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1 TECHNICKÉ PARAMETRE
MODEL 18-2 27-3 28-4 UM

Kombinácie modelov 9 + 9 9 + 9 + 9 7 + 7 + 7 + 7 -
E�������$����#����� 230/1/50 230/1/50 230/1/50 V-Ph-Hz

V'������������ * Rated 5280 7920 8200 W 
Min-Max 1130-5570 2960-8500 2050-9850 W 

P�%��������������% * Rated 1630 2450 2540 W 
Min-Max 150-2000 235-3220 890-3180 W 

M������'���&������������% * 7,10 13,70 11,3 A
EER ref. Standard EN14511 * Rated 3,24 3,23 3,23 W\W
SEER ref. Standard EN14825 6,10 6,10 6,10 W\W
PdesignC 5,3 7,9 8,2 kW

V'��������������� * Rated 5570 8210 8800 W 
Min-Max 1795-5865 2040-9380 2345-10560 W 

P�%�����������������%  * Rated 1390 2100 2200 W 
Min-Max 300-1650 310-2890 770-2750 W 

M������'���&���������������% * 6,1 12,5 9,8 A
COP ref. Standard EN14511 * Rated 4,01 3,91 4,00 W\W
SCOP ref. Standard EN14825 3,80 4,00 3,80 W\W
Climate Zone ref. Standard EN14825 A (average) A (average) A (average) Type
PdesignH 4,8 5,6 6,5 kW
�������#�������#��Tbiv -7,0 -7,0 -7,0 °C
���������)������������ Tol -15,0 -15,0 -15,0 °C
(I¿FLHQF\�FODVV�6WDQGDUG����������'LUHFWLYH�
2009/125/CE

C�������� A++ A++ A++ \
K&����� A A+ A \

3��������������������(������������ 2200 2700 3800 m3/h 
���������������$���������������(�������������� 56 54 61,5 dB(A) 
Vonkajšia jed*o/ka - hladi*o0 ak0./ického 1ýko*0 65 67 67 dB(A) 
Chladi1o R32 R32 R32 Type
GWP 675 675 675 tCO2 eq.
Náplň chladi1a 1,25 1,72 2,10 kg 

Rozme-2  ale*ia 1o*kajšej jed*o/k2
W 920 965 1090 mm 
H 615 775 875 mm 
D 390 395 500 mm 

P-ázd*a hmo/*o.ť 1o*kajšej jed*o/k2 38,5 51,5 62,1 kg 
P-ipoje*ie k1apal*ej ča./i 2x1/4" 3x1/4" 4x1/4" n° x inch 
P-ipoje*ie pl2**ej ča./i 2x3/8" 3x3/8" 3x3/8" + 1x1/2" n° x inch 
Poznámka:
Vo*kajšia /eplo/a 1zd0ch0 = 35 ° CDB • Teplo/a okoli/ého 1zd0ch0 = 27 ° CDB / 
19 ° CWB Vo*kajšia /eplo/a 1zd0ch0 = 7 ° CDB / 6 ° CWB • Teplo/a okoli/ého 
1zd0ch0 = 20 ° CDB
*: Údaje .a 1zťah0jú *a hlá.e*é *omi*ál*e zhod2
** Hladi*a ak0./ického /lak0 zi./e*á 1o 1zdiale*o./i 1 m.
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1.� ROZMERY

fig. 1 - 

MOD. 18-2 27-3 28-4 UM
D 333 363 420 mm
H 554 702 810 mm
W 800 845 946 mm

W1 70 69 84 mm

1.� TABUĽKA KOMBIN CIE JENDOTIEK
V nasledujúcej  abuľke sú uvedené možné kombinácie medzi vonkajšou jedno kou a r,znymi veľkosťami 
vnú orn.ch jedno iek.VONK.
JEDNOTKA

Vnútorné jednotky
1 2 3 4

18-2
7K 7K+7K 7K+9K

nepouž+va sa nepouž+va sa9K 7K+12K 9K+9K
12K 9K+12K 12K+12K

27-3 non 
previsto

7K+7K 7K+9K 7K+7K+7K 7K+7K+9K 7K+7K+12K

nepouž+va sa
7K+12K 7K+18K 7K+7K+18K 7K+9K+9K 7K+9K+12K
9K+9K 9K+12K 7K+9K+18K 7K+12K+12K 9K+9K+9K
9K+18K 12K+12K 9K+9K+12K 9K+12K+12K 12K+12K+12K

