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1 TECHNICKÉ PARAMETRE
7 9 12 18 24 UM

E/*.64,(.é 1a3á-a1,* 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 V-F-Hz
Ch/a)*1,* vý.21* 2050 2640 3520 5280 7040 W 
Vy.742va1,* vý.21* 2350 2930 3810 5570 7330 W 
921.. -*)126.a 34,*62. 
vz)7(h7(Max-med-min) 520/460/340 520/460/340 600/500/360 840/680/540 980/817/662 m3/h 

Hladina akustickéh2 6/a.7 v21.a-š*- 
-*)126.y ** (Max-0*)-0,1-320a/á) 40/30/26/21 40/30/26/21 40/34/26/22 44/37/30/25 44,5/42/34,5/28 dB(A) 

Vonkajš,a -*)126.a a.756,(.-
éh2 vý.217 (Max) 54 54 53 55 59 dB(A) 

Kva3a/1é 34,32-*1,* �ĭ������� �ĭ������� �ĭ������� �ĭ������� �ĭ���������� mm (inch) 
P/y11é 34,32-*1,* ĭ���������� ĭ���������� ĭ���������� ĭ���������� ĭ����������� mm (inch) 
P4áz)1a h026125ť 7,5 7,5 7,5 10 12,3 kg 

R2z0*4y ba/*1,a
W 870 870 870 1035 1120 mm 
H 270 270 270 295 310 mm 
D 360 360 360 380 405 mm 

Pozná0.a:
V21.a-š,a 6*3/26a vz)7(h7 = 35 ° CDB •  *3/26a 2.2/,6éh2 vz)7(h7 = 27 ° CDB / 19 ° CWB
V21.a-š,a 6*3/26a vz)7(h7 = 7 ° CDB / 6 ° CWB •  *3/26a 2.2/,6éh2 vz)7(h7 = 20 ° CDB
* P4* -*)126.y 9-12-18-24 Ú)a-* 34* .20b,1á(,7 M212-S3/,6, 34* 7 000 -*)126,*. 34* 120,1á/1* ú)a-* 34* .20b,1á(,7 5 -*)126.27 M7/6, 
S3/,6. V 34í3a)* .20b,1á(,* M7/6, S3/,6 ú)a-* záv,5,a 2) .20b,1á(,* a.6ív1y(h -*)126,*..
** H/a),1a a.756,(.éh2 6/a.7 z,56*1á v2 vz),a/*1256, 1 0: v 342564*)í 100 03 5 )2b27 )2zv7.7 0,5 5*.71)y.

1.1 ROZEMRY

Ob4. 1

MOD. 7 9 12 18 UM
W 805 805 805 957 mm
H 194 194 194 213 mm
D 285 285 285 302 mm
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1.2 POPIS JEDNOTKY

1��.5<7�35(�67(129É�91�7251É�-('127.<
Skr5nk-, A ktorej je um5estnenN AnRtornN jednotk- stenC, je celN 
ACro.enN D ABS plastu - t5ež slRž5 -ko nosnN konštrukc5-.
�. 9ETRACIA -E'NOTKA
Vetr-c5- jednotk- nNstennej jednotkC s- skl-dN D t-n3enc5Nlne4o 
Aent5lNtor-. To D-5sťuje Aeľm5 t5c4S c4od. Vonk-jš5- jednotk- je 
AC.-AenN skrutkoA5tSm Aent5lNtorom s AeľkSm5 lop-tk-m5. motor 
je jednosmernS tCp .eD ke2C.
�. 9�MENNÍK PRE 9�MEN8 TEP/A
V o.oc4 jednotkNc4 je Aýmenník n- ASmenu tepl- 
ACro.enN D medenSc4 rRrok s 4l5nPkoASm5 plec4m5 A kont5n-
uNlnom .-lenP. Žl5-.kC sR pr5-mo .lokoA-nO mec4-n5ckou 
eBp-nD5ou medenej rRrkC, -.C s- dos5-4ol ACsokS stupeň 
prenosu tepl-.
�. )I/TRA�NÁ 6EKCIA
F5ltr-čnN sekc5-, ktorN s- n-c4NdD- Ao AnRtornej jednotke, je AC-
ro.enN Do sCntet5ckO4o m-ter5Nlu s ACsokou 25ltr-čnou k-p-c5tou 
- môže s- re3eneroA-ť jej AC2ukoA-nPm - umCtPm.
�. 'IA�KO9É O9/Á'ANIE
Klimatizácie tejto sOr5e sR AC.-AenO 5n2r-čerAenSm d5-ľkoASm 
oAlNd-nPm, ktorO umožňuje jednoduc4R o.slu4u - kon-
trolu AšetkSc4 p-r-metroA.

