач на 
веригата

Прекъсвач на 
веригата

Челно външно 
тяло

Последовател на 
външния модул

Комуникационни проводници между външните модули

Комуникационно окабеляване между вътрешните и външните модули

Комуникационни проводници между вътрешните модули

Захранване на 
външния модул 
220 В - 240 В ~, 50 Хц 
220 В ~, 60 Хц

Земя Земя Земя Земя

Групово управление

Кутия за изтеглянеКутия за изтеглянеКутия за изтегляне

Заземителна клема Заземителна клема

2
25-BG
 6-BG



Тип SMMS скрита тръба с високо статично налягане Ръководство за монтаж

BG

Тип SMMS скрита тръба с високо статично налягане Ръководство за монтаж

+00EH99879701_16BG.book  Page 14  Tuesday, March 22, 2011  4:19 PM
Свързване на кабелите
ИЗИСКВАНЕ
• Свържете кабелите, като спазвате номерата на изводите. Неправилното свързване ще причини 
неизправности.

• Прекарайте кабелите през преходника с отвори за кабелите на вътрешното тяло.
• Осигурете запас (приблизително 100 мм) на кабелите, който да виси до електрическия управляващ блок и да 
се използва при обслужване или друга цел.

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

• Свалете капака на електрическото контролно табло, като свалите монтажните винтове (2 положения).
• Затегнете винтовете на клемореда и закрепете кабелите с кабел, свързан към електрическото контролно 
табло.
(Не натискайте свързващия участък на клемореда.)

• Направете примка на свързващия проводник в отделението за съхраняване на електрически части на 
вътрешния модул, в противен случай електрическото контролно табло не може да се направи за времето 
на обслужване.

• Монтирайте капака на електрическото контролно табло, без да прищипвате кабелите.

Окабеляване на дистанционното управление
• Свалете приблизително 9 мм от изолацията на кабела, който ще свързвате.

▼Диаграма на окабеляване

Настройка на адреси
Настройте адресите съгласно ръководството за монтаж, приложено към външния модул.

R(L) S(N)

10

10

30 70

F1 F2 F3 F4F1 F2 F3 F4F1 F2 F3 F4 R(L) S(N)

U1 U2L N A B

Захранване на 
вътрешния модул

Контролно опроводяване на вътрешните/
външните модули (клеми U1, U2)

Окабеляване на дистанционното 
управление (клеми A, B)

<Крайно устройство>

Верига на заземяването

Свързващ кабел

A
B

A
B

Клеморед

Дистанционен 
контролер

Клеморед за свързването на 
дистанционния контролер на 
вътрешното тяло

Кабел на дистанционния 
контролер (не влиза в комплекта, 
осигурява се на място)
– 14 –
9 Приложими контроли
ИЗИСКВАНЕ
Когато климатикът ще бъде използван за първи път, 
ще трябват няколко секунди след включването 
преди дистанционното управление да бъде на 
разположение за експлоатация: Това е нормално и 
не е индикация за повреда.
• Що се отнася до автоматичните адреси 

(автоматичните адреси се задават чрез 
извършване на действия върху електрическата 
платка на външния интерфейс.)
Докато се въвеждат автоматичните адреси, не 
може да се работи с дистанционното управление. 
Въвеждането отнема до 10 минути (обикновено 
около 5 минути).

• Когато захранването е включено след въвеждане 
на автоматичния адрес
Необходими са до 10 минути (обикновено около 3 
минути) за външното тяло да заработи след 
включване на захранването.

Преди климатика да напусне фабриката, всички тела 
са с настройка [STANDARD] 
(СТАНДАРТНА)(фабрични настройки по 
припознаване). Ако е необходимо, променете 
настройките на вътрешното тяло.

Настройките се променят от жичното дистанционно 
управление.
* Настройките не могат да бъдат променяни само с 
безжично дистанционно управление, обикновено 
дистанционно управление или групово 
дистанционно управление, затова отделно 
монтирайте и жичното дистанционно управление.

