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slated instruction

ля, прочетете внимателно това ръководство за монтаж, преди да започнете монтажа на климатика.
ова ръководство описва начина на монтаж на стайния модул.
ри монтажа на външния модул следвайте ръководството за монтаж, доставено заедно с външния модул.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОВ ХЛАДИЛЕН АГЕНТ
и климатик използва безвреден за околната среда хладилен агент R410A.
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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 

едства 
ка, ремонт или демонтаж носете предпазни ръкавици и “защитно” 

овка, носете и описаната по-долу предпазна екипировка, когато 
ти, описани в таблицата по-долу.
зна екипировка е опасно, защото ви прави по-податливи на 
удари и други увреди.

Необходими предпазни средства

ло

ия за електротехници 

т електрически удар

ни в промишлеността

ащитни бомбета

ия за електротехници
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ифициран 
зен персонал

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.
дарим ви, че закупихте този климатик Toshiba.
, прочетете внимателно тези указания, които съдържат важна информация и отговарят на 
ктивата за “машините” (Директива 2006/42/EC), като се уверите, че сте ги разбрали добре.
 завършване на монтажните работи, предайте това ръководство за монтаж и ръководството за 
оатация, прикачени към външния модул, на потребителя и помолете потребителя да ги съхранява на 
но място за бъдещи справки.

о наименование: Климатик

деления за Квалифицирани специалисти по инсталация или Квалифициран сервизен 
онал
атикът трябва да се инсталира, поддържа, ремонтира и деинсталира от квалифицирани специалисти 
сталация или квалифициран сервизен персонал. Ако трябва да се изпълнят някои от следните 
твия, поискайте квалифицирани специалисти по инсталация или квалифициран сервизен персонал да 
върши вместо вас.
ифицирани специалисти по инсталация или квалифициран сервизен персонал означава сътрудници, 
 имат квалификациите и познанията, изброени в таблицата по-долу.

ътрудник Необходими квалификации и познания

ифицирани 
алисти по 
лация

• 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.

• 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 

Определение за Лични предпазни ср
При транспортиране, монтаж, поддръж
работно облекло.
Освен тази обичайна предпазна екипир
изпълнявате специализираните дейнос
Неизползването на подходяща предпа
наранявания, изгаряния, електрически 

Извършвани 
действия

Всички дейности Защитни ръкавици 
“Защитно” работно облек

Електрически 
работи

Ръкавици с термоизолац
Изолирани обувки 
Облекло, предпазващо о

Извършване на 
дейност на високо
(50 см или повече)

Защитни каски, използва

При транспортиране 
на тежки предмети Обувки с допълнителни з

При ремонт на 
външното тяло Ръкавици с термоизолац
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ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ

CAUTION

BURST HAZARD

ерки за безопасност
 никаква отговорност за повреда, която е 
ане на описаното в настоящото 

талиране, прочетете внимателно 
ж и следвайте инструкциите в него за 
ка.
извършва само от квалифициран монтьор 
еправилният монтаж може да е причина за 
жения от електрически ток или пожар.
 хладилен агент, различен от указания за 
 противен случай може да се генерира 
гане в цикъла на охлаждане, което може да 
взрив на продукта и наранявания.
ка на електрическия управляващ блок на 
рвизния панел на външното тяло, поставете 
 положение OFF (Изкл.). Ако не поставите 
 положение OFF (Изкл.), се излагате на 
ки удар при допир до вътрешните части. 
ан монтьор (*1) или квалифицирано 
право да свали капака на електрическия 
решното тяло или сервизния панел на 
ърши необходимите дейности.
ота по монтаж, поддръжка, ремонт или 
нтралния прекъсвач в положение OFF 
ай 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 

N (Вкл.).
ани специалисти по инсталация (*1) или 
 персонал (*1) имат право да извършват 
 използват платформа/стълба с височина 50 
ят входната решетка на вътрешното тяло, за 
мите действия.
ци и защитно работно облекло по време на 
емонтаж.
евите ребра на тялото. Така може да се 
каква причина трябва да докоснете ребрата, 
ни ръкавици и защитно работно облекло.
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Преди да започнете работа, отворете сервизните вентили, в 
противен случай възниква опасност от експлозия.

ВНИМАНИЕ

Open the service valves before 
the operation, otherwise there 
might be the burst.

случайно в положение O
• Единствено квалифицир
квалифициран сервизен
действия нависоко, като
см или повече и да свал
да извършват необходи

• Носете защитни ръкави
монтаж, обслужване и д

• Не докосвайте алумини
нараните. Ако поради ня
първо си сложете защит
– 3 –

редупредителни 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.

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.

1 Предпазни м
Производителят не поема
причинена поради неспазв
ръководство.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Общи
• Преди да започнете инс
Ръководството за монта
инсталиране на климати

• Монтажът трябва да се 
или от сервизно лице. Н
протичане на вода, пора

• Не използвайте никакъв
допълване или смяна. В
анормално високо наля
доведе до повреда или 

• Преди да отворите капа
вътрешното тяло или се
централния прекъсвач в
централния прекъсвач в
опасност от електричес
Единствено квалифицир
сервизно лице (*1) има 
управляващ блок на вът
външното тяло и да изв

• Преди да започнете раб
демонтаж, поставете це
(Изкл.). В противен случ
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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 
д

• П
б

• П
в

• И
н
у
п

реди на места, които са директно по пътя на 
матика, тъй като това може да предизвика 

ния въздуховод трябва да бъде по-голяма от 

ябва да бъде окачено, трябва да се 
 за окачване болтове (M10 или W3/8) и гайки 

атика в място, където тежестта му може да 
зберете подходящо място, климатикът може 
араняване.
атика, следвайте инструкциите в 
ж. Неспазването на тези инструкции може да 
реобръщане на продукта, шум, вибрации, 
и проблеми.
онтажни работи, за да предотвратите 
ветрове и земетресение. Ако климатикът не 
 начин, може да се преобърне модул, или да 
доведе до злополука.
лния агент по време на монтажа, веднага 
о. При протичане на хладилния агент в 
 огън е възможно образуване на токсичен 

 пренасяне на модулите на климатика и 
и подемник при монтажа им.
ата от падащи предмети трябва да се носи 

и под отвор за оглед, трябва да се носи каска 
та от падащи предмети от отвора.

• До модула може да има достъп от показания на фигурата панел за 
сервизно обслужване.

Тръбопровод за хладилен агент
лната тръба здраво, преди да включите 
орът работи с отворен вентил, но без 
 засмуква въздух и налягането на 
овишава над допустимото, което може да 
я.
та гайка с динамометричен гаечен ключ по 
комерното затягане на разширителната 
о спукването й след по-продължителен 
дствие - теч на охладителя.
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а предизвика пожар.
ри пренасяне на климатика носете обувки с допълнителни защитни 
омбета.
ри пренасяне на климатика не го дръжте за лентите около кашона, 
 който е опакован. Можете да се нараните, ако тези ленти се скъсат.
нсталирайте вътрешното тяло на височина от най-малко 2,5 метра 
ад нивото на пода, в противен случай съществува риск от токов 
дар и нараняване на потребителите, ако мушкат пръсти или други 
редмети във вътрешното тяло, докато климатикът работи.

• Инсталирайте охладите
климатика. Ако компрес
охладителна тръба, той
охлаждащата фаза се п
предизвика наранявани

• Стегнете разширителна
определения начин. Пре
гайка може да доведе д
период от време и всле
реди да отворите контролния отвор, поставете централния 
рекъсвач в положение OFF (Изкл.). Ако не поставите централния 
рекъсвач в положение OFF (Изкл.), се излагате на опасност от 
араняване при допир до въртящи се части. Единствено 
валифициран монтьор (*1) или квалифицирано сервизно лице (*1) 
ма право да отваря контролния отвор и да извършва необходимите 
ейности.
огато работите нависоко, използвайте стълба, която е в 
ъответствие със стандарта ISO 14122, и следвайте процедурите в 
ъководството за използване на стълбата. Освен това при работа 
ависоко носете защитна каска за използване в промишлеността.
реди да пристъпите към почистване на филтъра и други части на 
ъншното тяло винаги поставяйте централния прекъсвач в 
зключено положение (OFF) и поставяйте в близост до него табела 
е пипай! Извършват се технически работи“.
ри работа нависоко, преди да започнете, поставете 
редупредителна табела никой да не се приближава до мястото на 
абота. Възможно е части и други предмети да паднат отвисоко и ако 
ма някой отдолу, да причинят нараняване. По време на работа 
осете каска за защита от падащи предмети.
ози климатик използва охладител (хладилен агрегат) R410A.
лиматикът трябва да бъде транспортиран в стабилно състояние. 
ко се счупи детайл на изделието, се обърнете към доставчика си.
огато климатикът трябва да се пренесе ръчно, за целта са 
еобходими две или повече лица.
е местете и не ремонтирайте сами нито едно от телата. В тялото 
ма високо напрежение. При сваляне на капака и боравене с 
сновното тяло може да получите електрически удар.
бор на място за монтаж
огато климатикът се монтира в малко помещение, предвидете 

• Не поставяйте горивни у
въздушната струя от кли
влошено горене.

Инсталиране
• Дължината на смукател

850 мм.
• Ако вътрешното тяло тр
използват определените
(M10 или W3/8).

• Монтирайте здраво клим
бъде понесена. Ако не и
да падне и да причини н

• За да инсталирате клим
Ръководството за монта
доведе до падане или п
течове на вода или друг

• Извършете указаните м
възможността от силни 
е монтиран по подходящ
падне надолу, което да 

• При протичане на хлади
проветрете помещениет
помещение в близост до
газ.

• Използвайте мотокар за
използвайте лебедка ил

• За предпазване на глав
каска.
Особено когато се работ
за предпазване на глава
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Непълното заземяване причинява електрически удар.

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

• С
з

• И
с
м

• И
щ

• П
п

тва не трябва да се използва удължител за 
сата на добра връзка на мястото на 
ия кабел може да доведе до поява на дим 

еското свързване трябва да бъдат 
она, нормативните документи на общността 
таж.
 да се получат поражения от електрически 
е.