12K+18K \ \ \ \

28-4 non 
previsto

7K+7K 7K+9K 7K+7K+7K 7K+7K+9K 7K+7K+12K 7K+7K+7K+7K 7K+7K+7K+9K
7K+12K 7K+18K 7K+7K+18K 7K+9K+9K 7K+9K+12K 7K+7K+7K+12K 7K+7K+7K+18K
9K+9K 9K+12K 7K+9K+18K 7K+12K+12K 7K+12K+18K 7K+7K+9K+9K 7K+7K+9K+12K
9K+18K 12K+12K 9K+9K+9K 9K+9K+12K 9K+9K+18K 7K+7K+12K+12K 7K+9K+9K+9K

12K+18K 18K+18K 9K+12K+12K 9K+12K+18K 12K+12K+12K 7K+9K+9K+12K 7K+9K+12K+12K
/ / / / / 9K+9K+9K+9K 9K+9K+9K+12K

Doporu(ené pripojenia sú 9K+9K, 7K+7K+7K, 7K+7K+7K+7K. 
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1.8 APL��!��

Jednotku odporúč+me p8užív+ť A+ n2žš2e 8pís+ný-1 p8.m2en84.
P:evá.A48vý
:ež2m Parameter

Inte:2H: Exte:2H:
U.M

B.S B.U B.S B.U

C1l+.en2e
Maximáln+ tepl8t+ n+sáv+nH18 vA.u-1u 32 23 50 \ (°C)

Minimálna teplota nasávaného vzduchu 
MM

17 16 -15 \ (°C)

Kú:en2e
Maximum inlet air temperature 30 \ 24 20 (°C)
Minimum inlet air temperature 0 \ -15 -13 (°C)

O,e
Ele4t:2-4H n+pá3+n2e 230±10% (V)
Ele4t:2-4á f:e4ven-2+ 50±2 (Hz)

1.9 P������������

1. KRYT VONKAJ�EJ JEDNOTKY Teleso skrinky vonkajšej
jednotky je vyrobené z galvanizo-vaného plechu za horúca 
natretého polyesterov.m práškom po pasivácii. Vďaka tomu je 
odoln. voči poveternostn.m vplyvom. Ložisková konštrukcia je z
veľmi hrubého lisovaného plechu, ktor. poskytuje celkovú tuhosť
a zabraňuje prenosu vibráci+. 
2. KOMPRESOR Kompresor vo vonkajšej jednotke je vysoko 
efekt+vny a tich. typ rotačn. s ochranou pred tepeln.m a elek-
trick.m preťažen+m. Je namontovan. na gumené podpery, aby 
sa odstránili poruchy sp,sobené vibráciami. 
3. VETRACIA JEDNOTKA Vonkajšia jednotka je vybavená
špirálov.m ventilátorom s lopatkami s veľk.m povrchom. Motor 
je jednosmern. typ DC. 
4 V�MENY TEPLA V obidvoch jednotkách je banka na v.menu 
tepla vyrobená z meden.ch rúrok s hlin+kov.mi plechmi v 
súvislom vyhotoven+ balenie. Žliabky sú priamo blokované
mechanickou expanziou medenej rúrky, aby sa dosiahol vysok.
stupeň prenosu tepla.
 5. CHLADIACI OKRUH Vyrobené z meden.ch rúrok a vyznaču-
jú sa tesn.mi spojeniami. 

O,:.2
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1.10 B����'�����"��������

Pr+sne dodržiavajte nasledujúce predpisy, aby ste zabránili zraneniu obsluhy alebo poškodeniu stroja.• 