Основна процедура за 
смяна на настройките

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

ВНИМАНИЕ
Въведете само номер на КОДА, показан в следната 
таблица: НЕ въвеждайте друг номер на КОД
Ако въведете номер на КОД, който не е в списъка, 
може да се окаже невъзможно да работите с 
климатика, или да се появят други проблеми с 
продукта.

* Екраните, които се появяват по време на процеса 
на настройка се различават от тези за предишни 
дистанционни управления (AMT21E, AMT31E). 
(Съществуват повече номера на КОДОВЕ)

1 Натиснете едновременно и задръжте 
бутона  и бутона “ТЕМП.”  
едновременно за 4 секунди. След малко 
дисплеят започва да мига, както е 
показано на фигурата. Уверете се, че 
CODE No. (НА КОД) е [01].
• Ако CODE No. (НА КОД) не е [01], натиснете 
бутона , за да изчистите съдържанието на 
дисплея и повторете процедурата от начало. 
(Известно време след натискане на бутона 

 не могат да се извършват операции чрез 
дистанционното управление.)
(Докато климатиците работят при груповия 
контрол, на дисплея се изписва първо “ALL” 
(ВСИЧКИ). Когато натиснете , 
показания на дисплея на вътрешното тяло 
номер след “ALL” (ВСИЧКИ) е челното тяло.)

1

6

1
3

25

4

(* Съдържанието на дисплея зависи от модела 
на вътрешното тяло.)

2
27-BG
 8-BG
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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 искате да промените.
Заработва вентилаторът на избраното тяло и 
се завъртат вентилационните отвори. 
Вътрешното тяло за промяна на настройките 
може да се потвърди.

3 Определи CODE No. (НА КОД) [ ] с 
бутоните “TEMP.”  / .

4 Избери SET DATA [ ] с бутоните 
“TIME” (ВРЕМЕ)  / .

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 могат да се извършват 
операции чрез дистанционното управление.)

Настройване на знака за 
филтъра

В зависимост от условията на монтаж срокът за 
поява на знака на филтъра (Уведомяване за 
почистване на филтъра) може да бъде променен.
Следвайте до основната работна процедура
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6).
• За CODE No. (НА КОД) при Процедура 3 задайте 

[01].
• За [SET DATA] при Процедура 4 изберете SET 

DATA на срока на показване 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 друго съоръжение, за да 
осигурите циркулация на топлия въздух близо до 
тавана.
Следвайте до основната работна процедура
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6).
• За CODE No. (НА КОД) при Процедура 3 задайте 

[06].
• За да зададете данни при Процедура 4, 
изберете SET DATA и задайте стойността на 
отместването на температурата за детектиране 
от следващата таблица.

SET DATA Срок на показване на знака на 
филтъра

0000 Няма

0001 150 ч

0002 2500 ч
(Фабрична настройка по подразбиране)

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 по подразбиране)

0003 +3 °C

0004 +4 °C

0005 +5 °C

0006 +6 °C
Датчик на дистанционния 
контролер

Сензорът за температура на вътрешния модул 
обикновено открива стайна температура. 
Поставете сензора на дистанционното управление 
за откриване на температура около 
дистанционното управление.
Изберете елементите като спазвате основната 
работна процедура 
(1 → 2 → 3  → 4  → 5 → 6).
• Определете [32] за CODE No. (НА КОД) в 
процедура 3.

• Изберете следните данни за SET DATA в 
процедура 4.

Когато  мига, сензорът на дистанционното 
управление е дефектен.
Изберете SET DATA [0000] (не се използва), или 
сменете дистанционното управление.

Групово управление
При групово управление едно дистанционно 
управление може да контролира до не повече от 8 
модула.
• Кабелното дистанционно управление може да 
контролира само една контролна група. 
Безжичното дистанционно управление не е на 
разположение за това управление.

• За процедурата по прекарването на кабелите на 
система с отделни линии (Идентична охлаждаща 
линия) направете справка в “Електрическо 
свързване“ в това ръководство.

• Окабеляването между вътрешните модули в 
една група се извършва по следната процедура.