O.r 2
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1.3 %EZPE�NO6TNÉ PRE'PI6Y 
Prísne dodržiavajte nasledujúce predpisy, aby ste zabránili zraneniu obsluhy alebo poškodeniu stroja.• 

Inštalácia jednotky musí byť vykonaná podľa inštalačných pravidiel platných vo vašej krajine. • Táto inštalačná príručka, 
používateľská príručka a sch,my zapojenia sú neoddeliteľnou súčasťou stroja. Musia sa uchovávať opatrne a byť pripraven, na 
ruky, ak ich obsluha vyžaduje na konzultáciu. • Nedodržanie pokynov v tejto príručke a nedostatočná inštalácia kondicion,ra môžu 
mať za následok neplatnosť záručn,ho osvedčenia. Výrobca však nenesie zodpovednosť za priame a / alebo nepriame škody 
spôsoben, nesprávnou inštaláciou alebo za škody spôsoben, kondicion,rmi nainštalovanými spoločnosťou neskúsený alebo 
neoprávnený personál. • Pri inštalácii zariadenia pracujte na čistom, neprehľadnom mieste. • Je absolútne zakázan, dotýkať sa 
pohyblivých častí alebo pohybovať sa medzi nimi. • Pred spustením kondicion,ra sa uistite, že rôzne komponenty a celý syst,m sú
v bezchybnom a bezpečnom stave. • Prísne dodržiavajte bežn, údržbárske práce. • Trvajte na originálnych náhradných dieloch. Ak 
tak neurobíte, záruka stratí platnosť. • S bezpečnostnými zariadeniami neodstraňujte ani nemanipulujte. • Pred akoukoľvek prácou 
na stroji odpojte zdroj elektrickej energie. • Na vrchnú časť jednotky nič nedávajte. • Netlačte predmety cez ochrann, mriežky 
ventilátora a nedovoľte, aby predmety prepadli. • Povrch banky je ostrý. Nedotýkajte sa ho bez ochranných rukavíc. • Pozorne si 
prečítajte nálepky na stroji, nikdy ich nezakrývajte a ak sú poškoden,, okamžite ich vymeňte. • Nepoužívajte stroj vo výbušnej 
atmosf,re. • Elektrick, vedenie musí byť pravidelne uzemnen,. • Ak je napájací kábel poškodený, zastavte stroj, ak je v prevádzke, 
a nechajte ho okamžite vymeniť autorizovaným technikom. • Stroj sa musí skladovať pri teplote od -25 ° C do 55 ° C. • V prípade 
požiaru použite práškový hasiaci prístroj. Nepoužívajte vodu. • Ak stroj pracuje neobvyklým spôsobom, uistite sa, že to nezávisí od 
zlyhania pri vykonávaní bežnej údržby. V opačnom prípade požiadajte o kontrolu stroja odborným technikom. • Ak musí byť vonka-
jšia jednotka demontovaná, je vhodn, nechať prácu vykonať v autorizovanom stredisku technickej podpory. • Stroj nesmie byť
vyhodený, ak má byť vyradený, pretože obsahuje materiály, ktor, sa musia recyklovať alebo zlikvidovať v autorizovaných 
strediskách. • Neumývajte práčku priamym prúdom alebo pod tlakom vody alebo korozívnymi látkami. 

9�roEFa a SoSreGaMQ� servisQ� sie# s� v�P k GisSo]�Fii Sre r�FKlX a SresQ� WeFKQiFk� SoPoF a Sre �oko vek iQ�� �o Me 
sFKoSQ� ]aisWi# QaMleS"iX Srev�G]kX a GosiaKQX# Pa[iP�lQX efekWiviWX v�"Ko sWroMa.
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2. IN!������
2.1 %A/ENIE A 8/O$ENIE 
Všetky stroje sú balen, v kartónových škatuliach špecifických pre každú jednotku. Údaje potrebn, na správne zaobchádzanie so 
spotrebičom pri skladovaní a inštalácii sú uveden, na obale. Skladovacia teplota musí byť medzi -25 ° C a 55 ° C. Poznámka: 
Nevyhadzujte vonkajšie obaly, aby ste predišli znečisteniu životn,ho prostredia. Po výbere miesta, kam sa má jednotka nainštalo-
vať (pozri príslušn, oddiely), postupujte pri rozbaľovaní týchto dvoch jednotiek takto: Vonkajšia jednotka: 1. Vyrežte dva nylonov,
remienky. 2.Vyberajte kartónovú krabicu. 3.Odstráňte nylonový obal  

Ob . 3 - 

2.2 IN��	�����������
�
V1ú6241á -*)126.a 0ôž* byť ,1š6a/2va1á 1a vyšš*- 564a1* a 1a23a.. 
9RQNDM"LD�MHGQRWND�XPLHVWQHQ��Y�VSRGQHM��DVWL�D�YQ�WRUQ��MHGQRWND�Y�KRUQHM��DVWL���REU���������V 62062 34í3a)* 075í byť 1a 
v5673120 32647bí 742b*1á 5/7 .a������	�
����	����(podľa obrázka). 

Slu ka

Vnútorná j.

Vonkajšia j.

Obr. 4
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Vonkaj"ia jednotka umiestnen� hore a vn�torn� jednotka dole (�obr. 5 -�). V 62062 34í3a)* 075,a byť 1a 5a(20 32647bí 
1a02162va1é 5/7�.y, .a�)é 64, 0*64* 42z),*/7 v ú42v1,. 

S�����

V������

V�����
����

�	����

R���
	���	��
��	�������


Maximálny rozdiel v úrovni medzi vnútornou jednotkou a vonkajšou jednotkou nesmie prekročiť hodnoty uveden  v sekcii 
"O%MEDZENIA D�$KY " v manuáli pre inštaláciu vonkajších jednotiek.

Hranice ro��
	���������������
Dĺžka potr bí chladiva medzi vnútorno  a vonkajšo  jednotko  m sí byť ,o najkratšia a v každom prípade je obmedzená 
dodržiavaním maximálnych výškových rozdielov medzi jednotkami.

Poznámka: Zmenšenie výškových rozdielov medzi jednotkami a dĺžkami rúr obmedzí straty na záťaži, ,o následne zvýši celkovú 
efektívnosť stroja.

,]RO�FLD�U�URN
Mede - pojovacie r.rky musia byť izolova -.
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Inštalácia je zhr utá  a  asleduj.cich obrázkoch „obr. 6 -“:

Obr. 6

1: vyberte miesto inštalácie 
2-3: pripev ite mo tá2 u dosku 
4: vyvŕtajte otvor v ste e
5: pripojte potrubie
6: zapojte zapoje ie
7: pripravte vyp.šťaciu hadicu
8: zabalte potrubie a kábel
9:  amo tujte v .tor . jed otku
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2.3 IN������	��������
�
������
9�EHU PLHVWD LQ"WDO�FLH� V súlade s p dmienkami uvedenými v časti „Sch-my inštal,cie“, kt r- sú uveden- v pr.ručke v nkajš.ch 
jedn tiek. umiestnite jedn tku na č  najnižšiu úr veň a p nechajte nad ň u 15 cm v ľn-h  miesta. Odp rúča sa d držiavať 
medzery uveden- na  br,zku „ br. 7 -“. Pred pripevnen.m na stenu sk ntr lujte, či stena vydrž. hm tn sť jedn tky, či prúd 
vzduchu nie je  bmedz vaný z,cl nami a p d bne a či je p l ha vh dn, na zabezpečenie  ptim,lneh  r zptylu vzduchu v 
miestn sti.

Obr. 7 - 

In��
���
�� o AS.ere um5estnen5- AnRtornej jednotkC použ5te upeAňoA-c5u dosku -ko š-.lynu, -.C ste n-šl5 presnR polo4u pre 
roDpPn-c5e DNtkC - pre otAor ceD stenu. MusP s- Do4ľ-dn5ť celkoAS pr5estor potre.nS n- 5nšt-lNc5u.  l-stoAO puDdro jednotkC o.s-4uje 
Aopred n-reD-nO RsekC, ktorO s- A prPp-de potre.C d-jR odstrNn5ť, -.C s- umožn5lo Aeden5e c4l-d5-ce4o potrubia - kN.lov.
�����������

Tvar 
vnútornej 
jednotky

Obr. 8

Mod. 18

Tvar 
vnútornej 
jednotky

Obr. 9

Mod. 24

Tvar 
vnútornej 
jednotky

Obr. 10
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Postupujte následovne:
1.     Doska sa umiestni na stenu do vhodnej výšky a .pev(í ,a (a mie,te tak, aby b)la r)v() (p).Cite v) )váh.).
2. Oz(ačte p)l)h.  ier (a .pev(e(ie k)(z)ly.
3. Vŕtačk). a vrták)m 55 mm vyvŕtajte )tv)ry (a zai,te(ie je ()tky a hm)C i(y.
4. Vyberte vý,t.p(ú ,tra(. prip)j)vacích p)tr.bí. O p)rúča ,a p).CívaA pravú 01ra,u, ale ak t) (ie je m)C(é, p)zrite ,i ča,A 

„MOŽNOSŤ INŠTALÁCIE“.
5. Do steny vyvŕtajte otvor Ø65 mm (aleb- Ø90 mm v závi0l-01i -d m-delu) („-br. 11 -“)), mier,e )le0a(úci 0mer-m ,ad-l 0mer-m 

) v-,)a(še( ča01i, zač,i1e vŕ1ať z (ed,e( 01ra,5 01e,5 (A) a )-,čiaci ,a -.ač,á 01ra,a (B).
6. D-0)a 0a .ri.ev,í ,a š15ri .red1ým v5vŕ1a,é -1v-r5 .-m-c-u .rí0luš,ých 0)ru1ie).
7. O.a1r,e ,advih,i1e a -1-č1e ča01i .-1rubia .-1reb,é ,a .ri.-(e,ie v-,)a(še( (ed,-1)5 a .reveď1e ich -1v-r-m 70 mm.
8. Potrubie na odvádza,ie )-,de,zá1u .reveď1e r-v,a)ým -1v-r-m. V závi0l-01i -d )-,)ré1,5ch .-žiadavie) môže b5ť 1á1- rúr)a 

vede,á a( v i,ých 0mer-ch za .red.-)ladu, že (e d-01a1-č,e ,a)l-,e,á, ab5 m-hla )-,de,zácia 01e)ať d-lu (.-zri ča0ť 
„ZAPOJENIE K-,de,zač,e( .rí.-()5 v,ú1-r,e( (ed)o.ky“).