Inštalácia jednotky mus+ byť vykonaná podľa inštalačn.ch pravidiel platn.ch vo vašej krajine. • Táto inštalačná pr+ručka, 
použ+vateľská pr+ručka a schémy zapojenia sú neoddeliteľnou súčasťou stroja. Musia sa uchovávať opatrne a byť pripravené na 
ruky, ak ich obsluha vyžaduje na konzultáciu. • Nedodržanie pokynov v tejto pr+ručke a nedostatočná inštalácia kondicionéra m,žu 
mať za následok neplatnosť záručného osvedčenia. V.robca však nenesie zodpovednosť za priame a / alebo nepriame škody 
sp,sobené nesprávnou inštaláciou alebo za škody sp,sobené kondicionérmi nainštalovan.mi spoločnosťou neskúsen. alebo 
neoprávnen. personál. • Pri inštalácii zariadenia pracujte na čistom, neprehľadnom mieste. • Je absolútne zakázané dot.kať sa 
pohybliv.ch čast+ alebo pohybovať sa medzi nimi. • Pred spusten+m kondicionéra sa uistite, že r,zne komponenty a cel. systém sú
v bezchybnom a bezpečnom stave. • Pr+sne dodržiavajte bežné údržbárske práce. • Trvajte na originálnych náhradn.ch dieloch. Ak 
tak neurob+te, záruka strat+ platnosť. • S bezpečnostn.mi zariadeniami neodstraňujte ani nemanipulujte. • Pred akoukoľvek prácou 
na stroji odpojte zdroj elektrickej energie. • Na vrchnú časť jednotky nič nedávajte. • Netlačte predmety cez ochranné mriežky 
ventilátora a nedovoľte, aby predmety prepadli. • Povrch banky je ostr.. Nedot.kajte sa ho bez ochrann.ch rukav+c. • Pozorne si 
preč+tajte nálepky na stroji, nikdy ich nezakr.vajte a ak sú poškodené, okamžite ich vymeňte. • Nepouž+vajte stroj vo v.bušnej 
atmosfére. • Elektrické vedenie mus+ byť pravidelne uzemnené. • Ak je napájac+ kábel poškoden., zastavte stroj, ak je v prevádzke, 
a nechajte ho okamžite vymeniť autorizovan.m technikom. • Stroj sa mus+ skladovať pri teplote od -25 C C do 55 C C. • V pr+pade 
požiaru použite práškov. hasiaci pr+stroj. Nepouž+vajte vodu. • Ak stroj pracuje neobvykl.m sp,sobom, uistite sa, že to nezávis+ od 
zlyhania pri vykonávan+ bežnej údržby. V opačnom pr+pade požiadajte o kontrolu stroja odborn.m technikom. • Ak mus+ byť vonka-
jšia jednotka demontovaná, je vhodné nechať prácu vykonať v autorizovanom stredisku technickej podpory. • Stroj nesmie byť
vyhoden., ak má byť vyraden., pretože obsahuje materiály, ktoré sa musia recyklovať alebo zlikvidovať v autorizovan.ch 
strediskách. • Neum.vajte práčku priamym prúdom alebo pod tlakom vody alebo koroz+vnymi látkami.

 V&robca a popredajná servisná sie- sú vám k dispoz%cii pre r&chlu a presnú technickú pomoc a pre (oko*vek iné, (o je 
schopné zaisti- najlep,iu prevádzku a dosiahnu- maximálnu efektivitu vá,ho stroja
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2. IN�TAL CIA 
2.1 BALENIE A ULO.ENIE 
Všetky stroje sú balené v kartJnov.ch škatuliach špecifick.ch pre každú jednotku. Edaje potrebné na správne zaobchádzanie so 
spotrebičom pri skladovan+ a inštalácii sú uvedené na obale. Skladovacia teplota mus+ byť medzi -25 C C a 55 C C. Poznámka: 
Nevyhadzujte vonkajšie obaly, aby ste predišli znečisteniu životného prostredia. Po v.bere miesta, kam sa má jednotka nainštalo-
vať (pozri pr+slušné oddiely), postupujte pri rozbaľovan+ t.chto dvoch jednotiek takto: Vonkajšia jednotka: 1. Vyrežte dva nylonové
remienky. 2.Vyberajte kartJnovú krabicu. 3.Odstráňte nylonov. obal 