тика, след като сте приключили работа, 
е на панела с електрически компоненти на 
изният панел на външното тяло са затворени 
ч е в положение “ВКЛ.”(ON). Има опасност от 
ането бъде включено преди да извършите 

м в работата на климатика (например грешка 
 изгоряло, необичаен звук, климатикът не 
ли има теч на вода), не докосвайте 
централния прекъсвач в положение OFF 
 квалифицирания сервизен персонал. 
мите стъпки да гарантирате, че 
ъде включено до пристигането на 
 персонал (например, като поставите знак 
лизост до централния прекъсвач). Ако 
ате повреден климатик, това може да 
ане на механичните проблеми или да доведе 
 неизправности.
аботата използвайте тестер за изолацията 
р), за да проверите дали съпротивлението 
ически 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.

талационните работи проверете 
лацията, източването на водата и за течове 
а направете пробно пускане, за да се 
работи добре.

9-BG 10-BG
лед като приключите ремонта или местенето, проверете дали 
аземителните кабели са правилно свързани.
нсталирайте централен прекъсвач, който отговаря на 
пецификациите в Ръководството за монтаж и изискванията на 
естните закони и разпоредби.
нсталирайте централния прекъсвач на място, където сътрудниците 
е имат лесен достъп до него.
ри инсталиране извън помещение използвайте централен 
рекъсвач, който е предназначен за инсталиране на открито.

• При завършване на инс
съпротивлението на изо
на охладител. След тов
уверите, че климатикът 
– 5 –

лед приключване на монтажа се убедете, че няма протичане на 
ладилния агент. Ако охладителен газ изтече в помещението и тече 
окрай източник на огън, като например готварска печка, може да се 
бразува отровен газ.
лед инсталиране или местене на климатика следвайте 
нструкциите в Ръководството за монтаж и обезвъздушете напълно, 
ака че в охлаждащата фаза да няма други газове освен охладителя. 
лиматикът може да се повреди, ако не успеете да обезвъздушите 
апълно.
а теста за херметичност трябва да се използва азот.
аркучът за пълнене трябва да е свързан по такъв начин, че да не 
иси.
ързване на електрозахранването
динствено квалифицирани специалисти по инсталация (*1) или 
валифициран сервизен персонал (*1) имат право да извършват 
лектрически работи по климатика. В никакъв случай електрическите 
аботи не трябва да се извършват от неквалифицирани лица, тъй 
ато неправилното им изпълнение може да причини токов удар или 
течки на електричество.
а да свързвате електрически кабели, ремонтирате електрически 
омпоненти или изпълнявате други електрически работи, винаги 
осете термоизолационни ръкавици за електротехници, 
золационни обувки и защитно облекло, предпазващо от токов удар. 
еизползването на лични предпазни средства ви излага на опасност 
т токов удар.
зползвайте окабеляване, което отговаря на спецификациите в 
ъководството за монтаж и изискванията на местните закони и 
азпоредби. Използването на окабеляване, което не отговаря на 
пецификациите, може да предизвика токов удар, утечки на 
лектричество, поява на дим или пожар.
вързвайте заземителния проводник. (Заземяване) 

• При никакви обстоятелс
захранващия кабел. Лип
свързване с удължителн
или до пожар.

• Дейностите по електрич
извършени съгласно зак
и Ръководството за мон
В противен случай може
ток или късо съединени

Тестово пускане
• Преди да пуснете клима
проверете дали капацит
вътрешното тяло и серв
и централният прекъсва
токов удар, ако захранв
тези проверки.

• Ако има някакъв пробле
на дисплея, миризма на
охлажда или не топли, и
климатика, а поставете 
(ИЗКЛ.) и се свържете с
Предприемете необходи
захранването няма да б
квалифициран сервизен
“Не пипай! Повреда” в б
продължите да използв
предизвика задълбочав
до токов удар или други

• След приключване на р
(500-волтов мегаомметъ
между секцията с електр
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с нов охлаждащ агент
Е ИЗПОЛЗВА НОВ HFC ХЛАДИЛЕН АГЕНТ 
ЗРУШАВА ОЗОНОВИЯ СЛОЙ.
адилния агент R410A са лесно поглъщане на 
рана или масло, неговото налягане е около 
ва на хладилния агент R22. В комбинация с 
 охладителното масло също е сменено. 
пусне проникване на вода, прах, предишния 
ло в кръга на охлаждането по време на 

преднамереното зареждане с неподходящи 
, размерите на свързващата част на порта за 
одул и монтажните инструменти са 
икновен хладилен агент.
пециални инструменти за новия хладилен 

овод, използвайте нов и чист тръбопровод, 
 внимавайте да не се допусне проникване на 

от главното захранване
е свързан към главното захранване чрез 
яние между контактите поне 3 мм.
захранването на този климатик трябва 
ният предпазител (възможно е да бъде 

циалисти по инсталация или Квалифициран сервизен персонал”.

11-BG 12-BG
– 6 –
кво трябва да обясните на потребителите
лед завършване на инсталационните работи покажете на 
отребителите къде се намира централният прекъсвач. Ако 
отребителите не знаят къде се намира централният прекъсвач, те 
яма да могат да го изключат в случай на проблем с климатика.
ко решетката на вентилатора е повредена, не се доближавайте до 
ъншния модул, а поставете прекъсвача на веригата в положение 
FF (ИЗКЛ.) и се свържете с квалифициран сервизен специалист 
1), за да бъде извършен ремонт. Не включвайте централния 
рекъсвач преди да завърши ремонтът.
еместване
естенето на климатика трябва са се извърши от квалифицирани 
пециалисти по инсталация (*1) или квалифициран сервизен 
ерсонал (*1). Местенето на климатика от неквалифицирани лица е 
пасно, тъй като може да причини пожар, токов удар, нараняване, 
ечове, нехарактерен шум и/или вибрации.
ри изпомпване изключете компресора преди да откачите тръбата 
а охладителя. Изваждането на тръбата на хладилния агент при 
творен сервизен вентил и работещ компресор ще доведе до 
смукване на въздух, до нарастване на налягането в охладителния 
онтур до необичайно високо ниво и до възможен пробив, 
араняване или друг инцидент.

 ВНИМАНИЕ
Монтаж на климатика 
• ПРИ TОЗИ КЛИМАТИК С

(R410A), КОЙТО НЕ РА
• Характеристиките на хл
вода, окислителна мемб
1,6 пъти по-високо от то
новия хладилен агент, и
Поради това да не се до
хладилен агент или мас
монтажните работи.

• За да се предотврати не
хладилен агент и масло
зареждане на главния м
променени от тези за об

• Съответно се изискват с
агент (R410A).

• В качеството на тръбопр
конструиран за R410A, и
вода или прах.

Изключване на уреда 
• Този уред трябва да бъд
превключвател с разсто

За веригата на електро
да се използва монтаж
от всякакъв вид).

(*1) Вижте “Определения за Квалифицирани спе
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то за монтаж
е места
 което хладният или топъл въздух ще се разпространява 

места.

ато например области с горещи извори, фабрики, в които се 
втични продукти и места, в които изходящият въздух от горивни 
. 
лообменника (неговата алуминиеви ребра и медни тръби) и други 

л или други видове машинно масло. 
оплообменника, създаване на мъгли, причинени от блокирането на 
асовите части, отлепване на топлоизолацията и други такива 

хранителни масла (като кухни, когато се използват хранителни 

ат до влошаване на работните показатели на климатика, 
ластмасовите части и други такива проблеми.
г метален прах. Ако железен или друг метален прах полепне по 
ъбере в него, той може да се възпламени внезапно и да причини 

 вентилационни отвори или осветителни тела, където потокът 
рекъсването на въздушния поток може да доведе до влошаване на 
не на устройството). 
лзва вътрешен електрически генератор.
ащата мрежа може да се колебаят и в резултат на това климатикът 

ижещи се автомобили.
 за специални приложения (като за съхранение на хранителни 
менти и произведения на изкуството).
ети може да бъде влошено.)
естоти (от инверторно оборудване, вътрешни електрически 
 и комуникационна техника).
л на проблеми в климатика или на шума може да окажат 
тата на оборудването.)
ания модул, което би било застрашено от влагата.

(Ако се запуши тръбата за източване, или когато влажността е над 80%, от вътрешния модул ще капе 
конденз, причиняващ може би повреда на нещо отдолу.)

• В случай на безжичен тип система, стаи с инверторен тип луминесцентно осветление, или в места, 
изложени на пряка слънчева светлина.

нното управление не може да бъдат улавяни.)
и разтворители.
за охлаждане на втечнена въглеродна киселина или в химически 

 където климатикът може да влезе в контакт с външен въздух с 
ст.
 конденз.)
ециални спрейове.

13-BG 14-BG
(Сигналите от безжичното дистанцио
• Места, в които се използват органичн
• Климатикът не може да се използва 
инсталации.

• Места близо до врати или прозорци,
висока температура и висока влажно
(В резултат на това може да настъпи

• Места, в които често се използват сп
– 7 –

Принадлежности
аименование на 

частта Колич. Форма Използване

водство за монтаж 1 Настоящото 
ръководство

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

OM 1 — Ръководство за монтаж

оизолационна тръба 2 За топлоизолация на свързващата секция на тръбата

а 8 За окачване на модула (M10 × Ø34)

тен за маркуч 1 За свързване на тръбата за източване

ав маркуч 1 За корекция на центрирането на тръбата за източване

оизолатор 1 За изолиране на свързващата секция за източване

3 Избор на мяс
Избягвайте монтаж на следнит
Изберете място за вътрешния модул, в
равномерно.
Избягвайте монтаж в следните видове 
• Солена област (крайбрежна зона)
• Места с кисели или алкални среди (к
произвеждат химикали или фармаце
уреди ще бъдат засмукван в модула)
Това може да причини корозия на топ
части.

• Места с атмосфера с мъгла от борьо
Това може да доведе до корозия на т
топлообменника, повреда на пластм
проблеми.

• Места, в които се образуват пари от 
масла). 
Задръстените филтри може да довед
образуване на конденз, повреда на п

• Места с наличие на железен или дру
вътрешността на климатика или се с
пожар.

• Места в близост до препятствия като
издухан въздух ще бъде прекъсван (п
работата на климатика и до изключва

• Места, в които за захранване се изпо
Честотата и напрежението на захранв
да не работи правилно.