• Свържете вътрешните модули чрез свързване на 
кабелите на дистанционното управление от 
клемни блокове (A, B) за дистанционно 
управление на вътрешния модул, свързан с 
дистанционно управление, с клемни блокове (A, 
B) за дистанционно управление на другия 
вътрешен модул. (Без поляритет)

• За настройката на адреси направете справка в 
ръководството за монтаж, предоставено заедно 
с външния модул.

SET DATA 0000 0001

Датчик на 
дистанционния 
контролер

Не се използва 
(фабрична 
настройка по 
подразбиране)

Използва се

3
29-BG
 0-BG
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10Пробно пускане

Преди тестовото 
включване

• Преди да включите захранването, изпълнете 
следната процедура.

1) С помощта на 500-волтов мегаомметър 
проверете дали съпротивлението между 
клемореди от L до N и земята 
(заземяването) е 1 MΩ или повече.
Ако бъде измерено съпротивление, по-
малко от 1 MΩ, не включвайте модула.

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 
включване на устройството.

• Не натискайте електромагнитния контактор, за 
да извършите насилствено пробен пуск. (Това е 
много опасно, тъй като защитното устройство не 
работи.)

• Преди започване на пробен пуск, задайте 
адресите, като следвате ръководството за 
монтаж, доставено с външния модул.

Извършване на тестово 
включване

• Когато ще се изпълнява работа на вентилатора 
за индивидуален вътрешен модул, изключете 
захранването, дайте на късо CN72 на платката и 
след това го включете отново. (Първо изберете 
режима на работа на “fan” (“вентилатор”) и след 
това работете.) Когато се извършва пробен пуск 
с помощта на този метод, НЕ забравяйте да 
отстраните късото съединение на CN72 след 
завършването на пробния пуск.

Управлявайте устройството с жично 
дистнанционно управление, както обикновено.
Направете справка за работните процедури в 
предоставеното към външния модул ръководство 
на собственика.
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 включване за 
други цели, тъй като при него към устройствата се 
прилага твърде голямо натоварване.

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

2 Натиснете бутон .

3 Изберете режим на работа с бутона , 
[ Cool] или [ Hеat].
• Не включвайте климатика в режим, различен 
от [ Cool] или [ Hеat].

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

• Детектирането на грешки се извършва както 
обикновено.

4 За да прекратите тестовото включване, 
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
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11Поддръжка
<Ежедневна поддръжка>

1) Извадете въздушния филтър.
2) Почистване с вода или с прахосмукачка

• При силно замърсяване почистете въздушния филтър с разтвор на неутрален перилен препарат 
в хладка вода или само с вода.

• След почистване с вода изсушете напълно въздушния филтър, като го поставите на сянка.
3) Монтирайте въздушния филтър.

2 Включете прекъсвача, след това натиснете бутона  на дистанционното управление, 
за да стартирате работата.

3 След почистването натиснете .
Показанието  изчезва.

ВНИМАНИЕ
• Не включвайте климатика, докато въздушният филтър не е поставен.
• Натиснете бутона за нулиране на филтъра. (Показанието  ще се изключи.)

▼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.

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

1 Натиснете бутона , за да спрете 
работата, след това изключете прекъсвача.

3

1,2

3
31-BG
 2-BG
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Инспекция преди поддръжка
Следната инспекция трябва да се извърши от квалифициран монтажист или от квалифицирано сервизно 
лице.

▼Списък на задачите по поддръжката

Части Начин на инспекция

Топлообменник Имате достъп от отвора за инспекция, за да свалете панела за достъп. Проверете 
топлообменникът за задръстване или повреди.

Вентилаторен 
двигател Имате достъп от отвора за инспекция, за да проверите за необичаен шум.

Вентилатор Имате достъп от отвора за инспекция, за да свалете панела за достъп. Проверете 
вентилатора за откачане, повреди или полепнал прах.

Филтър Отидете на мястото за монтаж и проверете дали няма петна или счупвания по филтъра.