fig. 3 - 

2.2 OBSAH BALENIA 

Description Image Qty Notes

OGvRGQHQLH�kRQGHQzáWu�-�fLWWLQJ� 1

Rú:48vý +.+ptH: 1 ale,8 2 v Aáv2sl8st2 8. 
m8.elu

P8užív+ s+ p:2 p:2p83en2+-1 
m8.. 18

Manuál 1 Inšt+l+čný m+nuál

2.3 V+������"�����!���
Aby ste zabezpeč2l2 sp:ávnu č2nn8sť 4l2m+t2Aá-2e, p:2 -1l+.ení + 
ele4t:2-48m p:2p83ení vž.y .8.:ž2+v+3te 8An+čen2e 3e.n8t2e4 
((„8,:. 4 -„ 1-2-3 +tď. “).
Ele4t:2-4H p:2p83en2e 8An+čenH 1 (2, 3 +tď.) Musí A8.p8ve.+ť 
-1l+.2+-emu ve.en2u č. 1 (2, 3 +tď.).
C1l+.2+-e l2n4y 1 - 3 +tď. S+ .+3ú ľ+148 2.ent2f248v+ť p8.ľ+ 
štít48v n+ sp834á-1 v8n4+3še3 3e.n8t4y.

O,:.4
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2.4 OBMEDZENIA D).KY 
Dĺž4+ p8t:u,í -1l+.2v+ me.A2 vnút8:n8u + v8n4+3š8u 3e.n8t48u musí ,yť č8 n+34:+tš2+ + v 4+ž.8m p:íp+.e 3e 8,me.Aená 
.8.:ž2+v+ním m+x2málny-1 výš48vý-1 :8A.2el8v me.A2 3e.n8t4+m2.
(nížen2e :8A.2elu výš4y me.A2 3e.n8t4+m2 (H +, H-) + .ĺž48u :ú: (L) 8,me.Aí st:+ty n+ Aáť+ž2, č8 násle.ne Avýš2 -el48vú 
efe4tívn8sť st:83+.

O,:. 5  

Dodrž2+v+3te l2m2ty uve.enH v n+sle.u3e3 t+,uľ4e:

Model UM 18-2 27-3 28-4
P:2p83en2e 4v+p+lne3 č+st2 “ 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
P:2p83en2e plynne3 č+st2 “ 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8”
Max dĺž4+ m 40 60 80
Max .ĺž4+ 3e.ne3 3e.n8t4y m 25 30 35

M+x. výš48vý :8A.2el
H+ m 15 15 15
H- m 15 15 15
DH m 10 10 10

M+x .ĺž4+ s8 št+n.+:.n8u náplň8u m 7,5 7,5 7,5
Dodatočné plnenie na meter g 12 12 12 12 12 12 12 12 24
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2.5 IN+�
�!��
�����
�+����������
Pri v.bere miesta, kam sa má vonkajšia jednotka nainštalovať, nezabudnite na toto: • 
Pred inštaláciou klimatizačného zariadenia sa uistite, že bol prepravovan. vo zvislej polohe. Ak to tak nie je, umiestnite ho 

správne a pred spusten+m počkajte najmenej dve hodiny. • Pokiaľ je to možné, umiestnite jednotku mimo dosahu dažďa a 
priameho slnečného svetla na dostatočne vetranom mieste. • Postavte ho do polohy bez vibráci+ a hluku s dostatočnou 
nosnosťou. • Umiestnite ho tak, aby hluk a prúdenie vzduchu počas prevádzky nerušili susedov. • Postavte ju tak, aby bola 
dodržaná minimálna vzdialenosť od stien, nábytku alebo in.ch predmetov („obr. 6 -„ e “obr. 7 -“). • Ak je nainštalovan. na 
zemi, vyvarujte sa miest, kde sa m,že zhromažďovať alebo padať voda, odkvapov atď. • Na miestach, ktoré sú vystavené
čast.m snehom alebo kde teplota zostane dlhšiu dobu pod 0 C C, postavte jednotku na betJnovú základňu s hrúbkou 20 - 30 
cm, aby ste zabránili ležaniu snehu okolo stroja. • Počas zimn.ch obdob+ produkujú tepelné čerpadlá kondenzáciu, ktorá
kvapká na nosnej ploche a vytvára nepr+jemné a / alebo nepr+jemné kaluže. Aby ste tomu zabránili, použite súpravu na odtok 
kondenzátu, ako je uvedené v pr+slušnej časti. 