• На автокранове, кораби или други дв
• Климатикът не трябва да се използва
продукти, растения, прецизни инстру
(Качеството на съхраняваните предм

• Места, в които се генерират високи ч
генератори, медицинско оборудване
(Неправилно работещ или без контро
неблагоприятно влияние върху рабо

• Места, в които има нещо под монтир
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50 или повече
Всмукване 
на въздух

2500 или повече

Таван Таван 300 или 
повече

2500 или 
повече

(Единица: мм) 

50
645

645

рвизна вратичка 
ванно отваряне)

Въздушен филтър

визна вратичка 
анно отваряне)

745

745

645

15-BG 16-BG
– 8 –

Подова повърхност
Подова повърхност
онтаж в атмосфера на висока влажност
ои случаи, включително по време на дъждовния сезон, особено във вътрешността на тавана може да 
здаде атмосфера на висока влажност (температура на точката на оросяване: 23 °C или по-висока).
нтаж във вътрешността на тавана при керемиден покрив
нтаж във вътрешността на тавана при покрив с гредоред
нтаж на място, където вътрешността на тавана се използва като канал за навлизане на свеж въздух
нтаж към кухня
орепосочените случаи поставете топлоизолация на всички места от климатика, които влизат в контакт 
тмосферата на висока влажност. В този случаи разположете страничната пластина (Контролен отвор) 
а, че да може лесно да се сваля.
вен това поставете достатъчна топлоизолация на тръбата и на свързващата й част.

ространство за монтаж (Единица: мм) 

урете достатъчно пространство, необходимо за монтажни или сервизни работи.

авочни 
ности] 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

 засмукването на въздуха> <Обратно засмукване на въздух>

Изпускане на въздух

100 или повече
250 или 
повече

5 или повече

210
235 или 
повече

5 или 
повече

235 или 
повече

210 210 
филтър

235 или 
повече

5 или повече

Всмукване 
на въздух

Място за обслужване

Отвор за изходящ въздух

Таван 50
945

Се
(с та

Сер
(с тав

945

945
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Наст
диста
За метода на настройка направете справка в “Настройване на знака за филтъра” в “Приложими органи за 
управление в това ръководство”.

В
ф

да предотвратите повреда на вътрешните тела и наранявания.
вътрешния модул и не допускайте човек да се качва върху него. (Дори 

опаковката, ако е възможно. Ако е необходимо да транспортирате 
звайте плат или подобен материал, за да не го повредите.
модул само за металните скоби (4 позиции).
и (тръбата на хладилния агент, дренажното корито, частите от 
 части).
аната на камерата за входящ въздух е различна (централно 
ите грешка при монтажа в указаната посока.
де пренасяно от две или повече лица и да не бъде връзвано с 
и от посочените.

(Единица: мм) 

803 (отвътре)

Тръбопровод за 
хладилен агент

845

805
910

Въздушен филтър

Планка за окачване

Порт за източване

33

4-
Ø

4

21
0

57
67

51
1

67
64

5

0 16
8

103

21

40
35

9
37

2 42
2 50

2

19

163

92

31

17-BG 18-BG
Вход за чист въздух
(светъл отвор)

8

12
0

80 59

Ø

– 9 –

рганизиране на типа обратно засмукване на въздух
атно засмукване на въздух>

астройване на срока за показване на знака за 
еобходимост от почистване на филтъра
ройката на срока за светване на знака за филтъра (Уведомяване за почистване на филтъра) на 
нционния контролер може да се променя в зависимост от условията на монтаж.

Свалете покривната планка 
и след това я фиксирайте 
към долната повърхност.

Направете сигурно окачване 
към основния модул.

Основен 
модул

(след 
отстраняване)

Въздуше
н филтър

Основен 
модул

ъздушен 
илтър

Сила

Извадете филтъра от основния модул, докато 
натискате върху ушите.

4 Инсталиране
ВНИМАНИЕ

Спазвайте строго следващите правила, за 
• Не поставяйте тежки предмети върху 
когато то е опаковано)

• Транспортирайте вътрешното тяло с 
вътрешния модул разопакован, изпол

• При преместване дръжте вътрешния 
Не прилагайте сила към другите част
пеноматериал или от гума, или други

• Стъпката на болта за окачване за стр
положение), внимавайте да не направ

• Опакованото устройство трябва да бъ
пластмасови ленти на места, различн

Външни размери

16
8

(о
тв
ът
ре

)
21

20

2121
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каб
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Снаб
пред

Мон
Изпо
Като 
изгле

Болт

Монт

Изпо

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

то тяло

структурата 

троителя 
 работи по 

 на 
епи 
оддържа 
я таван, за 
ивката му.

 M10 на 

 опората за 
го окачите.

лно 

нното 
 

се отделно)
За монтажа на дистанционното управление 
спазвайте ръководството за монтаж, 
придружаващо дистанционното управление.

то 
илния агент 

то 
ръбата за 
ане.
ение на 
ветлина и в 

Безжично дистанционно 
управление

Сензорът на вътрешния модул с безжичното 
дистанционно управление може да получавате 
сигнал от разстояние в рамките на около 8 м. Въз 
основа на това определете мястото, в което ще 
работи дистанционното управление и мястото на 
монтаж.
• Работете с дистанционното управление и се 
уверете, че вътрешния модул получава сигнал 
със сигурност и след това го монтирайте.

• Оставете разстояние 1 м или повече от 
устройства като телевизор, стерео уредба.
(Може да се създадат нарушаване на 
изображението или шум.)

• За да предотвратите повреда, изберете място, 
което не се влияе от флуоресцентна светлина 
или пряка слънчева светлина.

• В една и съща стая може да бъдат монтирани 
два или повече вътрешни модула (до 6 модула) с 
безжичен тип дистанционно управление.

ка шайба M10
надлежност)

ка шайба 

надлежност)

8 м
 ил

и п
о-м

ал
ко

19-BG 20-BG
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• Издърпайте кабела на дистанционно
управление заедно с тръбата за хлад
или тръбата за източване.
Прокарайте кабела на дистанционно
управление през горната страна на т
хладилния агент и тръбата за източв

• Не оставяйте дистанционното управл
място, изложено на пряка слънчева с
близост до печка.
онтиране на болта за окачване
и определяне на местоположението и ориентацията на вътрешния модул вземете предвид дължината 
тръбите/кабелите, която ще е необходима след окачването му.
ед определяне на местоположението на вътрешното тяло монтирайте болтовете за окачване.
размерите на стъпките на болтовете за окачване направете справка във външния изглед.
ато таванът вече е направен, положете дренажната тръба, тръбата на хладилния агент, контролните 
ели и кабелите на дистанционния контролер на местата за свързване, преди да окачите вътрешния 
дул.

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

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

 за окачване M10 или W3/8 4 броя

Гайка M10 или W3/8 12 броя

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

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

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

Монтаж на вътрешно
Обработка на тавана
Таваните са различни в зависимост от 
на сградата.
За подробности се консултирайте със с
или с изпълнителя на довършителните
интериора.
По време на процедурата след сваляне
обшивката на тавана е важно да се укр
основата на тавана (рамката) и да се п
точно хоризонтално ниво на монтирани
да се предотвратят вибрациите на обш

• Поставете гайките и плоските шайби
болта за окачване.

• Поставете шайби отгоре и отдолу на
окачване на вътрешното тяло, за да 

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

Монтаж на дистанцио
управление (продава

Гайка
(W3/8 или M10)

Плос
(При

Плос
M10
(При

Болт за
окачване

(W3/8 или M10)

Гайка
(W3/8 или M10)
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• Не прилагайте сила към свързващата част на 
тръбата за източване.

• Тръбата от твърд винилхлорид не може да бъде 
пряко свързвана с порта на тръбата за източване 

Тръб

Топл

OK НЕПРАВИЛЕН МОНТАЖ
Изглед отгоре

Изглед 

Отв

рд цокъл) на 
зва лепило.
звайте 
а маркуча; в 
 или воден 
та тръба.

ната 

акупено) с 
авен гъвкав 

о закупена) 

ИЗИСКВАНЕ
• Свържете здраво тръбите от твърд винилхлорид с 
помощта на лепило за винилхлорид, за да 
избегнете течове на вода.

ото изсъхне 
дството за 
е към 
 този период 

Източване
Когато не може да бъде осигурен подходящ наклон 
за тръбата за източване, е възможно източване на 
тръбата.
• Височината на тръбата за източване трябва да 
бъде 850 мм или по-малко от долната част на 
тавана. 

• Извадете тръбата за източване от нейната 
връзка с вътрешния модул на 300 мм или по-
малко и извийте тръбата вертикално. 

• Веднага след като тръбата се извие вертикално 
нагоре, положете тръбата с подходящ наклон. 

• Задайте наклона надолу веднага след 
издигането вертикално. 

Проверка на дренажа
При работната проба проверете дали източването 
на водата е изпълнено правилно и че не тече вода 
от свързващата част на тръбите.
Проверете източването и когато се монтира през 
отоплителния сезон.
С помощта на кана или маркуч налейте вода (1 500 
- 2 000 куб. см) в изпускателния порт преди 
монтажа на таванния панел.
Наливайте водата постепенно, така че тя да не се 
разлее върху двигателя на на помпата за 
източване.

ВНИМАНИЕ
Наливайте водата леко, така че да не се разлее из 
вътрешността на вътрешния модул, което може да 
причини неизправност.

т 
орид VP25
ни на място)

за VP25
яни на място)

кав 
нажен 
куч

Из
ди
га
не

 д
о 

68
7 

мм
 и
ли

 п
о-
ма

лк
о

Долна страна на тавана
Вътрешно тяло

300 мм или по-
малко

И
зд
иг
ан
е 
до

 8
50

 м
м

 и
ли

 п
о-
м
ал
ко

21-BG 22-BG
на вътрешния модул.
За връзка със свързващия порт на тръбата за 
източване фиксирайте приложения гъвкав маркуч 
с групата маркучи, в противен случай се 
причинява повреда или теч на вода от свързващия 
порт на тръбата за източване.

макс
45°

макс
45° 90 ° коляно

Странично 
(уловител)

Изглед 

ор за изходящ въздух

Изглед 

Отвор за изходящ въздух

Отвор за изходящ въздух • Отнема известно време, докато лепил
и втвърди (консултирайте се с ръково
лепилото). Не прилагайте напрежени
връзката с тръбата за източване през
от време.
– 11 –

Тръбопровод за източване
ВНИМАНИЕ
 следвате указанията в ръководството за 
таж, положете тръбопровода за източване 
, че водата да се оттича правилно и 
тавете топлоизолация, за да не се получава 
денз и оросяване.
равилното полагане на тръбопровода може 
оведе до изтичане на вода в помещението и 
окряне на мебелировката.