Дренажно корито Имате достъп от отвора за инспекция, за да свалете панела за достъп. Проверете за 
задръствания или замърсявания на отточната вода.

Част Единица 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.

Смукателни/
изпускателни 
решетки

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.
12Откриване и отстраняване на 
неизправности

Потвърждение и проверка
При възникване на неизправност в климатика на 
дисплея на дистанционния контролер се показва 
код на грешка и UNIT No. за вътрешното тяло.
Кодът на грешка 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. 
(Статистиката на 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
Натиснете едновременно бутоните  и  за 4 
секунди или повече, ще се появи следния екран.
Ако се покаже , устройството влиза в режима на 
регистрационния файл за грешките.
• [01: Ред на регистрационния файл за грешките] 
се показва в CODE No. (НА КОД).

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

2
При всяка натискане на бутона , който се 
използва за задаване на температурата, се показва 
последователно регистрационният файл за 
грешките, запазен в паметта.
Номерата в CODE No. (НА КОД) показват CODE No. 
(НА КОД) [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 на грешка UNIT No. за вътрешното 
тяло, в което е 
възникнала грешката 3

2

1

3
33-BG
 4-BG
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Метод за проверка
На кабелното дистанционно управление са предвидени дистанционен контролер за централно управление и интерфейсна компютърна платка на външния модул (I/F), течнокристален дисплей за проверка (дистанционно 
управление), или 7-сегментен дисплей (интерфейсна компютърна платка на външния модул) за онагледяване на работата. Затова може да се знае работното състояние. С помощта на тази функция за самодиагностика може да 
се открива проблем или позиция с грешка на климатика, както е показано в таблицата по-долу.

Списък с кодове за проверка
Списъкът по-долу показва всеки код за проверка. Намерете съдържанието за проверка от списъка в съответствие с детайла, който ще бъде проверяван.
• В случай на проверка от дистанционното управление на вътрешния модул: Вж. “Дисплей на кабелния дистанционен контролер” в списъка.
• В случай на проверка от външния модул: Вж. “7-сегментен дисплей на вътрешния модул” в списъка.
• В случай на проверка от AI-NET дистанционен контролер за централно управление: Вж. “AI-NET дисплей на централното управление” в списъка.
• В случай на проверка от вътрешния модул с безжично дистанционно управление: Вж. “Дисплей на датчик на премното тяло” в списъка.

: Осветление, : Мигащ, : Изгасва
AI-NET: Изкуствен интелект

IPDU: Интелигентен модул с механизирано задвижване
ALT: Мигането е последователно, когато има два мигащи светодиода.

SIM: Едновременно мигане, когато има два мигащи светодиода.

Код за проверка Безжично дистанционно управление

Описание на кода за проверка Преценяващо устройствоДисплей на кабелния 
дистанционен 
контролер

7-сегментен дисплей на вътрешния модул AI-NET дисплей на 
централното 
управление

Дисплей на датчик на премното тяло
Допълнителен код Работа Таймер Готовност Мигане

E01 — — — Комуникационна грешка между вътрешния модул и дистанционното 
управление (открита в страната на дистанционното управление) Дистанционно управление

E02 — — — Грешка при предаване от дистанционния контролер Дистанционно управление

E03 — — 97 Комуникационна грешка между вътрешния модул и дистанционното 
управление (открита в страната на вътрешния модул) Вътрешно тяло

E04 — — 04 Грешка в комуникационната верига между вътрешния/външния модул 
(открита в страната на вътрешния модул) Вътрешно тяло

E06 E06 Брой на вътрешните модули, в които 
сензорът се приема нормално 04 Намаляване на броя на вътрешните модули I/F

— E07 — — Грешка в комуникационната верига между вътрешния/външния модул 
(открита в страната на външния модул) I/F

E08 E08 Дублирани адреси на вътрешни модули 96 Дублирани адреси на вътрешни модули Вътрешно тяло • I/F