>50cm

>50cm

>30cm >20cm

O,:. 6  

>30cm

>200cm

>30cm

>50cm

O,:. 7 - 

Poznámka: 
Klimatizácia nesmie byť obklopená viac ako tromi stenami, aby sa zabezpečilo dostatočné vetranie, ktoré umožn+ fungovanie 
spotrebiča. Ak inštalácia neumožňuje priamy pr+stup k jednotke, odporúča sa odstrániť zadnú ochrannú mriežku. T.m sa umožn+
prúdenie vzduchu a počas zimnej prevádzky sa zabráni hromadeniu ľadu. Odstráňte obal podľa pokynov uveden.ch v časti „Balenie 
a skladovanie“ a pomocou vysokozdvižného voz+ka jednotku nadvihnite a umiestnite na požadované miesto. Pri premiestňovan+
jednotky ju držte vo zvislej polohe bez jej naklonenia. Vysoká ochrana proti prenosu vibráci+ sa dosiahne umiestnen+m vhodn.ch 
hmoždiniek vyroben.ch z materiálu odolného voči nárazu (neoprén atď.) Medzi podporné nožičky jednotky a podlahu. Na tento 
účel sú ďalej uvedené vzdialenosti na umiestnenie tlmičov vibráci+. Pri v.bere podporn.ch nožičiek sa v každom pr+pade obráťte 
na špecializované katalJgy.  
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Na tento účel sú ď+le3 uve.enH vA.2+len8st2 n+ um2estnen2e tlm2č8v v2,:á-2í-s2len,l84y + 48nA8lu.

Obr. 8

Mod. 18-2 27-3 28-4 U.M
W 800 845 946 mm
D 333 363 420 mm
l1 514 540 673 mm
w1 340 350 403 mm
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2.6 SÚPRAVA ODVODU KONDENZU PRE VONKAJ�IE JEDNOTKY 

Vo vonkajš�ch jednotkách s tepelným čerpadlom sa kondenzácia vytvára pri prevádzke v reime kúrenia. V takom pr�pade m�e byť
potrebné odvádzať kondenzáciu smerom k odtoku. �ostupujte takto: 1. Dodanú armatúru (časť 1 - �obr. 9 -�) pripevnite do pr�s-
lušného otvoru (časť 2 - �obr. 9 -�) na spodnej časti vonkajšej jednotky. �pevnenie sa uskutočňuje vloen�m tvarovej časti kovania 
do otvoru. 2.�ripojte armatúru (�obr. 10 -�) na dostatočne odolnú gumovú hadicu (aby sa iadnym sp�sobom nedeformovala ani 
škrtila). 3.�aistite ju hadicovou sponou a nasmerujte ju na vhodný odtok. �.�istite sa, e potrubie je dostatočne sklonené, aby 
mohla kondenzácia prirodzene stekať. 5. Skontrolujte účinnosť odtoku naliat�m malého mnostva vody priamo do zásobn�ka 
vonkajšej jednotky. 
Súprava sa dodáva so strojom.  

1

2

Obr. 9

Obr. 10
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2.7 PRIPOJENIE POTRUBIA�

Rú:y sú n+v2nutH + n+ 8,8-1 48n-8-1 sú už :8Aší:enH. 
R8Ame:y sú uve.enH v č+st2 „OBMEDZENIAD).KY“ . 
P8t:u,2e -1l+.2+-e3 4v+p+l2ny n+sme:u3te p8.ľ+ p8t:e,y s 
č8 n+3menším p8čt8m 81y,8v. P8už2te v18.ný 81ý,+č 
p8t:u,2+ + .8.:žu3te m2n2málny p8l8me: 81y,u, +,y ste 
A+,:án2l2 2-1 stl+čen2u. P+m	t+3te, že p8l8me: 81y,u 
nesm2e ,yť menší +48 3,�-nás8,84 v8n4+3š2e18 p:2eme:u 
p8t:u,2+. ((„8,:. 11 -“). A4 s2 neželáte, +,y p8 p:ep:+ve 
sme:8v+l8 ž2+.ne p:e,yt8čnH p8t:u,2e, n+v2ňte 18 t+4, +,y 
8s -2ev4y ,8l+ v8.8:8vná. P:2 2nšt+lá-22 p8t:u,í m+3te n+ 
p+m	t2 n+sle.u3ú-e 8An+čen2+: � �+3te p8A8:, +,y ste 
8.v2nul2 :ú:u v sme:e, v 4t8:8m ,8l+ n+v2nutá. � P:e. 
p:e-18.8m -eA 8tv8:y v stene A+,+ľte 8,e :ú:y sp8lu s 
pás48u, +,y ste A+,:án2l2 p8š48.en2u 2A8lá-2e + p:en24nut2u 
p:+-1u. N+ uľ+1čen2e te3t8 8pe:á-2e 3e v18.nH .8 8tv8:u v 
stene vl8ž2ť 4us :ú:4y A PVC v18.nH18 p:2eme:u + :8v-
n+4e3 .ĺž4y +48 3e 1:ú,4+ steny. Mus2+ s+ Av8l2ť +.e4vátne 
m+te:2ály, p:et8že 18.n8ty p:e-vá.A48vH18 tl+4u sú 
p8.st+tne vyšš2e +48 18.n8ty -1l+.2-v+ R32. V 
n+sle.u3ú-e3 t+,uľ4e sú uve.enH 18.n8ty 1:ú,4y 
8.p8:úč+ný-1 me.ený-1 :ú: v8 vAť+1u 4 men8v2tým 
p:2eme:8m sp838v+-í-1 ve.ení p8užív+3te :ú:4y, 4t8:ý-1 
1:ú,4+ 3e menš2+ +48 �,8 mm. A4 sú :ú:y .l1š2e +48 
úč2nnH p8ž2+.+v4y, m
žu s+ :8A:eA+ť + An8vu A+pál2ť 
n+sle.8vným sp
s8,8m: 1. ReA+n2e :ú:84. P8už2te :eA+-
č4u :ú: („8,:. 12 -“). P84:+ču3 s P:2 :eA+ní :ú:4y p8stupu3te 
8p+t:ne, +,y ne.8šl8 4 3e3 .e-f8:má-22. P8t:u,2e 8.:ežte n+ 
p8ž+.8v+nú .ĺž4u (:eA musí ,yť v8.8:8vný). 2.2A48 
8.st:án2ť 8t:epy +le,8 t:2es4y. A4 3e p8v:-1 8.les4u 
A.ef8:m8v+ný +le,8 št2ep+ný, m
že A ne18 un24+ť -1l+.2-
v8. Je v18.nH 8.st:án2ť 8t:epy .:ž+ním 48n-+ p8t:u,2+ 
sme:8m .8le („8,:. 13 -“). O.st:áňte 84:+3e + 8:ežte 
p8v:-1 :eAne3 1:+ny. 3.Vl8žte 8.,8:. NeA+,u.n2te A+-
s4:ut48v+ť sp834u p:e. :8A18:ením p8t:u,2+ („8,:. 1� -“). 
4.Pálen2e p8t:u,2+. U2st2te s+, že p8t:u,2e + 4ýv+-í st:83 sú 
č2stH. P:2 sp+ľ8v+ní :ú:84 neA+,u.n2te .8.:ž2+v+ť p84yny 
uve.enH v n+sle.u3ú-2-1 t+,uľ4á-1 („H:ú,4+ p:í:u,8ve3 
p:í:u,y“ + „R8Ame:y p:í:u,y + En2e“). P8t2+1n2te p8t:u,2e (2 
“8,:. 1� -�) v8 Ave:á4u (1 8,:. 1� -) + A+čn2te 18 :8Aš2:8v+ť 
(n+3lepš2e 3e um2estn2ť 4v+p4u -1l+.2+-e18 8le3+ me.A2 
t:ením č+st2). 

Obr. 11

Obr. 12

Obr. 13

Obr. 14
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Obr. 15
Obr. 16

Tab. 1 - "�br. 14 -" 

�enovitá ve*kos-
potrubia (�) mm Vonkajš+ priemer (mm) Ø Hrúbka s eny po rubia (mm) A (mm)

1/4 6,35 0,80 1,5 ~ 2,0
3/8 9,52 0,80 1,5 ~ 2,0
1/2 12,70 0,80 2,0 ~ 2,5
5/8 15,88 1,00 2,0 ~ 2,5

Tab.. 2 -  "�br. 17 -"
�enovitá
ve*kos-

potrubia (�)
mm

Vonkajš+
priemer 
(mm) Ø 

Hrúbka s eny 
po rubia
mm

A (mm)