ръбопровод/
плоизолационен материал
ъбопровода и топлоизолация на място са 
ходими следните материали.

ъвкав маркуч
лзвайте приложения гъвкав маркуч за 
иране на централното несъответствие на 
ата от твърд винилхлорид, или да регулирате 
а.
 използвайте гъвкавия маркуч опънат и не го 
ормирайте повече от степен като тази на 
дващата фигура.
ксирайте мекия края на гъвкавия маркуч с 
ложената група маркучи.
олзвайте гъвкавия маркуч на хоризонтално 

ИЗИСКВАНЕ
• Направете топлоизолация на тръбите за 
източване на вътрешния модул.

• Направете топлоизолация на свързващата част на 
вътрешния модул. 
Една непълна топлоизолация причинява 
оросяване.

• Насочете тръбата за източване с наклон надолу 
(1/100 или повече) и не правете извивки или 
прекъсване на тръбопровода. Това може да 
причини необичаен звук.

• За дължина на проходна тръба за източване се 
ограничавайте до 20 м или по-малко.
За да използвате дълга тръба, осигурете опорни 
скоби с интервал от 1,5 - 2 м, за да предотвратите 
вълнообразност.

• Насочете събирателния тръбопровод, както е 
показано на следващата фигура.

опровод
Тръба от твърд винилхлорид 
VP25 (външен диаметър: Ø32 
мм)

оизолатор Пенополиетилен: 
дебелина 10 мм или повече

Опорна 
скоба

1/100 или 
повече надолуТоплоизолатор

1,5 - 2 м

С формата 
на арка

Примка

НЕПРАВИЛ
ЕН МОНТАЖ

VP25

Възможно най-дълга (100 мм)

Долен наклон 
1/100 или 
повече

VP30 или повече

VP25 VP25

• За свързващия отвор на тръбата (твъ
вътрешното тяло не може да се изпол
За фиксирането задължително изпол
предоставената лента за закрепване н
противен случай се получава повреда
теч от свързващия отвор на дренажна

Свързване на дренаж
тръба

• Свържете твърдото гнездо (местно з
твърдото гнездо на приложения дост
маркуч.

• Свържете тръба за източване (местн
със свързаното твърдо гнездо.

Свързващ 
отвор на 
дренажната 
тръба

Изравнете предоставената 
лента за закрепване на 
маркуча с края на маркуча, 
оставете възможност за 
затягане отгоре и след това 
го затегнете.

Тръба о
винилхл
(Набавя

Цокъл 
(НабавТвърд цокълМек цокъл

Лепилото е 
забранено

Гъв
дре
мар

Лента за 
закрепване на 
маркуча

Вътрешно тяло

10
 д
о 

12
 м
м

15 мм или 
по-малко

10 мм
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източване.
(Ако звукът от работата се променя от непрекъснат в периодичен звук, водата се източва нормално.)
След приключване на проверката, ако двигателят на помпата за източване работи, свържете 
съединителя на поплавъковия превключвател.
(В случай на проверка чрез издърпване на съединителя на поплавъковия превключвател, не забравяйте 
да 

изолацията
йте гъвкавия маркуч и групата маркучи с приложения топлинен 
ния модул без междини.
евно с топлоизолатор, който следва да бъде закупен на място, така 
я топлинен изолатор на свързващата секция за източване.

лоизолатора нагоре, за да се избегне теч на вода.

йте приложения топлинен изолатор 
евно от повърхността на вътрешния модул.

Гъвкав маркуч Пръстен за маркуч

ожен 
оизолатор

Топлоизолатор, 
който да бъде 
закупен местно

Тръба от твърд винилхлорид

23-BG 24-BG
– 12 –

върнете съединителя в първоначалното положение.)

L N

Издърпайте съединителя CN34 (червен) от 
платката с програмируемия контролер.

CN34 
(ЧЕРВЕНА)

Черен

Черен

Червена

Бял

Клеми на 
захранването

220 - 240 В, 50 Хц
220 В, 60 Хц
ВНИМАНИЕ
ивайте водата леко, така че да не се разлее из вътрешността на вътрешния модул, което може да причини 
правност.

ед приключване на електрическите работи налейте вода по време на работен режим COOL 
ЛАЖДАНЕ).
 електрическите работи все още не са завършени, извадете съединителя на поплавъковия 
включвател (CN34: червен) от електрическото контролно табло и проверете източването чрез 
ючване на монофазно 220 - 240 В захранване към клемите R (L) и S (N).
 го направите, сработва двигателят на помпата за източване.
робвайте източването на водата докато проверявате звука от работата на двигателя на помпата за 

Помпа

Вкарайте края на маркуча в съда 
за източване и го огънете 

Вода
(1 500 куб. см ~ 2 000 куб. см)

Съд

Покривна 
планка

Изпълнение на топло
• Както е показано на фигурата, покри
изолатор до долната част на вътреш

• Покрийте тръбата за източване безш
че той да се припокрива с приложени

* Насочете цепките и шевовете на топ

Обви
безш

Прил
топл
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аната за засмукване на въздух, в противен случай може да бъде 

уха> <Обратно засмукване на въздух>

Свалете покривната планка и след това я 
фиксирайте към долната повърхност.

Основен 
модулВъздушен филтър

Бутнете

Извадете филтъра от 
основния модул, докато 
натискате върху ушите.

25-BG 26-BG
44
,3

825

100 100 100 100 100 100 100 100
12,512,5
– 13 –

Проектиране на канала

одреждане (Единица: мм) 

се позовавате на следните размери, направете канала на място.

 засмукването на въздуха>

атно засмукване на въздух>

805

100 100 100 100 100 100 100 100

12,5 12,5 45
,3
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тръби. 
Отстранете всички “мустаци”. (Остатъчни 
грапавини може да причинят изтичане на газ.)

2. Поставете конична гайка в тръбата и 
ра
Из
мо
R4
ра
кон
Пр
пр
R4
тра
ме
по

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.

• Запечатаният газ е запечатан при атмосферно 

Мо

AP0

AP0

нт за 
ата по-долу.

зване на 

олкото това 
това с 
тегнете 
 с 
ия и 

 момент на 

я могат да 
но и до 

ент може да 
ст от 

ст/
 и т.н.
ъв вакуум и 
оводството 
дул.

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 

куумиране.)

край
 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.

• За да използвате предоставения 
топлоизолационен материал, поставете 
топлоизолация на зоната на свързване на 
тръбите на вътрешния модул 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).

 затягане 
м)
до 1,8 kgf•м)

до 4,2 kgf•м)

до 6,1 kgf•м)

до 7,7 kgf•м)

Вътрешно тяло

Съединение
Топлоизолация 
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)

31-BG 32-BG
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звалцовайте тръбата.
ползвайте конусната гайка, предоставена с 
дула, или тази, използвана за хладилен агент 
10A. Размерите на конуса за R410A са 
злични от тези, използвани за 
венционалния хладилен агент R22. 
епоръчва се нов инструмент за конусни гайки, 
оизведени за използване с хладилен агент 
10A, но все още могат да се използват 
диционните инструменти, ако подаването на 
дните тръби се регулира да бъде както е 
казано в таблицата по-долу.

налягане, така че при свалянето на конусовидния 
винт, няма да се чуе свистене: Това е нормално 
и не е показателно за неизправност.

• Използвайте два гаечни ключа за свързване на 
тръбата на вътрешния модул.

Работа с помощта на двоен гаечен ключ

затворен, което удължава времето за ва

Отворете клапана до
Отворете докрай клапана на външното
Тръбопровод за хладилен агент
ВНИМАНИЕ
то тръбата за хладилния агент е с голяма 
жина, осигурете опорни скоби на интервали от 
о 3 м, за които да я закрепите. В противен 
ай може да се чуват необичайни шумове.
олзвайте конусната гайка, захваната с 
ешния модул или конусната гайка за R410A.

опустима дължина на 
ръбата и разлика във 
исочините
 различни в зависимост от външния модул. За 
обности направете справка в ръководството 
нтаж, предоставено заедно с външния модул.

азмер на тръбата

вързване на 
ръбопровода за хладилен 
гент
алцоване
жете тръбата с инструмент за рязане на 

Подаване при развалцоване: B 
(Единица: мм)

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

* В случай на разширяване за R410A с използване 
на обикновен инструмент, издърпайте го с 

дел MMD-
Размер на тръбата (мм)

Газова страна Течна страна

05 до AP012 Ø9,5 Ø6,4

15 до AP018 Ø12,7 Ø6,4

Външен 
диаметър на 
медна тръба

Използван 
инструмент за 

R410A

Обикновен 
инструмент се 

използва
6,4, 9,5

0 до 0,5 1,0 до 1,5
12,7, 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

• Използвайте нивата на въртящ моме
затягане, както са изброени в таблиц

• Въртящ момент на затягане при свър
тръби с разширение.
Налягането на R410A е по-високо, отк
на R22. (Приблизително 1,6 пъти) За
помощта на динамометричен ключ за
съединителните участъци на тръбата
разширение, които свързват вътрешн
външния модул, с посочения въртящ
затягане.
Неправилно извършените съединени
доведат не само до изтичане на газ, 
неизправности в хладилния цикъл.

ВНИМАНИЕ
Затягането с твърде голям въртящ мом
причини счупване на гайката в зависимо
условията.

Проба на херметично
продухване с въздух

За пробата на херметичност, сушене в
добавяне на хладилен агент, вижте рък
за монтаж, придружаващо външния мо

ВНИМАНИЕ

Външен диаметър на 
свързващата тръба (мм)

Момент на
(N•

6,4 14 до 18 (1,4 

9,5 34 до 42 (3,4 

12,7 49 до 61 (4,9 

15,9 63 до 77 (6,3 
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ИЗИСКВАНЕ
• При избор на захранващия кабел спазвайте 
стриктно местните нормативни актове за 
съответната държава.

• П
въ
съ

• С
ос
по

• П
за

• Н
до
хл

и, кабели на централния контролер
сни жила между вътрешния и външния модул и кабелите на 

а, използвайте 2-жилен екраниран кабел.
 е общата дължина на вътрешно-модулния кабел между 
бавена дължината на кабела на централната система за 

то управление
итет за свързване на дистанционното управление и групата кабели 
управление.