E09 — — 99 Дублирани водещи дистанционни контролери Дистанционно управление

E10 — — CF Комуникационна грешка между MC на вътрешни модули Вътрешно тяло

E12 E12
01:Комуникация между вътрешни/
външни модули
02:Комуникация между външни/външни 
модули

42 Грешка при начало на автоматичен адрес I/F

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

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

E18 — — 97, 99 Комуникационна грешка между водещи и подчинени вътрешни модули Вътрешно тяло

E19 E19 00:Няма водещ модул
02:Два или повече водещи модула 96 Грешка в количеството външни водещи модули I/F

E20 E20 01:Свързан с друга линия външен модул
02:Свързан с друга линия вътрешен модул 42 Свързана друга линия при автоматичен адрес I/F

E21 E21 02:Няма водещ модул
00:Няколко броя водещи модули 42 Грешка в броя на водещите модули за съхранение на топлинната 

енергия I/F

E22 E22 — 42 Грешка в броя на модулите за съхранение на топлинната енергия I/F

E23 E23 — 15
Грешка в изпращане при комуникация между външните модули
Грешка в броя модули за съхранение на топлинната енергия (проблеми 
с приемането)

I/F

E25 E25 — 15 Дублирани адреси на подчинен външен модул I/F

E26 E26 Брой външни модули, приели сигнала 
нормално 15 Намаляване на броя на свързаните външни модули I/F

E28 E28 Открит номер на външно тяло d2 Грешка на следващо външно тяло I/F

E31 E31 Брой IPDU (*1) CF Комуникационна грешка на IPDU I/F

3
– 18 –
35-BG
 6-BG



– 19 –Тип SMMS скрита тръба с високо статично налягане Ръководство за монтаж Тип SMMS скрита тръба с високо статично налягане Ръководство за монтаж

+00EH99879701_16BG.book  Page 19  Tuesday, March 22, 2011  4:19 PM
F01 — — 0F ALT Грешка от сензор TCJ на вътрешен модул Вътрешно тяло

F02 — — 0d ALT Грешка от сензор TC2 на вътрешен модул Вътрешно тяло

F03 — — 93 ALT Грешка от сензор TC1 на вътрешен модул 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:Сензор TE1
02:Сензор 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 — — OC ALT Грешка от сензор TA на вътрешен модул Вътрешно тяло

F12 F12 — A2 ALT Грешка в датчика TS1 I/F

F13 F13
01:Комп. 1 страна
02:Комп. 2 страна
03:Комп. 3 страна

43 ALT Грешка от сензор TH IPDU

F15 F15 — 18 ALT Неправилно свързан сензор за температура на външния модул (TE, TL) I/F

F16 F16 — 43 ALT Неправилно свързан сензор за налягане във външния модул (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 от вътрешния модул Вътрешно тяло

F31 F31 — 1C SIM Грешка в EEPROM на вътрешния модул I/F

H01 H01
01:Комп. 1 страна
02:Комп. 2 страна
03:Комп. 3 страна

IF Повреда в компресор IPDU

H02 H02
01:Комп. 1 страна
02:Комп. 2 страна
03:Комп. 3 страна

1d Неизправност на компресор (блокирал) IPDU

H03 H03
01:Комп. 1 страна
02:Комп. 2 страна
03:Комп. 3 страна

17 Грешка на системата на веригата за откриване на ток IPDU

H04 H04 — 44 Комп. Работа на термостата на кожуха 1 I/F

H05 H05 — — Неправилно свързване на датчик TD1 I/F

H06 H06 — 20 Защитна операция при ниско налягане I/F

H07 H07 — d7 Дефектна защита от ниско ниво на масло I/F

H08 H08

01:Грешка от сензор TK1
02:Грешка от сензор TK2
03:Грешка от сензор TK3
04:Грешка от сензор TK4
05:Грешка от сензор TK5

d4 Грешка от сензора за температура на откриване на ниво на масло I/F

H14 H14 — 44 Комп. Работа на термостата на кожуха 2 I/F

H15 H15 — — Неправилно свързване на датчик TD2 I/F

H16 H16

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

d7 Грешка във веригата за откриване на ниво на маслото I/F

H25 H25 — — Неправилно свързване на датчик TD3 I/F

L03 — — 96 SIM Дублиран централен модул на вътрешен модул Вътрешно тяло

L04 L04 — 96 SIM Дублирани адреси на линия на външен модул I/F

Код за проверка Безжично дистанционно управление

Описание на кода за проверка Преценяващо устройствоДисплей на кабелния 
дистанционен 
контролер

7-сегментен дисплей на вътрешния модул AI-NET дисплей на 
централното 
управление

Дисплей на датчик на премното тяло
Допълнителен код Работа Таймер Готовност Мигане

3
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L05 — — 96 SIM Дублирани вътрешни модули с приоритет (показва се при вътрешни 
модули с приоритет) I/F

L06 L06 Брой вътрешни модули с приоритет 96 SIM Дублирани вътрешни модули с приоритет (показва се при модул, 
различен от вътрешните модули с приоритет) I/F

L07 — — 99 SIM Групова линия при отделен вътрешен модул Вътрешно тяло

L08 L08 — 99 SIM Невъведен адрес/група на вътрешен модул Вътрешен модул, I/F

L09 — — 46 SIM Невъведен капацитет на вътрешен модул. Вътрешно тяло

L10 L10 — 88 SIM Невъведен капацитет на външен модул I/F

L17 — — 46 SIM Грешка поради несъответствие на тип външен модул I/F

L20 — — 98 SIM Дублирани адреси на централно управление AI-NET, вътрешен модул

L26 L26 Брой свързани модули за съхранение на 
топлинната енергия 46 SIM Твърде много свързани модули за съхранение на топлинната енергия I/F

L27 L27 Брой свързани модули за съхранение на 
топлинната енергия 46 SIM Грешка в броя на свързаните модули за съхранение на топлинната 

енергия I/F

L28 L28 — 46 SIM Твърде много свързани външни модули I/F

L29 L29 Брой IPDU (*1) CF SIM Брой IPDU грешки I/F

L30 L30 Открит адрес на вътрешно тяло b6 SIM Външно блокиране на вътрешен модул Вътрешно тяло

— L31 — — — Разширена I/C грешка I/F

P01 — — 11 ALT Грешка в двигателя на вентилатора на вътрешен модул Вътрешно тяло

P03 P03 — 1E ALT Темп. на изхода Грешка TD1 I/F

P04 P04
01:Комп. 1 страна
02:Комп. 2 страна
03:Комп. 3 страна

21 ALT Работа на система под високо налягане IPDU

P05 P05
00:
01:Комп. 1 страна
02:Комп. 2 страна
03:Комп. 3 страна

AF ALT
Откриване на липсваща фаза/откриване на спиране на тока
Грешка в постояннотоково напрежение на инвертора (комп.)
Грешка в постояннотоково напрежение на инвертора (комп.)
Грешка в постояннотоково напрежение на инвертора (комп.)

I/F

P07 P07
01:Комп. 1 страна
02:Комп. 2 страна
03:Комп. 3 страна

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

P09 P09 Открит адрес за съхранение на топлинна 
енергия 47 ALT Без грешка във водата на модул за съхранение на топлинна енергия Модул за съхранение на 

топлинна енергия

P10 P10 Открит адрес на вътрешно тяло Ob ALT Грешка в преливане на вътрешен модул Вътрешно тяло

P12 — — 11 ALT Грешка в двигателя на вентилатора на вътрешен модул Вътрешно тяло

P13 P13 — 47 ALT Грешка при обратно откриване на течност във външен модул I/F

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

P17 P17 — bb ALT Темп. на изхода Грешка в TD2 I/F

P18 P18 — E2 ALT Темп. на изхода Грешка в TD3 I/F

P19 P19 Открит номер на външно тяло O8 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*:IGBT верига
1*:Грешка във веригата за определяне на мястото
3*:Грешка в блокирал двигател
4*:Откриване на консумация на ток от двигател
C *:Грешка в сензор TH
D *:Грешка в сензор TH
E *:Грешка в постояннотоковото 
напрежение на инвертор (вентилатор на 
външен модул)