9. V,ú1-r,ú (ed,-1)u .ev,e zave01e ,a háči)5 zai0ť-vace( .la1,e.
10. Pre0vedč1e 0a, že (e .ev,e zai01e,á .-h5b-m (ed,-1)5 d-.rava a d-ľava.

I,1eriér A Ex1eriér B

Obr. 11 - 
Obr. 12  

Pozná ka: Ab) sa jednotka ľahšie pripe(nila k doske, podržte spodnú časť jednotk) hore a spustite ju ( kol ej polohe spre(ádza-
júcej plášť. („obr. 12 -“). Inštalatér  us1 ()konať (šetk) operácie podľa konkrétn)ch požiada(iek.
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2.4 
������������	����
Vnútorná jednotka  ôže b)ť nainštalo(aná aj ( nasledujúcich polohách:
1. S bočný  vývodom (pra(o.  
2. S (ýstupo  s erujúci  nadol
3. S bočný  (ý(odo  (ľa(o.

Pri inštalácii jednotk) so zadný  (ý(odo  (ľa(o postupujte nasledo(ne:
1��V)(ŕtajte otvo  s p ieme om 65 mm (alebo 90 mm v závislosti od modelu) bl.zko vývodu vľavo. ���Vytvo te hyd aulick- spo-
jenia medzi  ú kami vnúto nej jednotky a pot ubiami vonkajšej jednotky. �� Rú y umiestnite sp,ť do k ytu vnúto nej jednotky a 
p ipevnite ich p .slušnou platňou, ako je to znázo nen- na ob ázku vp avo. 

Pri inštalácii jednotky s vývodmi n/0ok alebo otočenými nadol postupujte nasledovne:
1. Predrezanú platňu (A- “obr. 13 -”) vyberte v požadovanom smere.
2. Rúry opatrne otočte a nastavte ich do požadovan-ho smeru.
3. Vykonajte prepojenia chladiva medzi potrubiami vnútornej jednotky a potrubiami vonkajšej jednotky.

O0r. 13 fig. 14 - 

2.5 ELEKTRICKÉ PRIPOJENIA
1. Otvorte predný p/n3l 632notky („o0r. 15 -“)
2. O2strKňt3 pl/stoAý KRYT / 2rž5/k kK0l/ n/ pr/A36 str/n3 Anútorn36 632notky
3. Vykon/6t3 C/po63n5/ po2ľ/ s14Mm C/po63n5/ 632notky „o0r. 16 -“.
4. N/montu6t3 spLť 2rž5/k kK0l/ / C/tAort3 pl/stoAý kryt.
5. ,/tAort3 pr32ný p/n3l 632notky

T3rmonKl - SAorkoAn51/
Kryt

Šró0y
Drž5/k kK0l/

O0r. 15

T3rm5nKl
Anút. 632notky

KK0l3 k pr5po63n5u 2o
MULTI SPLITU Aonk/6š36
6 632notkyKK0l3 k pr5po63n5u

MONO SPLITU Aonk/6š36
632notky O0r. 16

 O,NÁMKA.
1) Žlto / C3l3ný 2rôt musí 0yť o 20 mm 2l4ší /ko 5nM Ao25č3. S14Mm/ C/po63n5/ / n/Ar4oA/nM C/po63n5/ sú opís/nM A 5nšt/l/čn36 príručk3 Aonk/6ší14 
632not53k A č/st5 „ELEKTRICKÉ  RI OJENIA“.
2) V CKA5slost5 o2 typu /pl5kK153, Mono-Spl5t /l30o Mult5-Spl5t, pr5po63n53 ) n/ sAorkoAn515 musí /l30o n3sm53 0yť pr5po63nM k Aonk/6š36 632notk3 po2ľ/ 
Ayšš53 uA323ný14 pokynoA.
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2.6 35,32-(1,(�32758%,$�
Pri pripája)í po.,/bí  hladi0a po-./p/j.e )a-ledo0)e („ob,. 17 -“):
• Ko) e p,ed.ý( ,ozší,e)ého po.,/bia za,o0)aj.e - ko) a(i p,ipoje)í )a 0)ú.o,)ý h jed)o.ká h
• Za-k,/.k/j.e -poj ,/ko/ a po.o( do.iah)i.e po(o o/ 0hod)ého kľúča (aby -.e p,edišli )apä.i/ )a po.,/bia h, odpo,úča -a po/žiť aj 
d,/hý kľúč).

Ob,. 17 - Ob,. 18 - Ob,. 19

Pozná(ka: 0 ko(bi)á ii - 18 000 BTU ((od. 18) U.I. 0)ú.o,)ý(i jed)o.ka(i po/ži.e -úp,a0/ po.,/b)ý h adap.é,o0 „ob,. 18 -“ - 
„ob,. 19 -“. 3/8” - 1/2”.

Tie.o -úp,a0y -ú -pol/ - 0o)kajšo/ jed)o.k/ a (/-ia byť p,ipoje)é k 0e).il/ )a 0o)kajšej jed)o.ke. Ope,á i/ doko)či.e p,ipoje)í( 
,ú,ky ½ ”po.,eb)ej )a p,ipoje)ie k 0)ú.o,)ej jed)o.ke

2.7 =$32-(1,(�.RQGHQ]D�QHM�SU�SRMN\�YQ�WRUQHM�MHGQRWN\
Vnútorné jednotky sa štandardne dodávajú s prípojkou vypúšťacej hadice v polohe A („obr. 20 -“). V prípade potreby je možné
polohu pripojenia presunúť na opačné miesto. Za týmto účelom vytiahnite hadic, z počiatočnej poloh. A („obr. 20 -“) a posuňte j, do 
(olo . B („ob). 20 -“).

Pri ()í()a-e a)%atú) („ob). 21 -“) na odtok kondenzát, nezab,dnite, že:•
Priemer vypúšťacej  adice kondenzát, %,sí b.ť )o-naký alebo -5čší ako ()ie%e) inštalačnej )ú)k..

• S(oje ,tesnite a obalte izolačný% %ate)iálo%, ab. sa zab)ánilo kondenzácii na -onkajšíc  (o-)c oc   adice.
• Ud)ž,jte  adic, na -.(,stenie kondenzát, k)átk, a so sklono% nadol naj%enej 5%.
• Odtoko-ú  adic, kondenzát, neo ýbajte.
• Po ()i(ojení  adice skont)ol,jte, či kondenzačná -oda ľa ko ()údi.
• Na kont)ol, odtok, nalejte -od, do odtoko-ej -ane kondenzát, („ob). 22 -“).

Ob). 20

Ob). 21

Ob). 22
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2.8 IZOLÁCIA POTRUBIA
Aby sa zabezpečila 3činnosť sys(1m) a jeho spr0vna činnosť, je po(rebn1 po)ž2vať predi,olovan1 chladiace pr2poj y,  (or1 s3 
ľah o dos()pn1 na (rh). Ven)j(e po,ornosť aj pr2pojným bodom podľa (oho, čo je op2san1 nižšie:
• Pripojovacie po(r)bie vn3(ornej jedno( y m)s2 byť obalen1 (epelne i,olačným ma(eri0lom „obr. 23 -“.
• Po)ž2vaj(e čas(i i,olačn1ho ma(eri0l) po)ži(1 na obalenie r3ro  vn3(ornej jedno( y a opa(rne ich ,a ry(e lepiaco) p0s o).
• Po ,abalen2 r3ro  ochranným ma(eri0lom pripoj(e ele (ric ý prepojovac2  0bel (1- “obr. 24 -”), hadic) na vyp)s(enie  onden,0() 
(2- “obr. 24 -”) a r3r y (3- “obr. 24 - “).
• R3ry ni dy neohýbaj(e, aby s(e nevy(vorili  olien o.

Obr. 23  Obr.. 24  