A B C D
Hrúbka
upevnenia
(mm)�

1/4 6,35 0,80 9,1 9,2 6,5 13 17
3/8 9,52 0,80 13,2 13,5 9,7 20 22
1/2 12,70 0,80 16,6 16,0 12,9 23 26
5/8 15,88 1,00 19,7 19,0 16,0 25 29

Obr. 17

Obr. 18



S�Cod. 3QE46140  -  Rev. 00 - 11/2019

DIAMANT M

12

2.8 ����������  ����U��
�
Pri pripájan+ chladiacich potrub+ dodržujte nasledujúce pokyny: • 
Konce predt.m rozš+reného potrubia (časť 1 „obr. 19 -“) zarov-najte 
s koncami pripojen+ na vnútorn.ch jednotkách alebo na ventiloch 
vonkajš+ch jednotiek (časť.2 „obr. 19 -“). • Pevne pritiahnite spoj
a potom ho dotiahnite pomocou vhod-ného kľúča. 

Obr. 19

Na spojenie s vn2torný i jednotka i  odelu 18 je potrebn/ použiť s2pra() na prisp1sobenie prie eru r2r („obr. 20 -“).
Tieto s2pra() (časť A - „obr. 21 -“) sa dod.(aj2 s (onkajš0 i jednotka i a  usia b)ť pripojen/ k (entilu na (onkajšej jednotke a 
poto  k r2rke 1/2 “potrebnej na spojenie s (n2tornou jednotkou.

Obr. 20 Obr. 21

2.9 ����!��
�
Na zaistenie účinnosti systému a jeho správnej činnosti je 
potrebné používať predizolované chladiace prípojky, ktoré sú
 ahko dostupné na trhu. Venujte pozornosť aj prípojným bodom 
pod a toho, čo je v návode napísané. Hadice pripevnite pomo-
cou tepelnoizolačnej pásky z oblasti spájajúcej ventily vonkajšej
jednotky s horným koncom hadice v súlade so vstupným bodom 
na stenu („obr. 22 -“). 

Obr. 22

2.10 U�E�NENIE �OTRUBIA 

istite sa, 'e v spo�ovace� z!ne nie �e prach ani ne#istoty. • 
istite sa, 'e pertle a pripo�enie s" dokonale zarovnan�. • 
	po�ku na�prv dotiahnite rukou a potom pomocou vhodn�ho momentov�ho k$"#a. �k s" #asti nedostato#ne utiahnut�, 
m
'e d
�s& k netesnostiam, zatia$ #o pr li% siln� utiahnutie m
'e d
�s& k po%kode�niu. � nasledu�"ce� tabu$ke s"
uveden� kr"tiace momenty odpor"#an� pre r
zne priemery r"rok 

�eno�i�� �e$�os& po����ia (�) ��n�a�%  �riemer (mm) � �r"ti��i moment 
(N x m) 

1/4 6.35 15-20
3/8 9.52 30-40
1/2 12.70 45-55
5/8 15.88 60-65
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2.11 KONTROLA TESNOSTI (ODPORÚ'ANÉ) 

Pred vákuovaním sa odporúča skontrolovať, či je chladiaci okruh tesný, vrátane spojov medzi rúrkami a vnútornou jednotkou. Pos-
tupujte nasledovne: • Keď sú servisnH ventily vonkajšej jednotky úplne zatvorenH, odstráňte uzáver zo servisnHho ventilu (časť 1 - 
„obr. 21 -“) a spojku (časť 2 - „obr. 21 -“) plynovHho ventilu (väčší) • Pripojte servisný ventil k monometrickej jednotke plus dusíkovej 
fľaši (N2). • SystHm natlakujte na tlak maximálne 30 barov pomocou dusíka vo fľaši. • Na kontrolu tesnosti spojov použite tekutH
mydlo. Počas natlakovania udržiavajte fľašu vo zvislej polohe, aby sa zabránilo prenikaniu tekutHho dusíka do systHmu! • 
Skontrolujte všetky spoje vonkajšej aj vnútornej jednotky, či sú pevnH. Ak sú prítomnH netesnosti, vytvoria sa bubliny. Ak sa objavia 
bubliny, uistite sa, že sú odbory utiahnutH a že svetlice sú v správnom tvare. • TekutH mydlo utrite handrou. • (nížte tlak dusíka v 
okruhu uvoľnením plniaceho potrubia z fľaše. • Po znížení tlaku odpojte fľašu od dusíka. 