1A ALT Грешка в IPDU на вентилатор на външен модул
Забележка: Игнориране на 0 до F, показвано в “*” позиция. IPDU

P26 P26
01:Комп. 1 страна
02:Комп. 2 страна
03:Комп. 3 страна

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

Код за проверка Безжично дистанционно управление

Описание на кода за проверка Преценяващо устройствоДисплей на кабелния 
дистанционен 
контролер

7-сегментен дисплей на вътрешния модул AI-NET дисплей на 
централното 
управление

Дисплей на датчик на премното тяло
Допълнителен код Работа Таймер Готовност Мигане

4
– 20 –
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Открита грешка от устройството за централно управление TCC-LINK

TCC-LINK: Комуникационна връзка с TOSHIBA.

P29 P29
01:Комп. 1 страна
02:Комп. 2 страна
03:Комп. 3 страна

16 ALT Грешка във веригата на системата за откриване на положение на 
компресора IPDU

P31 — — 47 ALT Грешка в друго вътрешно тяло
(Грешка в група подчинени вътрешни модули) Вътрешно тяло

— — — b7 От алармено устройство ALT Грешка в група вътрешни модули AI-NET

— — — 97 — Комуникационна грешка на системата AI-NET AI-NET

— — — 99 — Дублирани мрежови адаптери AI-NET

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

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

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

0D: Комп. 1 + Комп. 3 + вентилатор
0E: Комп. 2 + Комп. 3 + вентилатор
0F: Комп. 1 + Комп. 2 + Комп. 3 + вентилатор

Код за проверка Безжично дистанционно управление

Описание на кода за проверка Преценяващо устройствоПоказание на 
устройството за 

централно 
управление

7-сегментен дисплей на вътрешния модул AI-NET дисплей на 
централното 
управление

Дисплей на датчик на премното тяло

Допълнителен код Работа Таймер Готовност Мигане

C05 — — — — Грешка при изпращане в устройството за централно управление TCC-
LINK TCC-LINK

C06 — — — — Грешка при приемане в устройството за централно управление TCC-
LINK TCC-LINK

C12 — — — — Групова аларма на интерфейса за управление на оборудване с общо 
предназначение

Оборудване с общо 
предназначение, I/F

P30
Различава се поради грешка в съдържанието на модул при появата на аларма Грешка в групово управление на подчинени модули

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

Код за проверка Безжично дистанционно управление

Описание на кода за проверка Преценяващо устройствоДисплей на кабелния 
дистанционен 
контролер

7-сегментен дисплей на вътрешния модул AI-NET дисплей на 
централното 
управление

Дисплей на датчик на премното тяло
Допълнителен код Работа Таймер Готовност Мигане
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13Спецификации

* Под 70 дБА

Модел
Ниво на звукова мощност (дБA)

Тегло (кг) Основен модул
Охлаждане Отопление

MMD-AP0724H-E * * 160

MMD-AP0964H-E 70 70 160
– 22 –
Декларация за съответствие

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

Производител: Toshiba Carrier Corporation
336 Tadehara, Fuji-shi, Shizuoka-ken 416-8521 JAPAN

Упълномощен 
представител/
притежател на 
техническа 
компетентност:

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: MMD-AP0724H-E, MMD-AP0964H-E

Търговско 
наименование:

Свръхмодулен многосистемен климатик
Многосистемен климатик със свръх регенериране на топлинната енергия
Мини-свръхмодулен многосистемен климатик (серия MiNi-SMMS)

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

“Декларация за инкорпориране на частично окомплектована машина”
Не трябва да бъде въведена в експлоатация преди машината, в която ще се вгради, не бъде декларирана 
в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, когато е уместно.

Съответства на предписанията на следните хармонизирани стандарти:
EN 378-2: 2008+A1: 2009

4
43-BG
 4-BG



– 23 –Тип SMMS скрита тръба с високо статично налягане Ръководство за монтаж Тип SMMS скрита тръба с високо статично налягане Ръководство за монтаж

+00EH99879701_16BG.book  Page 23  Tuesday, March 22, 2011  4:19 PM
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 утечки на газ. 
Концентрацията е дадена по-долу.

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)

Външен модул

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 във всяко преградено помещение е монтиран вътрешен модул 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

Външен модул

Външен модул

Много малко помещение

Тръбопровод за хладилен агент

Вътрешно 
тяло

Механична вентилация – детектор за изтичане на газ

Малко 
помещение

Средно 
помещение Голямо 

помещение

0

5

10

10 20 30

15

20

25

30

35

40

2

М
ин

. в
ът
ре
ш
на

 п
ло
щ

Диапазон над 
границата на 
плътността 0,3 кг/м3

(необходими са 
коригиращи мерки)

Диапазон под 
границата на 
плътността 0,3 кг/м3

(не са необходими 
коригиращи мерки)

Общо количество хладилен агент

4
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П
отвъ

рж
дение на настройка на въ

треш
ен м

одул
П
реди да бъде доставен на клиента, проверете адреса и настройката на вътреш

ния м
одул, който се м

онтира в този м
ом

ент и попълнете списъка с 
проверките (таблицата по-долу). В този списък с проверките м

огат да бъдат вписани данните на четири м
одула. Копирайте този списък според броя 

на вътреш
ните м

одули. А
ко м

онтираната систем
а е систем

а с групово управление, използвайте този списък, като въведете всяка линейна систем
а 

във всяко ръководство за м
онтаж

, прилож
ено към

 другите вътреш
ни м

одули.

И
ЗИ

С
КВА

Н
Е

Този списък с проверки се изисква за поддръж
ката след м

онтаж
а. П

опълнете този списък и след това предайте това ръководство за м
онтаж

 на клиентите.

С
писъ

к с проверки за настройка на въ
треш

ен м
одул

В
ъ
треш

но тяло
В
ъ
треш

но тяло
В
ъ
треш

но тяло
В
ъ
треш

но тяло
Н
аим

енование на пом
ещ

ението
Н
аим

енование на пом
ещ

ението
Н
аим

енование на пом
ещ

ението
Н
аим

енование на пом
ещ

ението
М
одел

М
одел

М
одел

М
одел

П
роверете адреса на вътреш

ния м
одул. (За м

етода на проверка вж
. „П

РИ
ЛО

Ж
И
М
И

 КО
Н

TР
О
ЛИ

“ в това ръководство.)
*В

 случай на единична систем
а не е необходим

о да се въвеж
да адрес на вътреш

ен м
одул. (КО

Д
 №

: Р
ед [12], вътреш

ен м
одул [13], група [14], 

централно управление [03])

Ред
В
ъ
треш

но
Групово

Ред
В
ъ
треш

но
Групово

Ред
В
ъ
треш

но
Групово

Ред
Въ

треш
но

Групово

А
дрес на централно управление

А
дрес на централно управление

А
дрес на централно управление

А
дрес на централно управление

Различна настройка
Различна настройка

Различна настройка
Различна настройка

П
ром

енили ли сте врем
ето за осветление на знака на ф

илтъра? А
ко не, м

оля попълнете отм
етка [×] в [N

O
 C

H
AN

G
E

 (БЕ
З П

Р
О
М
Я
Н
А

)] и 
попълнете отм

етката [×] в [ITE
M

 (П
О
ЗИ

Ц
И
Я

)], ако са пром
енени, съответно.

(За м
етода на проверка вж

. „П
РИ

ЛО
Ж
И
М
И

 КО
Н

TР
О
ЛИ

“ в това ръководство.)

В
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е за осветление на знака на 
ф
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N
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A
N

G
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N
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[0000]
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[0001]
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П
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енили ли сте стойността за изм
естване на откритата тем

пература? А
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O
 C

H
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N
G

E
 (БЕ
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О
М
Я
Н
А
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етката [×] в [ITE
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О
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И
Я
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И
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Н
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