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.

220 В – 240 В ~, 50 Хц
220 В ~, 60 Хц

на захранването или кабелите за захранването/предпазителите на 
рани от сумарните общи стойности на токовете на вътрешните модули.

Под 50 м 2,5 мм2

апр. сеч. на проводника (До 1 000 м) 1,25 мм2

(До 2 000 м) 2,0 мм2

апр. сеч. на проводника (До 1 000 м) 1,25 мм2

(До 2 000 м) 2,0 мм2

ие, 
ие между Напр. сеч. на проводника: 0,5 мм2 до 2,0 мм2

онното 
нното 
 ... Ln

Само в случай на кабелен 
тип До 500 м

В случай на включен 
безжичен тип До 400 м

онното управление между модулите = L1 До 200 м

L2 Ln
ежду двете 
управления

 тяло Вътрешно тяло Вътрешно тяло

(Макс. 8 тела)

33-BG 34-BG
ри монтажа на захранващите кабели на 
ншните устройства спазвайте указанията в 
ответните Ръководства за монтаж.
лед като свържете кабелите към клемореда, 
игурете изолация и закрепете кабелите с 
мощта на кабелна скоба.
рекарайте тръбата за хладилния агент и линията 
 управление през една и съща линия.
е изключвайте захранването на вътрешното тяло 
като не завърши вакуумирането на тръбите на 
адилния агент.

L1
L

Вътрешно тяло

Окабеляване м
дистанционни 

Вътрешно

Дистанционно
управление

Окабеляване на 
дистанционното 
управление
– 17 –

Електрическо свързване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
зползвайте специфицираните проводници за 
ързване на клемите. Закрепете ги здраво за 
допускане на въздействие върху 
единителите от страна на външни сили, 
илагани към тях.
екачествено свързване или закрепване може да 
причина за пожар или други проблеми.
вързвайте заземителния проводник. 
ейности във връзка със заземяването)
екачественото заземяване може да предизвика 
ражения от електрически ток.
е свързвайте заземителни кабели към газови 
ъби, тръби за вода, гръмоотводи или телефонни 
бели.
едът трябва да се монтира в съответствие с 
ционалните разпоредби за свързване.
ипсата на електрически капацитет или 
правилното опроводяване могат да причинят 
ражения от електрически ток, или пожар.

ВНИМАНИЕ
ко окабеляването е неправилно или непълно, 
ва може да предизвика пожар или поява на дим.
онтирайте изключвател при утечка към земята, 
йто не се изключва от смущения.
ко не е монтиран такъв изключвател, може да се 
лучи електрически удар.
зползвайте кабелни скоби, свързани с изделието.
е повреждайте и не надрасквайте проводящото 
ило и вътрешната изолация на захранващите и 
единителните проводници, когато ги зачиствате.
зползвайте захранващи и свързващи кабели с 
ределената дебелина, тип и необходимите 
едпазни приспособления.
е свързвайте 220 В - 240 В захранване с 
емните блокове ( , , , ) за контролно 
роводяване. (В противен случай системата ще 
 повреди.)
вържете електрическите кабели така, че да не 
изат в контакт с тази част на тръбата, която е с 
сока температура.
окритието може да се стопи и да предизвика 
цидент.

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.

U1 U2 A B

▼Електрозахранване

Контролни електрически кабел
• Използват се 2-жилни кабели с полю
централния контролер.

• За да избегнете неприятности с шум
• Дължината на комуникационна линия
вътрешните и външните модули с до
управление.

▼ Комуникационна линия

Окабеляване на дистанционно
• Използва се 2-жилен кабел без поляр
за опроводяване на дистанционното 

ВНИМАНИЕ

Електрозахранване

Номиналните данни на ключа/прекъсвача 
вътрешните модули трябва да бъдат подб

Захранващи кабели

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

Н

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

Н

Окабеляване на дистанционното управлен
окабеляване на дистанционното управлен
модулите

Общата дължина на кабелите на дистанци
управление и окабеляването на дистанцио
управление между модулите = L + L1 + L2 +

Общата дължина на кабелите на дистанци
+ L2 + … Ln
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Верижен 
прекъсвач, 
ключ на 
захранването

Кутия за изтеглянеКутия за изтеглянеКутия за изтегляне

те

а номерата на клемите. Неправилното свързване ще причини 

а с отвори за кабелите на вътрешния модул.
м) на кабелите, който да виси до електрическия управляващ блок и да 
а цел.
ена верига с ниско напрежение. (Не свързвайте веригата за високо 

еското контролно табло, махнете капака и въздушния филтър.
нтролно табло, като свалите монтажните винтове (2 положения) и 
акът на електрическото контролно табло остава увиснал на 

закрепете кабелите с кабел, свързан към електрическото контролно 

на клемореда.)
оводник в отделението за съхраняване на електрически части на 
 електрическото контролно табло не може да се направи за времето 

о контролно табло, без да прищипвате кабелите.

BA

S(N))

Въздушен 
филтър

Винт
(2 положения)

Покривна планка

Кабел на 
дистанционното 
управление 

Кабелна скоба

Комуникационен 
кабел

Електрически 
управляващ 
блок

Капак на
електрическия
управляващ

блок

35-BG 36-BG
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Групово управление
R
(L)

S
(N)

10

10

3070

Заземителен 
проводник Кабел за захранването
кабеляване между вътрешните и външните модули
ЕЛЕЖКА
 външен модул, свързан с контролен кабел между кабела на вътрешните и външните модули става 
атично водещ модул.

имер 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

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

Заземителна клема Заземителна клема

Свързване на кабели
ИЗИСКВАНЕ
• Свържете кабелите със съвпадение н
неизправности.

• Прекарайте кабелите през преходник
• Осигурете запас (приблизително 100 м
се използва при обслужване или друг

• За дистанционния контролер е осигур
напрежение)

• Преди да свалите капака на електрич
• Свалете капака на електрическото ко
натиснете секцията за окачване. (Кап
пантата.)

• Затегнете винтовете на клемореда и 
табло.
(Не натискайте свързващия участък 

• Направете примка на свързващия пр
вътрешния модул, в противен случай
на обслужване.

• Монтирайте капака на електрическот

R(L)
S(N)

R(L

Захранващ кабел
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Основна процедура за 
смяна на настройките

Сменяйте настройките, докато климатикът не 
работи. (Спрете климатика, преди да извършите 
настройките.)

ВНИМАНИЕ
Задайте само номера на КОДА, показан в таблицата 
по-долу: НЕ задавайте друг номера на КОД.
Ако се зададе номер на КОД, който не е изброен, 
може да се окаже невъзможно да се работи с 
климатика или това да доведе до други проблеми с 
изделието.
* Появяващите се по време на процеса на 
настройка дисплеи се различават от тези за 
предишните дистанционни управления (AMT31E). 
(Има повече номера на КОДОВЕ)

1 Натиснете и задръжте бутона  и бутона 
“TEMP.” (ТЕМП.)  едновременно в 
течение на най-малко 4 секунди. След 
малко дисплеят започва да мига, както е 
показано на фигурата. Уверете се, че 
CODE No. (ÍНА КОД) е [01].
Ако CODE No. (ÍНА 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 в групово 
управление, най-напред се показва “ALL” 
(“ВСИЧКИ”). Когато се натисне  , се 
показва номерът на вътрешния модул след 
“ALL” (“ВСИЧКИ”) като водещ модул.)

1

6

1
3

25

4

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

37-BG 38-BG
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кабеляване на дистанционното управление
ете приблизително 9 мм от изолацията на кабела, който ще свързвате.

аграма на окабеляване

астройка на адреси
ройте адресите съгласно ръководството за монтаж, приложено към външния модул.

A

B

A

B

Клеморед

Дистанционен 
контролер

Клеморед за свързването на дистанционния 
контролер на вътрешното тяло

Кабел на дистанционния контролер 
(местно закупена)

9 Приложими о
ИЗИСКВАНЕ
Когато климатикът се използва за първи
отнеме известно време след включване
захранването, преди дистанционното уп
стане налично за операции: Това е норм
показателно за неизправност.
• що се отнася до автоматичните адрес

(автоматичните адреси се задават чр
извършване на действия с интерфейс
на външния модул.)
Не могат да бъдат изпълнявани опер
дистанционното управление, докато с
автоматични адреси. Настройката отн
минути (обикновено около 5 минути).

• Когато захранването е включено след
автоматична настройка на адрес
Това отнема до 10 минути (обикновен
минути) за външния модул да започне
функционира след включване на захр

Преди климатикът да се достави от фаб
всички модули са настроени на [STAND
[СТАНДАРТНИ] (по подразбиране). Ако 
необходимо, променете настройките на
модул.
Настройките се променят чрез експлоат
кабелното дистанционно управление.
* Настройките не могат да бъдат проме
помощта на безжично дистанционно у
просто дистанционно управление или
дистанционни управления сами по себ
монтирайте също и отделно кабелно 
дистанционно управление.
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на спиране.
 (Докато  мига, не могат да се извършват 
операции чрез дистанционното управление.)

 статично налягане
ва на външното статично налягане на тръбата, която ще бъде 

азвайте основната работна процедура (1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6).
) в процедура 3.
те SET DATA на външното статично налягане, което трябва да бъде 

 управление>

вление (групово управление)
а дистанционното управление, като начин за установяване на 
но и превключване чрез промяна на настройките на мостчето на 
дул, както е показано в таблицата по-долу.
 настройки, е необходимо да нулирате SET DATA на 0000 чрез 
тно в положението на фабричните настройки по подразбиране и 
на 0000 с кабелно дистанционно управление (продава се отделно).
 компютърната платка на вътрешния модул и изберете желаната 

112, CN111 и CN110 от ляво)

ягане
(фабрична 
ка по 
иране)

но налягане 

но налягане 

но налягане 

0001 0003 0006

20 Па 35 Па 50 Па

 Високо статично 
налягане 1

Високо статично 
налягане 2

Високо статично 
налягане 3

CN112 CN111 CN110 CN112 CN111 CN110 CN112 CN111 CN110

39-BG 40-BG
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Положение на 
блок мостчета

SET DATA 0000

Външно статично 
налягане

10 Па

Стандартна 
 (фабрична настройка
по подразбиране)

Късо Отворена

CN112 CN111 CN110
секи път, когато се натисне бутонът 
, номерата на вътрешните модули в 

рупата за управление се променят 
иклично. Изберете вътрешния модул, за 
ойто да промените настройките.
аработва вентилаторът на избрания модул и 
ентилационните отвори започват да се 
ъртят. Може да се потвърди промяна на 
астройките на вътрешния модул.

осочете CODE No. (ÍНА КОД) [ ] с 
утоните “TEMP.” (ТЕМП.)  /  .

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

атиснете бутон . Когато дисплеят спре 
а мига и започне да свети равномерно, 
астройката 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.
зползвайте бутона , за да изтриете 
астройките. За да зададете настройки след 
атискане на бутона , повторете действията, 
ато започнете от Процедура 2.

лед приключване на настройките 
атиснете бутон , за да влязат в сила.
ри натискане на бутон  започва да мига 

, след което съдържанието на дисплея 
зчезва и климатикът влиза в нормален режим 

Настройки на външно
Задайте промяна с натискане въз осно
свързана.
За да зададете промяна с натискане, сп
• Посочете [5d] към CODE No. (№ КОД
• За SET DATA от процедура 4, избере
зададено, от таблицата по-долу.

<Промяна на кабелно дистанционно

Със система без дистанционно упра
Освен метода за промяна с помощта н
външното статично налягане е възмож
компютърната платка на вътрешния мо
* Въпреки това, след се променят тези
поставяне на мостчето на блока обра
пренаписване на SET DATA обратно 

• Превключете блоковете мостчета на
настройка.

Положения на блоковете мостчета (CN

SET DATA Външно статично нал

0000 10 Па
Стандартна 

настрой
подразб

0001 20 Па Високо статич
1

0003 35 Па Високо статич
2

0006 50 Па Високо статич
3
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[06].
• За да зададете данни при Процедура 4, 
изберете SET DATA и задайте стойността на 
отместването на температурата за детектиране 
от 

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

• Свържете вътрешните модули чрез свързване на 

SET

0
0

0

0
0

SET

0
0

0

0
0
0
0

пълнете 

мметър 
то между 

че.
о от 1 MΩ, 

шното тяло 

ме на 
то в 
вече преди 

тактор, за 
ск. (Това е 
тройство не 

айте 
то за 

.

во 

нтилатора 
зключете 
 платката и 
о изберете 
ор”) и след 
робен пуск 
яйте да 
72 след 

завършването на пробния пуск.
Работете с модула с дистанционно управление, 
както обикновено.
Направете справка за работните процедури в 
предоставеното към външния модул ръководство 

 изпълни 
о работата 
мостата.
тата, 
кратява, 
ото се 
ота.

ключване за 
йствата се 

Кабелно дистанционно управление

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

2 Натиснете бутон .

3 С помощта на бутона  изберете 
режим на работа [ Cool] (Студено) или 
[ Heat] (Топло).
• Не включвайте климатика в режим, различен 
от [ Cool] (Студено) или [ Heat] (Топло).

• 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] (ТЕСТ)] изчезва от дисплея и 
състоянието се връща към обичайното.)

2, 4
3

1,5

41-BG 42-BG
следващата таблица.
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.

 DATA Стойност на отместването на 
температурата за детектиране

000 Няма отместване

001 +1 °C

002 +2 °C
(Фабрична настройка по подразбиране)

003 +3 °C

004 +4 °C

005 +5 °C

006 +6 °C

на собственика.
При следващата процедура може да се
форсирано тестово включване, дори ак
е спряна чрез OFF (Изключване) на тер
За да се предотврати зацикляне в рабо
форсираното тестово включване се пре
след като минат 60 минути и устройств
връща към обичайния си режим на раб

ВНИМАНИЕ
Не използвайте форсираното тестово в
други цели, тъй като при него към устро
прилага твърде голямо натоварване.
– 21 –

астройване на знака за 
илтъра
исимост от условията на монтаж срокът за 
а на знака на филтъра (Уведомяване за 
стване на филтъра) може да бъде променен.
вайте основната работна процедура
 2 → 3 → 4 → 5 → 6).
CODE No. (ÍНА КОД) при Процедура 3 задайте 
].
[SET DATA] при Процедура 4 изберете SET 
TA на срока на показване на знака на филтъра 
следната таблица.

а осигуряване на по-добър 
фект от отоплението
о е трудно да получите задоволително 
ение поради мястото на монтаж на 
ешното тяло или разположението на 
щението, можете да увеличите стойността на 
ературата за детектиране на отопление. 
те да използвате също така устройство за 
лиране или друго съоръжение, за да 
рите циркулация на топлия въздух близо до 
а.
вайте основната работна процедура
 2 → 3 → 4 → 5 → 6).
CODE No. (ÍНА КОД) при Процедура 3 задайте 

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).
• Посочете [32] за CODE No. (ÍНА 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 

 DATA Срок на показване на знака на 
филтъра

000 Няма

001 150 ч

002 2500 ч
(Фабрична настройка по подразбиране)

003 5000 ч

004 10000 ч

SET DATA 0000 0001

Датчик на 
дистанционния 
контролер

Не се използва 
(фабрична 
настройка по 
подразбиране)

Използва се

10Пробен пуск

Преди тестовото 
включване

• Преди да включите захранването, из
следната процедура.

1) С помощта на 500-волтов мегао
проверете дали съпротивление
клемореди от L до N и земята 
(заземяването) е 1 MΩ или пове
Ако съпротивлението е по-малк
не включвайте тялото.

2) Проверете дали клапанът на вън
е отворен изцяло.

• За да предпазите компресора по вре
задействането, оставете захранване
положение ON (Вкл.) за 12 часа или по
включване на устройството.

• Не натискайте електромагнитния кон
да извършите насилствено пробен пу
много опасно, тъй като защитното ус
работи.)

• Преди започване на пробен пуск, зад
адресите, като следвате ръководство
монтаж, доставено с външния модул

Извършване на тесто
включване

• Когато ще се изпълнява работа на ве
за индивидуален вътрешен модул, и
захранването, дайте на късо CN72 на
след това го включете отново. (Първ
режима на работа на “fan” (“вентилат
това работете.) Когато се извършва п
с помощта на този метод, НЕ забрав
отстраните късото съединение на CN
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каже , почистете въздушните филтри.

а спрете работа, след което изключете прекъсвача на 

, както е показано на фигурата) на въздушния филтър и след това 
здушния филтър.

3 Почистване с вода или с прахосмукачка
• При силно замърсяване почистете въздушния филтър с разтвор на неутрален перилен препарат в 

е напълно въздушния филтър, като го поставите на сянка.

1,5

Въздушен 
филтър Основен модул

Бутнете

Извадете филтъра от 
основния модул, докато 
натискате върху ушите.

43-BG 44-BG
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хладка вода или само с вода.
• След почистване с вода изсушет
ично дистанционно управление
-AX32E2)
ри натискане на бутона TEMPORARY 
Временно) в продължение на 10 секунди 
ли повече, се чува „пиукащ“ звук и 
аботата се променя в режим на 
орсирано охлаждане. След около 
минути охлаждането започва 
орсирано.
роверете дали хладният въздух започва да 
уха. Ако операцията не започне, отново 
роверете кабелите.

а да спрете тестовата операция, 
атиснете отново бутона TEMPORARY 
Временно) (около 1 секунда).
Проверете кабелите/тръбопроводите на 
вътрешното и външното тяло по време на 
форсираното охлаждане.

Бутон TEMPORARY 
(Временно)

11Поддръжка
<Ежедневна поддръжка>

▼Почистване на въздушния филтъ
Ако на дистанционния контролер се по

1 Натиснете бутона  , за д
веригата.

2 Извадете въздушния филтър.
Натиснете ушите (в посока напред
дръпнете навън, за да извадите въ

6
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 от квалифициран монтажник или квалифициран сервизен техник.

ката

Метод за проверка
т отвора за оглед и свалете панела за достъп. Огледайте топлообменника 
апушване или повреди.

от отвора за оглед и проверете дали се чува необичаен шум.

от отвора за оглед и свалете панела за достъп. Огледайте вентилатора 
оклащания, повреди или полепнал прах.

 на монтажа и проверете дали има някакви петна или нарушения на 

от отвора за оглед и свалете панела за достъп. Проверете дали има 
 и дали източваната вода е замърсена.

Проверка (визуална/слухова) Поддръжка
Задръстване с прах/
замърсявания, драскотини

Измийте топлообменника, ако е 
задръстен.

Звук Вземете съответни мерки, ако се чува 
необичаен шум.

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

• Сменете го, когато е повреден.

• 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.

Прах/замърсявания, драскотини Ремонтирайте ги или ги сменете, ако са 
деформирани или повредени.

Задръстване с прах/
замърсявания, замърсяване на 
оттичането

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

Прах/замърсявания, драскотини Измийте ги, ако са замърсени, или 
нанесете коригиращо покритие.

• Ръжда, изолаторът се бели
• Обелване/повдигане на 
покритието

Нанесете коригиращо покритие.

45-BG 46-BG
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онтирайте въздушния филтър.
рикрепете филтъра към основния модул, докато натискате ушите

ключете верижния прекъсвач и след това натиснете бутона  на дистанционното 
правление, за да започнете работа.

лед почистването натиснете .
 дисплей изчезва.

ВНИМАНИЕ
е включвайте климатика, докато въздушният филтър не е поставен.
атиснете бутона за нулиране на филтъра. (  показанието ще се изключи.)

риодична поддръжка
ологични съображения е силно препоръчително вътрешното и външното тяло на климатика да се 
стват и поддържат редовно, за да се осигури дълготрайната им работа.
о климатикът работи дълго време, се препоръчва извършване на периодична поддръжка (веднъж в 
ата). 
н това трябва да се извършва редовна проверка на външното тяло за наличие на ръжда и драскотини, 
те бъдат отстранявани или като се прилага обработка срещу ръжда, ако е необходимо.
общо правило, ако вътрешното тяло работи по 8 или повече часа ежедневно, то вътрешното и 
ното тяло трябва да се почистват поне веднъж на всеки 3 месеца. За извършване на това почистване/
ръжка потърсете съдействие от професионалист.
а поддръжка може да удължи живота на продукта, макар че изисква разходи от страна на 
веника.
е се извършва редовно почистване на вътрешното и външното тяло, това ще доведе до влошаване 
ботата, замръзване, изтичане на вода и дори повреда на компресора.

Проверка преди поддръжка
Проверката следва да бъде извършена

▼Списък на задачите по поддръж

Части

Топлообменник Осигурете достъп о
дали има някакво з

Вентилаторен 
двигател Осигурете достъп 

Вентилатор Осигурете достъп 
дали има някакви п

Филтър Отидете в мястото
филтъра.

Дренажно корито Осигурете достъп 
някакво запушване

Част Единица

Топлообменник Вътрешно/външно

Вентилаторен 
двигател Вътрешно/външно

Филтър Вътрешно

Вентилатор Вътрешно

Решетки на входа/
изхода за въздух Вътрешно/външно

Дренажно корито Вътрешно

Декоративен панел, 
отвори за вентилация Вътрешно

Външен вид Външно
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2 При всяка натискане на бутона , 
който се използва за задаване на 
температурата, се показва 
последователно регистрационният файл 

47-BG 48-BG
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за грешките, запазен в паметта.
Номерата в CODE No. (ÍНА КОД) показват 
CODE No. (ÍНА 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.
Откриване и отстраняване на 
неизправности

отвърждение и проверка
ъзникване на неизправност в климатика на 
лея на дистанционния контролер се показва 
а грешка и UNIT No. за вътрешното тяло.
т на грешка се показва само по време на 
та.
оказанието изчезне, използвайте за 
рждение следващата точка “Потвърждаване 
гистрационния 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. (Регистърът 
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 При едновременно натискане на бутоните 
 и  в продължение на 4 секунди или 

повече, на дисплея се показва следното.
Ако се покаже , устройството влиза в режим 
на регистрация на грешките.
• [01: Ред на регистрационния файл за 
грешките] се показва в CODE No. (ÍНА КОД).

• [Код на грешката] се показва в CHECK.
• [Адресът на стайното тяло, в което е 
възникнала грешката] се показва в Unit No..

Код на грешка UNIT No. за вътрешното 
тяло, в което е 
възникнала грешката 3

2

1



Мет
На ка ул (I/F), течнокристален дисплей за проверка (дистанционно 
управ ъстояние. С помощта на тази функция за самодиагностика може да 
се от

Спи
Спис
• В с
• В с
• В с

: Осветление, : Мигащ, : Изгасва
IPDU: Интелигентен модул с механизирано задвижване

T: Мигането е последователно, когато има два мигащи светодиода.
SIM: Едновременно мигане, когато има два мигащи светодиода.

 кода за проверка Преценяващо устройствоДис

шния модул и дистанционното управление 
то управление) Дистанционно управление

ния контролер Дистанционно управление
шния модул и дистанционното управление 
дул) Вътрешно тяло

ежду вътрешния/външния модул (открита Вътрешно тяло

модули I/F

ежду вътрешния/външния модул (открита I/F

ли Вътрешен модул • I/F
тролери Дистанционно управление
а вътрешни модули Вътрешно тяло

дрес I/F

о адресиране I/F

ните вътрешни модули I/F

и и подчинени вътрешни модули Вътрешно тяло

щи модули I/F

ен адрес I/F

а съхранение на топлинната енергия I/F

нение на топлинната енергия I/F
я между външните модули
 на топлинната енергия (проблеми с I/F

ен модул I/F

ъншни модули I/F

I/F
I/F

49-BG 50-BG
– 25 –

од за проверка
белното дистанционно управление са предвидени дистанционен контролер за централно управление и интерфейсна компютърна платка на външния мод
ление), или 7-сегментен дисплей (интерфейсна компютърна платка на външния модул) за онагледяване на работата. Затова може да се знае работното с
крива проблем или позиция с грешка на климатика, както е показано в таблицата по-долу.

сък с кодове за проверка
ъкът по-долу показва всеки код за проверка. Намерете съдържанието за проверка от списъка в съответствие с детайла, който ще бъде проверяван.
лучай на проверка от дистанционното управление на вътрешния модул: Вж. „Дисплей на кабелния дистанционен контролер“ в списъка.
лучай на проверка от външния модул: Вж. „7-сегментен дисплей на вътрешния модул“ в списъка.
лучай на проверка от вътрешния модул с безжично дистанционно управление: Вж. „Дисплей на сензорния блок на приемника“ в списъка.

AL

Код за проверка Безжично дистанционно управление
Описание наплей на кабелния 

дистанционен 
контролер

7-сегментен дисплей на вътрешния модул Дисплей на сензорния блок на приемника
Допълнителен код Работа Таймер Готовност Мигане

E01 — — Комуникационна грешка между вътре
(открита в страната на дистанционно

E02 — — Грешка при предаване от дистанцион

E03 — — Комуникационна грешка между вътре
(открита в страната на вътрешния мо

E04 — — Грешка в комуникационната верига м
в страната на вътрешния модул)

E06 E06 Брой на вътрешните модули, в които 
сензорът се приема нормално Намаляване на броя на вътрешните 

— E07 — Грешка в комуникационната верига м
в страната на външния модул)

E08 E08 Дублирани адреси на вътрешни модули Дублирани адреси на вътрешни моду
E09 — — Дублирани водещи дистанционни кон
E10 — — Комуникационна грешка между MC н

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

Грешка при начало на автоматичен а

E15 E15 — Няма вътрешно тяло при автоматичн

E16 E16 00: Превишен капацитет
01 ~: Брой свързани модули Превишен капацитет/брой на свърза

E18 — — Комуникационна грешка между водещ

E19 E19 00: Няма водещ модул
02: Два или повече водещи модула Грешка в количеството външни воде

E20 E20 01: Свързан с друга линия външен модул
02: Свързан с друга линия вътрешен модул Свързана друга линия при автоматич

E21 E21 02: Няма водещ модул
00: Няколко броя водещи модули Грешка в броя на водещите модули з

E22 E22 — Грешка в броя на модулите за съхра

E23 E23 —
Грешка в изпращане при комуникаци
Грешка в броя модули за съхранение
приемането)

E25 E25 — Дублирани адреси на подчинен външ

E26 E26 Брой външни модули, приели сигнала 
нормално Намаляване на броя на свързаните в

E28 E28 Открит номер на външно тяло Грешка на следващо външно тяло
E31 E31 Брой IPDU (*1) Комуникационна грешка на IPDU



одул Вътрешно тяло
одул Вътрешно тяло
одул Вътрешно тяло

I/F
I/F

I/F

I/F
I/F

дул Вътрешно тяло
I/F

IPDU

ратура на външния модул (TE, TL) I/F
ане във външния модул (Pd, Ps) I/F

I/F
I/F
I/F

Вътрешно тяло
дул I/F

IPDU

л) IPDU

откриване на ток IPDU

I/F
1 I/F
е I/F
асло I/F

а откриване на ниво на масло I/F

I/F
2 I/F

 ниво на маслото I/F

3 I/F
шен модул Вътрешно тяло

 кода за проверка Преценяващо устройствоДис

51-BG 52-BG
– 26 –

F01 — — ALT Грешка от сензор TCJ на вътрешен м
F02 — — ALT Грешка от сензор TC2 на вътрешен м
F03 — — ALT Грешка от сензор TC1 на вътрешен м
F04 F04 — ALT Грешка в датчика TD1
F05 F05 — ALT Грешка в датчика TD2

F06 F06 01: Сензор TE1
02: Сензор TE2 ALT Грешка в датчика TE1

Грешка в датчика TE2
F07 F07 — ALT Грешка в датчика TL
F08 F08 — ALT Грешка в датчика TO
F10 — — ALT Грешка от сензор TA на вътрешен мо
F12 F12 — ALT Грешка в датчика TS1

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

ALT Грешка в датчика TH

F15 F15 — ALT Неправилно свързан сензор за темпе
F16 F16 — ALT Неправилно свързан сензор за наляг
F22 F22 — ALT Грешка в датчика TD3
F23 F23 — ALT Грешка в датчика Ps
F24 F24 — ALT Грешка в датчика Pd
F29 — — SIM Друга грешка от вътрешния модул
F31 F31 — SIM Грешка в EEPROM на вътрешния мо

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

Повреда в компресор

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

Неизправност на компресор (блокира

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

Грешка на системата на веригата за 

H04 H04 — Работа на термостата на кожуха 1
H05 H05 — Неправилно свързване на датчик TD
H06 H06 — Защитна операция при ниско наляган
H07 H07 — Дефектна защита от ниско ниво на м

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

Грешка от сензора за температура н

H14 H14 — Работа на термостата на кожуха 2
H15 H15 — Неправилно свързване на датчик TD

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

Грешка във веригата за откриване на

H25 H25 — Неправилно свързване на датчик TD
L03 — — SIM Дублиран централен модул на вътре

Код за проверка Безжично дистанционно управление
Описание наплей на кабелния 

дистанционен 
контролер

7-сегментен дисплей на вътрешния модул Дисплей на сензорния блок на приемника
Допълнителен код Работа Таймер Готовност Мигане



ен модул I/F
итет (показва се при вътрешни модули с I/F

итет (показва се при модул, различен от I/F

н модул Вътрешно тяло
 модул Вътрешен модул, I/F
одул. Вътрешно тяло
ул I/F
п външен модул I/F
авление Вътрешен модул

хранение на топлинната енергия I/F

 за съхранение на топлинната енергия I/F

ли I/F
I/F

ул Вътрешно тяло
I/F

а вътрешен модул Вътрешно тяло
I/F

не IPDU

ане на спиране на тока
ие на инвертора (комп.)
ие на инвертора (комп.)
ие на инвертора (комп.)

I/F

IPDU, I/F

ъхранение на топлинна енергия Модул за съхранение на 
топлинна енергия

дул Вътрешно тяло
а вътрешен модул Вътрешно тяло
чност във външен модул I/F

I/F

I/F
I/F

нтил I/F
ане I/F

шен модул
казвано в „*“ позиция. IPDU

 G-TR IPDU

 кода за проверка Преценяващо устройствоДис

53-BG 54-BG
– 27 –

L04 L04 — SIM Дублирани адреси на линия на външ

L05 — — SIM Дублирани вътрешни модули с приор
приоритет)

L06 L06 Брой вътрешни модули с приоритет SIM Дублирани вътрешни модули с приор
вътрешните модули с приоритет)

L07 — — SIM Групова линия при отделен вътреше
L08 L08 — SIM Невъведен адрес/група на вътрешен
L09 — — SIM Невъведен капацитет на вътрешен м
L10 L10 — SIM Невъведен капацитет на външен мод
L17 — — SIM Грешка поради несъответствие на ти
L20 — — SIM Дублирани адреси на централно упр

L26 L26 Брой свързани модули за съхранение на 
топлинната енергия SIM Твърде много свързани модули за съ

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

L28 L28 — SIM Твърде много свързани външни моду
L29 L29 Брой IPDU (*1) SIM Брой IPDU грешки
L30 L30 Открит адрес на вътрешно тяло SIM Външно блокиране на вътрешен мод
— L31 — — Разширена I/C грешка

P01 — — ALT Грешка в двигателя на вентилатора н
P03 P03 — ALT Темп. на изхода Грешка TD1

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

ALT Работа на система под високо наляга

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

ALT
Откриване на липсваща фаза/открив
Грешка в постояннотоково напрежен
Грешка в постояннотоково напрежен
Грешка в постояннотоково напрежен

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

ALT Грешка в прегряване на радиатора

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

P10 P10 Открит адрес на вътрешно тяло ALT Грешка в преливане на вътрешен мо
P12 — — ALT Грешка в двигателя на вентилатора н
P13 P13 — ALT Грешка при обратно откриване на те

P15 P15 01: Състояние в TS
02: Състояние в TD ALT Открита утечка на газ

P17 P17 — ALT Темп. на изхода Грешка в TD2
P18 P18 — ALT Темп. на изхода Грешка в TD3
P19 P19 Открит номер на външно тяло ALT Грешка в инверсия на 4-посочния ве
P20 P20 — ALT Операция за защита от високо наляг

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)

ALT Грешка в IPDU на вентилатор на вън
Забележка: Игнориране на 0 до F, по

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

ALT Грешка в защита от късо съединение

Код за проверка Безжично дистанционно управление
Описание наплей на кабелния 

дистанционен 
контролер

7-сегментен дисплей на вътрешния модул Дисплей на сензорния блок на приемника
Допълнителен код Работа Таймер Готовност Мигане



Откр

TCC-L

 откриване на положение на компресора IPDU

 модули) Вътрешно тяло

*1  Б
01
02
03
04

. 3 + Вентилатор

. 3 + Вентилатор

. 2 + Комп. 3 + Вентилатор

 кода за проверка Преценяващо устройство
у

цент
о за централно управление TCC-LINK TCC-LINK

 за централно управление TCC-LINK TCC-LINK

равление на оборудване с общо Оборудване с общо 
предназначение, I/F

чинени модули
TCC-LINK

модули

 кода за проверка Преценяващо устройствоДис

55-BG 56-BG
– 28 –

ита грешка от устройството за централно управление TCC-LINK

INK: Комуникационна връзка с TOSHIBA.

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

ALT Грешка във веригата на системата за

P31 — — ALT Грешка в друго вътрешно тяло
(Грешка в група подчинени вътрешни

рой IPDU
: Комп. 1
: Комп. 2
: Комп. 1 + Комп. 2
: 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
0E: Комп. 2 + Комп
0F: Комп. 1 + Комп

Код за проверка Безжично дистанционно управление

Описание наПоказание на 
стройството за 
рално управление

7-сегментен дисплей на вътрешния модул Дисплей на сензорния блок на приемника

Допълнителен код Работа Таймер Готовност Мигане

C05 — — — Грешка при изпращане в устройствот

C06 — — — Грешка при приемане в устройството

C12 — — — Групова аларма на интерфейса за уп
предназначение

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

— — (Показва се L20.) Намаляване на броя на вътрешните 

Код за проверка Безжично дистанционно управление
Описание наплей на кабелния 

дистанционен 
контролер

7-сегментен дисплей на вътрешния модул Дисплей на сензорния блок на приемника
Допълнителен код Работа Таймер Готовност Мигане
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* По

M

M

M

M

M

M

M

ция за съответствие

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

Corporation
uji-shi, Shizuoka-ken 416-8521 JAPAN

ngineering Director
UK Ltd.
Belliver Industrial Estate,
von, PL6 7DB.
я

аната машина:

H-E, MMD-AP0054SPH-E, MMD-AP0074SPH-E, MMD-AP0094SPH-E, 
H-E, MMD-AP0154SPH-E, MMD-AP0184SPH-E

многосистемен климатик
 климатик със свръх регенериране на топлинната енергия
улен многосистемен климатик (серия MiNi-SMMS)

ива “Машини” (Директива 2006/42/EC) и съответните предписания 

астично окомплектована машина” 
атация докато машината, в която ще се вгражда, не бъде 
дбите на настоящата директива, когато е уместно.

57-BG 58-BG
– 29 –

Спецификации

д 70 дБА

Модел
Ниво на звуковото налягане (дБA)

Тегло (кг) Основен модул
Охлаждане Отопление

MD-AP0056SPH-E * * 22

MD-AP0054SPH-E * * 22

MD-AP0074SPH-E * * 22

MD-AP0094SPH-E * * 22

MD-AP0124SPH-E * * 22

MD-AP0154SPH-E * * 23

MD-AP0184SPH-E * * 23

Деклара

ЗАБЕЛЕЖКА

Производител: Toshiba Carrier 
336 Tadehara, F

Упълномощен 
представител/
притежател на 
техническа 
компетентност:

Nick Ball
Toshiba EMEA E
Toshiba Carrier 
Porsham Close, 
PLYMOUTH, De
Великобритани

С настоящето декларира, че долуопис

Общо наименование: Климатик

Модел/тип: MMD-AP0056SP
MMD-AP0124SP

Търговско 
наименование:

Свръхмодулен 
Многосистемен
Мини-свръхмод

В съответствие е с клаузите на Директ
в националното законодателство

“Декларация за инкорпориране на ч
Не трябва да бъде въвеждан в експло
декларирана в съответствие с разпоре



П
Про
Поме
случ
Хлад
и не 
обач
Заду
напо
необ
с огр
Най-в
хлад
клим
да мо
грани
В пом
поме
Конц

Гран

▼ ЗА
Ако и
да бъ

За за
Въ
Въ

▼ ЗА
Стан

1

Помещение A Помещение B Помещение CПомещение D Помещение E Помещение F

отвор към съседно помещение за вентилация на изтекъл хладилен 
,15% или по-голям от съответните площи в горната или долната 

щение е монтиран вътрешен модул и тръбопроводите с хладилен 
ра се, се има предвид най-малкото помещение. Когато обаче в най-
ницата за плътността е превишена, има инсталирана механична 
а изтичане на газ, тогава се има предвид обемът на следващото по 

оличеството хладилен агент е приблизително следната:

Тръбопровод за 
хладилен агент

Вътрешно 
тяло

Външен модул

Външен 
модул

щение

Тръбопровод за хладилен агент

Вътрешно 
тяло

 вентилация – детектор за изтичане на газ

 
ение

Средно 
помещение

Голямо помещение

10 20 30

35

40

2

kg

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

59-BG 60-BG
– 30 –

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

БЕЛЕЖКА 2
дартите за минимален обем на помещението са дадени по-долу.
) Без преграда (щрихована част)
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М
ин

. в
ът
ре
ш
на

 п
ло
щ

редупреждения за изтичане на хладилен агент
верка на границата за концентрация
щението, в което ще се инсталира климатикът, трябва да бъде с такова разположение, че в 
ай на изтичане на хладилен агент, неговата концентрация да не превишава установена граница.
илният агент R410A, който се използва в климатика, е безопасен, не е отровен и запалим като амоняка 
е забранен от законодателството за защита на озоновия слой. Тъй като той не съдържа само въздух 
е, съществува опасност от задушаване, ако неговата концентрация се повиши твърде много. 
шаване от изтичане на R410A е почти невъзможно. Тъй като броят на сградите с висока концентрация 
следък расте обаче, инсталирането на системи с множество климатици също расте поради 
ходимостта от ефективно използване на площите, индивидуално управление, съхранение на енергия 
аничаване на топлината и мощността и др.
ажното при системите с множество климатици е възможността да се зарежда голямо количество 
илен агент в сравнение с традиционните отделни климатици. Ако отделно тяло от система с множество 
атици трябва да се монтира в малко помещение, изберете подходящ модел и монтажна процедура, за 
же, в случай че има непредвидено изтичане на хладилен агент, неговата концентрация да не достига 
цата (а в случай на авария да могат да се вземат мерки, преди да се стигне до нараняване).
ещение, в което концентрацията може да превиши границата, направете отвор към съседните 
щения, или монтирайте механична вентилация заедно с устройство за откриване на утечки на газ. 
ентрацията е дадена по-долу.

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

БЕЛЕЖКА 1
ма 2 или повече охладителни системи в един охладителен уред, количеството хладилен агент трябва 
де зарежданото във всеки независим уред.

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

2) Когато на практика съществува 
газ (отвор без врата или отвор 0
част на вратата).

3) Ако във всяко преградено поме
агент са свързани, тогава, разби
малкото помещение, в което гра
вентилация заедно с детектор з
големина помещение.

▼ ЗАБЕЛЕЖКА 3
Минималната вътрешна площ спрямо к
(Когато таванът е на височина 2,7 м)

Много малко поме

Механична

Малко
помещ




П
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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
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М
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М
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П
роверете адреса на вътреш

ния м
одул. (За м

етода на проверка вж
. “П

Р
И
ЛО

Ж
И
М
И

 О
Р
ГА

Н
И

 ЗА
 УП

Р
А
В
ЛЕН

И
Е

” 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
 №

: Ред [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
В
ъ
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но
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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

61-BG 62-BG
– 31 –

П
ром

енили ли сте настройката за висок таван? А
ко не, м

оля попълнете отм
етка [×] в [N

O
 C

H
A

N
G

E
 (БЕ

З П
РО

М
Я
Н
А

)] и попълнете отм
етката [×] в 

[ITE
M

 (П
О
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Ц
И
Я

)], ако са пром
енени, съответно.
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И
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М
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Р
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” в това ръководство.) * В
 случай на см

яна на блокове м
остчета на 

ком
пю

търна платка на вътреш
ен м

одул, настройката се пром
еня автом

атично.
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