Obr. 23
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2.12 ���!KU��A�IE (P��I��É) 
VAduch a vlhkosť v chladiacom okruhu ovplyvňu3ú prevádAku 3ednotky účinkami, ako sú: • 
(výšený tlak. • 
(nížená účinnosť. • 
Tvorba ľadu na kapiláre a 3eho následnH Aablokovanie. • 
KorJAia v obvode. ( tohto dôvodu sa musí v spo3ovacích rúrkach a vnútorne3 3ednotke vytvoriť vákuum. 
Postupu3te nasledovne: • 
Pripo3te predtým opísanH plniace potrubie k vákuovHmu čerpadlu. •
(apnite relatívny ovládací prvok na monometricke3 3ednotke, aby čerpadlo umožnilo prístup k chladiacemu 
okruhu. • 
Počka3te, kým hladina tlaku nameraná tlakomerom nebude približne 3 mm Hg (400 Pa). •
Hneď ako sa dosiahne požadovaná hodnota vákua, uAavrite pripo3ovací ventil a Aastavte vákuovH čerpadlo. 

Obr. 24
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2.13 ZATVORENIE OBLASTI PRIPOJENIA
Po vykonaní všetkých v-šš e uvedených p( pojení um e)tn te k(-t 
chlad aceho )pojen a (ča)ť A - „ob(. 25 -“).

Ob(. 25  

2.14 ELEKTRICK������	�������
�	��	�	����
�
1. Odstr3ňte bočný panel (ča)ť A - „ob(. 26 -“).
2. V-konajte p( pojen a podľa )ch5m .apojen a jednotk-.
3. Znovu panel u.atvo(te.

Ob(. 26  

2.15 E��
����
������	����
Z3kazník musí zabezpečiť samostatn5 nap3jacie vedenie pre klimatiz3ciu vybaven5 automatickým bezpečnostným zariadením 
(vysokovýkonný istič) pred vedením. • 
Dbajte na to, aby nap4tie v elektrickom vedení zodpovedalo nap4tiu uveden5mu na typovom štítku. • 
Elektrick5 vedenie všetkých modelov musí byť vybaven5 uzemňovacím konektorom vhodnej veľkosti. • 
Vedenia nap3jajúce pevn5 zaťaženie jednotky (kompresor, ventil3tory atď.) Boli dimenzovan5 podľa platných pr3vnych predpisov 
upravujúcich ochranu pred preťažením a skratom. • 
Vodiče z nap3jacieho zdroja, ktor5 bežia priamo na vstupných svork3ch hlavn5ho vypínača, musia byť zapojen5 (pozri sch5my 
zapojenia dod3van5 s jednotkou). • 
Elektrick5 panely sú vybaven5 koncovkou na pripojenie uzemňovacieho vodiča označenou značkou   .
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2.16 Elektrické pr%pojky
Aby bolo mo-né klimatizáciu spustiť, vykonajte elektrické zapojenie podľa schém zapojenia dodaných s jednotkou. Tieto dve jed-
notky musia byť pripojené k účinnému uzemňovaciemu obvodu. Ak toto opatrenie nebude dodr-ané, výrobca odmietne akúkoľvek 
zodpovednosť. Poznámka: Pri prácach na elektrickom zariadení si pozrite schémy zapojenia dodané s jednotkou. Pokiaľ ide o 
zapojenie do napájacích a riadiacich obvodov, dodr-iavajte špecifikácie uvedené v nasledujúcich tabuľkách. AA

MODEL   
CHARAKTERISTIKA                         18-2 18-2 27-3 28-4

Elektrické napájanie " 230/1/50
Prúdové istenie IG A 16 16 25 25
Typ kábla A mm2 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5

B mm2 4x1.5 4x1.5 4x1.5 4x1.5

Odporúčaný kábel H05RN-F alebo ako je nainštalovaný. Pozri osobitné právne predpisy. Zákazník musí nainštalovať
automatický istič. 
Mod.� �8-�

V���	��	��������	

V���������� n°2

V���������� n°1

�
�����
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Mod. 27-3

V����������
	����

V���������� n°1 V����������n°2

V���������� n°3

�������

Mod. 28-4

V���	��	��������	

V���������� n°1 V���������� n°3

V���������� n°2 V���������� n°4

�
�����




