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Български
Ръководство за монтаж За ИНСТАЛАТОРА
• При инсталация на мулти сплит тела, направете справка в ръководството за 

монтаж на мулти сплит тяло за инсталация на външни тела.
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1. ПРЕдИ монтаж
1-1. вИнаГИ сПазваЙтЕ оПИсаното По-доЛУ
• Не забравяйте да прочетете „ВИНАГИ СПАЗВАЙТЕ ОПИСАНОТО ПО-ДОЛУ”, преди да инсталирате климатичната система.
• Задължително спазвайте напътствията и предупрежденията отбелязани тук, защото те съдържат важна информация, свързана с Вашата безопасност.
• След като прочетете това ръководство, съхранявайте го заедно с РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ за лесна справка в бъдеще.

1-2. ИзБоР на мЯсто за монтаж

 ВНИМАНИЕ (Неправилната експлоатация в определени среди може да доведе до сериозни наранявания.)

необходими инструменти за монтаж
Отвертка Phillips
Нивелир
Рулетка
Макетен нож или ножици
25, 35 клас 65 mm/50 клас 
75 mm изрязан отвор
Динамометричен ключ

Гаечен ключ
4 mm шестограм
Конусна дъска за R410A
Манометрична станция за 
R410A
Вакуум помпа за R410A
Заряден маркуч за R410A
Тръборез с шабър

n не инсталирайте сами тялото (за потребители).
 Неправилната инсталация може да причини пожар, 

токов удар, нараняване поради падане на тялото 
или изтичане на вода. Консултирайте се с дилъра, 
от когото сте закупили тялото, или с квалифициран 
инсталационен техник.

n Извършвайте инсталацията, спазвайки инструк-
циите в ръководството за монтаж.

 Неправилната инсталация може да причини пожар, 
токов удар, нараняване поради падане на тялото 
или изтичане на вода.

n При инсталация използвайте подходящо защит-
но оборудване и инструменти за безопасност.

 Неспазването на това може да доведе до наранявания.
n Инсталирайте тялото на надеждно място, което 

може да понесе неговата тежест.
 В случай че мястото, където е инсталирано клима-

тичното тяло, не може да понесе неговата тежест, 
тялото може да падне, причинявайки щети.

n	 Електрическите работи трябва да се изпълня-
ват от квалифициран, опитен електротехник, съ-
образно ръководството за монтаж. Използвайте 
самостоятелна електрическа верига. не включ-
вайте други електрически уреди към веригата.

 В случай че капацитетът на електрическата мрежа е 
недостатъчен или има недовършена електрическа ра-
бота, е възможно да възникне пожар или токов удар.

n заземете тялото правилно.
 Не свързвайте заземяването с газопровод, водо-

провод, гръмоотвод или телефонно заземяване. Де-
фектното заземяване може да доведе до токов удар.

n	 не нанасяйте щети на кабелите чрез прилагане на 
прекомерен натиск с компоненти или винтове.

 Повредените кабели могат да причинят пожар или 
токов удар.

n	 Изключете захранването в случаи на настройка на 
платката на вътрешното тяло или окабеляване.

 Неспазването на това може да доведе до токов удар.
n Използвайте изрично упоменатите кабели, за да 

свържете вътрешните и външните тела безопас-
но, и закрепете кабелите здраво към клемореда, 
така че да не се предава механично напрежение 
към тях. не удължавайте кабелите и не използ-
вайте междинни връзки.

 Неправилното свързване и укрепване могат да 
причинят пожар.

n	 не инсталирайте тялото на места, където има 
опасност от изтичане на лесно запалим газ.

 Ако газ изтече и се акумулира в зоната около тяло-
то, има риск от експлозия.

n не използвайте междинната връзка на захран-
ващия кабел или удължителния шнур и не 
свързвайте много уреди към един електриче-
ски контакт.

 Това може да доведе до пожар или токов удар 
поради дефектен контакт, дефектна изолация, пре-
вишаване на допустимия ток, и т.н.

n	 Използвайте предоставените ви части или 
изрично упоменатите допълнителни части за 
инсталационните работи.

 Употребата на дефектни части може да доведе до на-
раняване или изтичане на вода поради пожар, токов 
удар, падане на тялото, и т.н.

n	 При включване на щепсела в контакта, уверете се, 
че няма прах, запушване, или разхлабени части в 
контакта или щепсела. Щепселът трябва да бъде 
вкаран докрай в контакта.

 Ако има прах, запушване, или разхлабени части по 
щепсела или контакта, това може да доведе до токов 
удар или пожар. Ако има разхлабени части по щепсе-
ла, заменете го.

n	 стабилно свържете капака на клемореда към 
вътрешното тяло, а сервизния панел - към 
външното тяло.

 Ако капакът на клемореда на вътрешното тяло и/или 
сервизният панел на външното тяло не са добре 
закрепени, това може да доведе до пожар или токов 
удар поради прах, вода и т.н.

n	 При монтаж, преместване или обслужване 
на тялото уверете се, че единствено изрично 
посоченият хладилен агент (R410A) влиза в 
охладителната верига.

 Наличието на чужда субстанция като въздух може 
да доведе до анормално повишаване на наляга-
нето, експлозия или нараняване. Употребата на 
хладилен агент, различен от изрично упоменатия 
за системата, ще доведе до механична повреда, 
неправилно функциониране на системата или 
повреда на тялото. В най-лошия случай това може 
сериозно да възпрепятства осигуряването на безо-
пасността на продукта.

n	 не освобождавайте хладилния агент в атмосфе-
рата. в случай на изтичане на хладилния агент по 
време на монтажа проветрете стаята.

 Ако хладилният агент влезе в контакт с огън може 
да се произведе вреден газ. Изтичането на хладил-
ния агент може да причини задушаване. Осигурете 
вентилация съобразно с EN378-1.

n	 след завършване на монтажа се уверете, че 
няма изтичане на хладилния агент.

 Ако той изтече на закрито и влезе в контакт с пла-
мъка на вентилаторна печка, нагревател, печка и 
т.н. ще се образуват вредни вещества.

n	 Използвайте подходящи инструменти и тръбни 
материали за монтаж.

 Налягането на R410A е 1,6 пъти повече от R22. 
Употребата на неподходящи инструменти и ма-
териали, както и неправилният монтаж, могат да 
причинят спукване на тръбите или повреда.

n	 когато изпомпвате хладилния агент, спрете ком-
пресора, преди да откачите хладилните тръби.

 Ако хладилните тръби са разкачени, докато ком-
пресорът е включен, и спирателният клапан е от-
ворен, може да влезе въздух и налягането в охла-
дителния цикъл може да стане анормално високо. 
Това може да доведе до спукване на тръбите или 
повреда.

n	 когато монтирате тялото, закрепете здраво хла-
дилните тръби, преди да стартирате компресора.

 Ако компресорът бъде включен преди хладилните 
тръби да бъдат свързани и когато спирателният 
клапан е отворен, може да влезе въздух и наляга-
нето в охладителния цикъл може да стане анор-
мално високо. Това може да доведе до спукване на 
тръбите или повреда.

n	 затегнете конусовидната гайка с динамоме-
тричен гаечен ключ, както е обяснено в това 
ръководство.

 Ако е твърде здраво затегната, тя може да се счу-
пи след време и да причини изтичане на хладилен 
агент.

n	 тялото трябва да бъде монтирано съобразно 
националните наредби за електрическа безо-
пасност.

n  монтирайте дефектнотокова защита в зависи-
мост от мястото за монтаж.

 Ако не бъде монтирана дефектнотокова защита, 
може да се възникне токов удар.

n отводнете внимателно тялото според ръковод-
ството за монтаж.

 Ако има дефект в дренажа/тръбите, може да про-
тече вода от тялото и да повреди заобикалящите 
го предмети.

n не докосвайте отвора за приток на въздуха или 
топлообменника на външното тяло.

 Това би могло да доведе до нараняване.

n не монтирайте външното тяло на места, където 
може да живеят малки животни.

 Ако малки животни влезнат и докоснат електрическите 
части в устройството, това може да доведе до повре-
да, поява на дим или пожар. Освен това, посъветвайте 
потребителя да поддържа чиста зоната около тялото. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Може да причини смърт, сериозни травми и т.н.)
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л. Имената на моделите са 
означени в 1-3.

вътРЕШно тЯЛо 
• Където има свободен въздушен поток.
• Където хладният въздух ще има възможност да цир-

кулира из цялото помещение.
• Устойчива стена без вибрации.
• Където не е изложено на пряка слънчева светлина. 

Не излагайте на пряка слънчева светлина включи-
телно и в периода между разопаковането и монтажа.

• Където може лесно да се отводни.
• На минимум 1 m разстояние от телевизор или ра-

дио. Работата на климатика може да наруши TV 
сигнала или радиосигнала. В такъв случай може да 
е необходим усилвател.

• Възможно най-далеч от флуоресцентни осветителни 
тела и крушки с нажежаеми жички (за да не компро-
метират работата на дистанционното управление).

• Където въздушният филтър е леснодостъпен за 
смяна.

дИстанЦИонно УПРавЛЕнИЕ
• Където е видимо и лесно за употреба.
• Недостъпно за деца.
• Изберете място, където вътрешното тяло може пра-

вилно да получава сигнал от дистанционното упра-
вление. Уверете се, че сигналите от дистанционното 
управление със сигурност се получават от вътрешното 
тяло в конкретната позиция (единичен или двоен 
звуков сигнал за приемане). След това прикрепете 
поставката за дистанционното управление към стойка 
или към стената и монтирайте безжичното управление.

забележка: 
В помещения с флуоресцентни осветителни тела може да 
има смущения в сигнала на дистанционното управление.

вънШно тЯЛо
• Където не е изложено на силен вятър.
• Където има свободен въздушен поток без прах.
• Където дъжд и директна слънчева светлина са све-

дени до минимум.
• Където шумът в работен режим и топлият въздух 

няма да пречат на никого.
• Където е налична устойчива стена, за да се намалят 

шумът и вибрацията в работен режим.
• Където няма риск от теч на запалими газове.
• Когато монтирате тялото на голяма височина, погри-

жете се да подсигурите краката на модула.
• Осигурете поне 3 m разстояние от антена на теле-

визор или радио. Работата на климатика може да 
компрометира TV-/радиосигнала на места, където 
той е слаб. В такъв случай може да е необходим 
усилвател.

• Монтирайте тялото хоризонтално.
• Моля, монтирайте тялото на място, където е ограни-

чен снеговалежът и снегонавяването. В зони с оби-
лен снеговалеж, моля, монтирайте навес, основа 
или защитна преграда.

забележка:
Препоръчително е да направите обръч с тръбна об-
връзка в близост до външното тяло, за да се намалят 
вибрациите.

забележка: 
Когато ползвате климатика при ниска външна темпе-
ратура, моля следвайте следните инструкции:
• Не монтирайте външното тяло на място, където 

страната с вход/изход за въздух е изложена на 
директен вятър.

• За да предотвратите излагането на вятър, мон-
тирайте външното тяло с въздушния отвор към 
стената.

• За да предотвратите излагането на вятър, монти-
райте предпазна преграда откъм въздушния отвор.

Избягвайте следните места за монтаж, на които 
може да възникне проблем с климатика:
• Където може да има теч на запалими газове.
• Където има големи количества машинно масло.
• Където се разлива масло или има изпарения от 

мазнина (в близост до готварски зони и фабрики, 
тъй като свойствата на пластмасата може да се 
променят или влошат).

• Места с високо съдържание на сол като морския 
бряг.

• Където има серни изпарения, например горещи 
извори.

• Където има високочестотни или безжични устрой-
ства.

• Където има висока концентрация на летливи 
органични съединения, включително фталатни 
съединения, формалдехид и т.н., което може да 
причини химична реакция.
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Вътрешно 
тяло

Маншон 
(C)

Изрежете излиш-
ната дължина. Фиксираща 

скоба (E)

Капак (D)

Запушете дуп-
ката в стената с 
маджун (H).

Закрепете тръбата 
към стената с фик-
сираща скоба (E).

Фиксиращ 
винт (F)

1-3. сПЕЦИФИкаЦИИ

1-4. дИаГРама за монтаж

аксЕсоаРИ
Преди монтаж проверете дали разполагате със 
следното.

(1) Дренажен маркуч* 1
(2) Поставка за дистанционно управление 1
(3) Фиксиращ винт за (2) 3,5 × 16 mm (черен) 2
(4) Капак за тръби 1
(5) Скоба 2
(6) Батерия (AAA) за (12) 2
(7) Монтажна скоба на вътрешното тяло 1
(8) Фиксиращ винт за (7) 4 × 25 mm 5
(9) Винт за дърво за закрепване на вътрешното тяло 4

(10) Шайба (9) 4
(11) Филцова лента (за лява или лява задна тръба) 1
(12) Безжично дистанционно управление 1
(13) Филтър за пречистване на въздуха 2
* забележка:
Дренажният маркуч е свързан към тялото.
<Външно тяло>
(14) Отводнителен щуцер (само за VE модели) 1

Телата трябва да се инсталират 
от лицензирани контрактори 
съгласно с изискванията на мест-
ното законодателство.

След теста за херметичност поставете изолиращия материал, 
така че да не остава разстояние.

Използвайте маншон (C), за 
да предотвратите контакта 
на кабела за връзка между 
външно и вътрешно тяло (A) 
и металните части в стена-
та, и евентуалната повреда, 
нанесена от гризачи, в слу-
чай че стената е куха.

ЧастИ, коИто тРЯБва да Бъдат на-
ЛИЧнИ на оБЕкта

(A) Кабел за връзка между външно и 
вътрешно тяло* 1

(B) Свързващи тръби 1
(C) Маншон за отвор 1
(D) Капак за отвор 1
(E) Фиксираща скоба 2 до 5
(F) Фиксиращ винт за (E) 4 × 20 mm 2 до 5
(G) Бандажна лента 1
(H) Маджун 1

(I)
Дренажен маркуч
(или мек маркуч от PVC с 15 mm вътрешен 
диаметър или твърда PVC тръба VP16)

1 или 
2

(J) Масло за компресор 1
(K) Захранващ кабел* 1

* забележка:
Монтирайте кабела за връзка между външно и 
вътрешно тяло (А) и захранващия кабел (K) поне 
на 1 m от кабела на телевизионната антена.
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100 mm или повече

*1 Свържете към захранващ превключвател с 3 mm 
разстояние в изключено състояние за прекъсване 
на фазата. (В изключено състояние трябва да пре-
късва всички фази.)

*2 Използвайте проводници в съответствие с 60245 
IEC 57.

*3 Не използвайте тръби с по-малка от изискваната 
дебелина. Устойчивостта на налягане ще бъде не-
достатъчна.

*4 Използвайте тръба от мед или медна сплав.

*5 Внимавайте да не смачкате или повредите тръбите 
при огъването им.

*6 Радиусът на огъване на тръбите трябва да бъде 100 
mm или повече.

*7 Ако дължината на тръбите надхвърля 7 m е необ-
ходимо допълнително зареждане с хладилен агент 
(R410A). (В случай че дължината на тръбата е под  
7 m, допълнително зареждане не е необходимо.)

 Допълнителен хладилен агент = A × (дължина на 
тръбата (m) – 7)

*8 Изолационен материал: топлоустойчив дунапрен 
0,045 относително тегло.

*9 Използвайте изолацията с определената дебелина. 
Прекомерната дебелина може да доведе до грешен 
монтаж на вътрешното тяло, а недостатъчната де-
белина - до теч на конденз.

Модел Електрическо захранване *1 Окабеляване *2 Размер на тръбите 
(дебелина *3, *4)

Вътрешно тяло Външно тяло Номинално 
напрежение Честота Капацитет на 

прекъсвача
Захранващ 

кабел
Кабел м/у външно/

вътрешно тяло Газ/Течност

MFZ-KJ25VE
MFZ-KJ35VE

MUFZ-KJ25VE(HZ)
MUFZ-KJ35VE

230 V 50 Hz

10 A 1,0 mm2

4-жилен 
2,0 mm2

ø9,52 / 6,35 mm
(0,8 mm)

MFZ-KJ35VE MUFZ-KJ35VEHZ 12 A 1,5 mm2

MFZ-KJ50VE MUFZ-KJ50VE(HZ) 16 A 2,0 mm2 ø12,7 / 6,35 mm
(0,8 mm)

(KJ25, 35/KJ50)
Дължина на тръбите и денивелация
Макс. дължина на тръбата 20/30 m

Макс. денивелация 12/15 m
Макс. брой огъвания *5, *6 10

Допълнителен хладилен агент A *7 30/20 g/m
Дебелина на изолацията *8, *9 8 mm

(KJ25, 35/KJ50)
100/500 mm или повече

100 mm или повече

(KJ25, 35/KJ50)
200/500 mm или повече

350 mm или повече

100 mm 

или повече

Възможни са разлики 
във външния вид на 
някои модели външни 
тела.

Отвор за приток 
на въздуха

Отвор за отвежда-
не на въздуха

монтаж на външното тяло (KJ25, 35/KJ50)

2/4-10 mm × 21 mm слот

800/840 mm
150/175 
mm 500 mm

34
4,

5/
39

0 
m

m

28
5/

33
0 

m
m

30
4-

32
5/

34
9-

37
1 

m
m

40 mm

В случай че тръбната обвръзка се закрепва към стена, съдържаща 
метали или метална мрежа, използвайте химически обработено 
парче дърво дебело 20 mm или повече между стената и тръбите, 
или навийте 7 до 8 слоя изолационна лента около тръбите.
За да използвате съществуващи тръби пуснете климатика в режим 
на охлаждане (COOL) за 30 мин. и съберете хладилния агент, пре-
ди да отстраните стария климатик. Направете конуси съобразно с 
размерите на новия хладилен агент.

отводняване на външното тяло 
<само от тип VE>
• Осигурете отводнителна тръба преди 

свързването на външното и вътрешното 
тяло.

• Свържете отводнителния маркуч (I) I.D.15 
mm както е показано на илюстрацията.

• Непременно осигурете отводнителна тръба 
с наклон за лесно оттичане.

(14) (I)

забележка:
Монтирайте тялото хоризонтално.
Не използвайте отводнителен щуцер (14) в 
студени райони. Отводнителната тръба може 
да замръзне и да блокира вентилатора.
Външното тяло отделя конденз в режим на 
отопление. Изберете мястото за инсталация, 
така че външното тяло и/или земята да не 
бъдат намокрени от оттичаща се вода или 
повредени от замръзнала вода.
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Стена

Външна 
страна

2-2. ПРоБИван Е в стЕната
1) Определете мястото за пробиване в стената.
2) Пробийте отвор с диам. от 65 mm (диам. от 75 mm за KJ50). Външната 

страна трябва да бъде 5 до 7 mm пониско от вътрешната страна.
3) Вкарайте маншона (C).

2-1. ФИксИРанЕ на монтажната скоБа на вътРЕШното тЯЛо
• Намерете конструктивен елемент (като например профил) в стената и фиксирайте скобата (7) хоризонтално чрез фиксиращите винтове (8).
• За да предотвратите вибрирането на скобата (7), не забравяйте да монтирате фиксиращите винтове в отворите, посочени на илюстрацията. 

За допълнителна опора фиксиращи винтове могат да бъдат монтирани и в други отвори.

2. монтаж на вътРЕШното тЯЛо

ЗА ДЯСНА НИЗХОДЯЩА ИЛИ ЛЯВА НИЗХОДЯЩА 
ТРЪБА
(Фигурата по-долу представлява изглед на долната 
част на вътрешното тяло, гледано отгоре.)

ЗА ЗАДНА ИЛИ ЛЯВА ЗАДНА ТРЪБА
(Фигурата по-долу представлява 
преден изглед на мястото на монтаж 
на вътрешното тяло.)

ЗА ЛЯВА ТРЪБА ЗА ДЯСНА ТРЪБА

ПозИЦИИ на отвоРИтЕ

ø65 mm (KJ25/35)
ø75 mm (KJ50) 5 - 7 mm

2-3. ПодГотовка на вътРЕШното тЯЛо
Отстранете предния панел на вътрешното тяло.
1) Натиснете надолу щифта от двете страни на тялото, за да отворите предния панел.
2) Издърпайте предния панел към себе си, за да го отстраните.
3) Отстранете 2-та винта.
4) Отворете задната хоризонтална ламела.
5) Натиснете 2-те места в горната част на панела и след това издърпайте горната част на панела към себе си.
6) Отстранете панела, докато го повдигате нагоре (леко).

Задна хоризонтална 
ламела

Панел

Панел
Натиснете

Вътрешно тяло

6060

60
30

60
30

Преден панел

Преден панел

Вътрешно тяло

Вътрешна 
страна

Задна хоризонтална 
ламела
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2-4-3. вГРажданЕ на вътРЕШното тЯЛо в стЕна
1. Направете отвор в стената.
2. Като използвате укрепващ материал, коригирайте дълбочината.
3. Отстранете 6-те винта, които фиксират основата към тялото. От-

странете основата от тялото.
4. Фиксирайте вътрешното тяло в 4 точки чрез включените в ком-

плекта винтове за дърво (9) и шайби (10). Затегнете винтовете 
добре.

4

57
5

740

70

4

3
3

3

3
3 3

705

2-4. монтаж на вътРЕШното тЯЛо
2-4-1. монтИРанЕ на вътРЕШното тЯЛо на Пода
1. Поставете вътрешното тяло върху равен под.
2. Фиксирайте вътрешното тяло в 4 точки чрез включените в комплекта 

винтове за дърво (9) и шайби (10). Затегнете винтовете добре.

2-4-2. монтИРанЕ на вътРЕШното тЯЛо на стЕната
1. Закачете горната част на вътрешното тяло към монтажната скоба (7).
2. Фиксирайте вътрешното тяло в 4 точки чрез включените в комплекта 

винтове за дърво (9) и шайби (10). Затегнете винтовете добре.

40
5

13
7

38
7

Клеморед на вътрешното тяло

Кабел за връзка 
между външно и 
вътрешно тяло (A)

Клеморед на външното тяло

Заземителен 
проводник  
(зелен/жълт)

• Направете заземителния проводник малко по-дълъг от останалите. (пове-
че от 45 mm)

• За по-лесно обслужване в бъдеще оставете допълнителна дължина на 
проводниците.

• Не прегъвайте допълнителната дължина на проводника и не я поставяйте 
в тесни пространства. Внимавайте да не повредите кабелите.

• Поставете отново всички винтове на местата им при укрепването на кабе-
ла и/или проводниците към клемореда.

2-5. окаБЕЛЯванЕ на вътРЕШното тЯЛо
1) Свалете капака на клемореда.
2) Прекарайте кабела за връзка между външно и вътрешно тяло (А) откъм 

гърба на вътрешното тяло и оголете краищата на проводника.
3) Разхлабете винтовете на клемореда и свържете първо заземителния 

проводник, след това останалите проводници (А) към клемореда. Внима-
вайте да не размените последователността на проводниците. Прикрепете 
кабела здраво към клемореда, така че да няма оголени проводници, и да 
не оказва механично напрежение върху клемите.

4) Здраво затегнете винтовете, за да не се разхлабят. След затягането леко 
дръпнете проводниците, за да се уверите, че не мърдат.

5) Подсигурете кабела за връзка между външно и вътрешно тяло (А) и зазе-
мяващия проводник с капака на клемореда. Не забравяйте да фиксирате 
капака с куката отляво. Здраво закрепете капака.

Клеморед

Фиксиращ винт

Кабел за връзка между 
външно и вътрешно тяло (A)

Капак на клемореда

Проводник

35 mm
15 mm

2-6. оФоРмЯнЕ И монтаж на тРъБИтЕ
оформяне на тръбите

• Прекарайте дренажния маркуч диагонално под свързващите тръби.
• Уверете се, че дренажният маркуч не се насочва нагоре и че няма нагъ-

вания в маркуча.
• Не дърпайте маркуча, докато поставяте лентата.
• Прекарайте тръбите по такъв начин, че да не стърчат извън задната част 

на вътрешното тяло. (Вижте фигурата вдясно.)
монтаж на свързващата тръба

• Монтирайте свързващите тръби по такъв начин, че тръбите да могат да 
се движат леко напред, назад, наляво и надясно.

Бандажна 
лента

Дренажен маркуч

Хладилни 
тръби

Огъната навън 
тръба

Натиснете

• Непременно изолирайте свързващите тръби по такъв начин, че да нямат 
контакт с панела.

• Внимавайте да не смачкате свързващите тръби при огъването им.

Отстранете капака.

ДЯСНА НИЗХОДЯЩА ТРЪБА ДРУГИ ТРЪБИ

Скоба (5)

Капак за 
тръба (4)

Скоба (5)

Укрепващ 
материал

Тяло

Основа
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Не полагайте тръбопровода по начина, показан по-долу!

Натрупана 
вода

Въздух

Въздушен 
джоб

Изтичане 
на вода

Не повди-
гайте

Изтичане 
на вода

Изтичане 
на вода

Краят на 
отводни-
телния мар-
куч потопен 
във вода

Канал

Поне 
50 mm 
отвор

Наклон 
надолу

Дренажен 
маркуч

Дренажен 
маркуч I.D. 
15 mm

Дренажен маркуч
PVC тръба I.D. 
30 mm

Закрепе-
те добре

Преходно 
съединение

70 cm или 
повече

Фиг. 1 Фиг. 2 Фиг. 3

2-7.	отводнИтЕЛЕн тРъБоПРовод
• В случай че отводнителният маркуч трябва да премине през стая, не забравяйте да го поставите в изолация. 
• За лесно оттичане дренажният маркуч трябва да има достатъчен наклон. (Фиг. 1)
• В случай че дренажният маркуч, доставен с вътрешното тяло, е твърде къс, го удължете с дренажен маркуч (I), продаван на местния пазар. (Фиг. 2)
• Когато свързвате дренажния маркуч към PVC тръба, не забравяйте да го закрепите здраво за тръбата. (Фиг. 3)

2-8. монтИРанЕ на ПРЕднИЯ ПанЕЛ
1) Отворете задната хоризонтална ламела.
2) Прикрепете панела. Уверете се, че зъбците са закачени.
3) Закрепете панела с винтове.
4) Вкарайте долната част на предния панел.
5) Натиснете трите места на горната част на предния панел, за да го затворите.

Увийте филцовата лента (11) плътно около тръбите и маркуча, като започ-
нете близо до мястото, където тръбите и маркучът излизат от вътрешното 
тяло. (Ширината на припокриване на филцовата лента (11) трябва да е 
повече от 1/2 от ширината на лентата.)

Вулканизираща 
лента (11)

Започнете увиването на бандажната 
лента (G) около тръбите и маркуча на 
10 mm във вътрешността на вътреш-
ното тяло.

Закрепете края на филцовата лента 
(11) със стопер.

Уверете се, че дренажният 
маркуч не се насочва нагоре.

ЗА ЛЯВА ИЛИ ЛЯВА ЗАДНА ТРЪБА
Хванете свързващите тръби и дренажния маркуч заедно и след това ги увийте 
във филцова лента (11).

Срежете и използвайте долните странични панели от лявата и дясната страна 
на вътрешното тяло, както е показано по-долу.
Загладете отрязаните ръбове на страничните панели, така че да не могат да 
повредят изолационното покритие.

• За лява или дясна тръба
• Монтиране плътно до стената с лайсна

Лайсна

Изрежете долните странични 
панели, за да съответстват на 
височината на лайсната.

Фиг. 5

Издатина

Непременно за-
качете зъбеца.

Дренажен маркуч

Дръпнете маркуча, 
за да проверите дали 
е здраво свързан.

Фиг. 4

дренажният маркуч е премахнат при монтажа.
• При прекарване на дренажните тръби се уверете, че дре-

нажният маркуч (1) е поставен по показания начин. (Фиг. 4)
• Вкарайте дренажния маркуч изцяло до основата на 

дренажната вана (края на връзката). (Фиг. 5) 
Уверете се, че зъбецът на дренажния маркуч е добре 
закачен върху издатината на фитинга за маркуча на 
дренажната вана.

• След свързването на дренажния маркуч не забравяйте 
да дръпнете маркуча, за да проверите дали е свързан 
здраво.

Преден панел

Вътрешно тяло

Вътрешно тяло

Панел

Панел

2-9.	свъРзванЕ на ИнтЕРФЕЙс (опция)/съЕдИнИтЕЛЕн каБЕЛ (опция) към кЛИматИка

Тънка част на свързващия кабел.
Поставете тази част на място, където 
потребителите не могат да я докосват.Стаен 

климатик
Основна част 
на интерфейс

Дебела част на свързващия кабелВътрешна пе-
чатна платка 
за управление

CN105 за интерфейс
CN104 за съединителен 
кабел

• Свържете интерфейс/съединителен кабел към вътрешна-
та печатна платка за управление на климатика с помощта 
на свързващ кабел.

• Срязването или удължаването на свързващия кабел на 
интерфейса/съединителния кабел води до дефекти в 
свързването. Не привързвайте на сноп свързващия кабел 
заедно със захранващ кабел, кабел за връзка между 
външно и вътрешно тяло и/или заземяващ проводник. 
Оставете възможно най-голямо разстояние между свърз-
ващия кабел и тези кабели.

• Тънката част на свързващия кабел трябва да се съхраня-
ва и поставя на места, където потребителите не могат да 
я докоснат.

Задна хоризон-
тална ламела
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1) Отстранете панела.
2) Отворете капака на вътрешната печатна платка за управление.
3) Свържете свързващия кабел към CN105 и/или CN104 на вътрешната печатна 

платка за управление.
4) Прокарайте свързващия кабел през тази точка на фигурата.
5) Прикрепете кабелната скоба, предоставена с интерфейса/съединителния 

кабел, към дебелата част на свързващия кабел с помощта на винт 4×16, както е 
показано на фигурата.

6) Затворете капака на вътрешната печатна платка за управление. Внимавайте да 
не притиснете тънката част на свързващия кабел с капака. Поставете отново 
панела.

5)

4)

3) CN105

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
закрепете свързващия кабел здраво в посочената позиция. 
неправилният монтаж може да доведе до токов удар, пожар и/или повреда.

3. монтаж на вънШното тЯЛо

3-2. РазваЛЦовка
1) Внимателно срежете медната тръба с тръборез. (Фиг. 1, 2)
2) Почистете грапавините на среза с шабър. (Фиг. 3)

• Поставете края на медната тръба надолу, докато я почиствате, за да не 
попаднат стружки в тръбите.

3) Отвийте конусните гайки от външното и вътрешното тяло, после ги поставете 
на тръбите, след като сте приключили с почистването. (Невъзможно е да се 
поставят след развалцовката.)

4) Развалцовка (Фиг. 4, 5). Здраво фиксирайте медната тръба в съответния отвор 
на конусната дъска. Изберете А mm от таблицата в зависимост от инструмента, 
който използвате.

5) Проверете:
• Сравнете развалцовката с Фиг. 6.
• Ако конусът е отбелязан като дефектен, го срежете и го развалцовайте отново.

3-3. свъРзванЕ на тРъБИтЕ
• Закрепете конусната гайка с динамометричен ключ, както е показано в таблицата.
• В случай че е твърде затегната, тя може да се счупи след дълъг период от време и да причини теч 

на хладилен агент.
• Не забравяйте да поставите тръбите в изолация. Директният контакт с оголени тръби може да при-

чини изгаряне или измръзване.
свързване на вътрешното тяло
Свържете тръбата за течност и тръбата за газ към вътрешното тяло.
• Нанесете тънък слой хладилно масло (J) на конусните краища на тръбите. Не нанасяйте хладилно 

масло върху резбата на винтовете. Прекомерната сила на затягане ще доведе до повреда на винта.
• За свързване, първо подравнете центъра, след което завъртете с 3 до 4 оборота конусната гайка.
• Използвайте таблицата със сила на затягане по-горе като ориентир за свързване на съединенията 

на вътрешното тяло и затегнете, като използвате два гаечни ключа. 
свързване на външното тяло
Свържете тръбите към спирателните кранове на външното тяло по същия начин както на вътрешното 
тяло.
• За затягане използвайте динамометричен ключ или гаечен ключ като използвате същата сила на 

затягане, която сте използвали за вътрешното тяло.

3-4. ИзоЛаЦИЯ И ПоставЯнЕ на Бандажна ЛЕнта
1) Покрийте тръбните връзки с изолация.
2) Изолирайте всички тръби на външното тяло, включително крановете.
3) С помощта на бандажна лента (G) опаковайте тръбите, като започнете от външното тяло.

• Залепете края на лентата (G) с тиксо.
• Когато тръбите трябва да бъдат прекарани през таван, гардеробна или помещение с висока 

температура и влажност на въздуха, поставете допълнителна изолация, за да предотвратите 
образуване на конденз.

Диаметър на 
тръбата (mm)

Гайка 
(mm)

A (mm) Сила на затягане

Тип клещи 
за R410A

Тип клещи 
за R22

Тип крилча-
та гайка за 

R22
N•m kgf•cm

ø 6,35 (1/4”) 17

0 до 0,5 1,0 до 1,5
1,5 до 2,0

13,7 до 17,7 140 до 180
ø 9,52 (3/8”) 22 34,3 до 41,2 350 до 420
ø12,7 (1/2”) 26

2,0 до 2,5
49,0 до 56,4 500 до 575

ø15,88 (5/8”) 29 73,5 до 78,4 750 до 800

Медна 
тръба

Добре

Наклонен срез

Не е добре

Фиг. 1 Фиг. 2

Срез
Медна тръба

Шабър
Тръборез

Тип клещи

Конусна дъска

Фиг. 4

Фиг. 3

Изгладете 
навсякъде

Изравнете 
дължината 
навсякъде

Вътре блести 
без никакви 
драскотини.

Конусна гайка

Матрица

Фиг. 5 Фиг. 6

Медна 
тръба

Тип крилчата 
гайка

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

когато монтирате тялото, закре-
пете здраво хладилните тръби, 
преди да стартирате компресора.

3-1. окаБЕЛЯванЕ на вънШното тЯЛо
1) Отворете сервизния панел.
2) Разхлабете винтовете на клемореда и свържете кабела за връзка между външ-

но и вътрешно тяло (А) от вътрешното тяло към клемореда. Внимавайте да не 
размените последователността на проводниците. Прикрепете кабела здраво 
към клемореда, така че да няма оголени проводници, и да не оказва механично 
напрежение върху клемите.

3) Здраво затегнете винтовете, за да не се разхлабят. След затягането леко дръп-
нете проводниците, за да се уверите, че не мърдат.

4) Свържете захранващия кабел (К).
5) Фиксирайте кабела за връзка между външно и вътрешно тяло (А) и захранва-

щия кабел (К) с кабелната скоба.
6) Внимателно затворете сервизния панел.

• Направете заземителния проводник малко по-дълъг от останалите. (повече от 100 mm)
• За по-лесно обслужване в бъдеще оставете допълнителна дължина на проводниците.
• Поставете отново всички винтове на местата им при укрепването на кабела и/или 

проводниците към клемореда.

Клеморед

Кабелна 
скоба

Клеморед

Захранващ 
кабел (K)

15 mm
35 mm

Проводник

<KJ25, 35> <KJ50>
Кабел за 
връзка между 
външно и 
вътрешно
тяло (A)

захранващ 
кабел (K)

При монтиране на 
интерфейса и съе-
динителния кабел 
използвайте този 
винт за фиксиране на 
свързващия кабел.

3) CN104
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При преместване или изхвърляне на климатика съберете хладилния агент от системата, следвайки инструкциите долу, за да не се отделя хлади-
лен агент в атмосферата.

1) Свържете манометричната станция към сервизния порт на спирателния кран откъм тръбата за газ на външното тяло.
2) Плътно затворете спирателния кран откъм на тръбата за течност на външното тяло.
3) Затворете спирателния кран откъм тръбата за газ на външното тяло почти до край, така че лесно да може да бъде затворен напълно, когато 

манометърът покаже 0 MPa [Gauge] (0 kgf/cm2).
4) Стартирайте аварийния режим за охлаждане.

За да стартирате аварийния режим за охлаждане (COOL), изключете захранващия щепсел и/или изключете прекъсвача. След 15 сек. включе-
те захранващия щепсел и/или прекъсвача, и след това еднократно натиснете E.O. SW. (Аварийният режим за охлаждане може се извършва в 
продължение на 30 мин.)

5) Напълно затворете спирателния кран откъм тръбата за газ на външното тяло, когато манометърът покаже 0,05 до 0 MPa [Gauge] (около 0,5 
до 0 kgf/cm2)

6) Спрете аварийния режим за охлаждане.
Натиснете двукратно E.O. SW (превключвателя за авариен режим на работа), за да спрете работата.

5. ИзПомПванЕ

4-4. оБЯснЕнИЕ за ПотРЕБИтЕЛЯ
• С помощта на РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ разяснете на потребителя как да използва климатика (как да си служи с устройството 

за дистанционно управление, как да почиства въздушните филтри, как да поставя или изважда устройството за дистанционно управление от 
неговия държач, обяснете за почистването, предпазните мерки при работа и т.н.).

• Посъветвайте клиента да прочете внимателно РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

внимание:
• След пробно пускане в действие или проверка на сигнала на дистанционното управление изключете тялото от E.O. SW или от устройството 

за дистанционно управление, преди да изключите захранването. В случай че не го направите, тялото автоматично ще се включи след пов-
торно включване на захранването.

за потребителя
• След като монтирате тялото не забравяйте да запознаете потребителя с функцията за рестартиране. 
• Ако функцията за автоматично рестартиране не е нужна, може да бъде деактивирана. Консултирайте се със сервизен представител относно 

деактивирането на функцията. Повече информация можете да намерите в сервизния наръчник.

4-3. ФУнкЦИЯ за автоматИЧно РЕстаРтИРанЕ
Този продукт е снабден с функция за автоматично рестартиране. Когато захранването спре по време на работа, като например при спиране на 
тока, функцията автоматично включва климатика с предишните настройки веднага щом захранването бъде възстановено. (Повече информация 
можете да намерите в ръководството за експлоатация.)

4-2. ПРоБно ПУсканЕ в дЕЙствИЕ
Уверете се, че е направено следното.
• Панелът е поставен правилно.
• Вътрешното и външното тяло са монтирани правилно и се захранват.
1) Натиснете E.O. SW веднъж за охлаждане (COOL) и два пъти за отопление (HEAT). Пробното пускане в действие ще про-

дължи 30 мин. Ако лявата лампичка на индикатора светва на всеки 0,5 секунди, проверете връзката между външното и 
вътрешно тяло (A) за неправилно окабеляване. След пробното пускане в действие ще стартира авариен режим (24°C).

2) За да прекратите операцията, натиснете E.O. SW няколко пъти, докато всички LED индикатори се изключат. Повече 
информация можете да намерите в ръководството за експлоатация.

Проверка на дистанционното (инфрачервеното) приемане на сигнала
Натиснете бутона за включване/изключване (ON/OFF) на устройството за дистанционно управление (12) и се уверете, че чувате 
електронен звук от вътрешното тяло. Отново натиснете бутона за включване/изключване (ON/OFF), за да изключите климатика.
• Когато компресорът спре, защитата от често стартиране работи, така че компресорът няма да функционира в про-

дължение на 3 минути, за да предпази климатика.

4. вакУУмИРанЕ, тЕст за ХЕРмЕтИЧност И ПРоБно ПУсканЕ в дЕЙствИЕ

Бутон за авариен 
режим (E.O. SW)

когато изпомпвате хладилния агент, спрете компресора, преди да от-
качите хладилните тръби. компресорът може да избухне, ако въздух и 
т.н. проникне в него.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

4-1. вакУУмИРанЕ И тЕст за ХЕРмЕтИЧност

Спирателен 
клапан за 
ГАЗ

Капачка на спи-
рателния клапан 
(Сила 19,6 до 
29,4 N•m, 200 до 
300 kgf•cm)

Вакуум помпа (или вакуум 
помпа с функция за предо-
твратяване на обратен поток)

Кран на манометър 
(за R410A)

Манометър 
(за R410A)

–0,101 MPa 
(–760 mmHg)

Дръжка 
Ниско Дръжка Високо

Адаптер за пре-
дотвратяване на 
обратен поток

Заряден маркуч 
(за R410A)

*Затваряне
*Отва-
ряне

Шестограм

Предпазни мерки при употреба на 
контролния кран

При монтиране на контролния кран 
към сервизния порт, ядрото на клапана 
може да се деформира или да се от-
пусне, ако се приложи свръхналягане. 
Това може да причини изтичане на газ.

Сервизен порт

Тяло
Затваряне

Отваряне
Контролен кран

A

При монтиране на контролния кран 
към сервизния порт, уверете се, че 
ядрото на клапана е в затворена 
позиция, след което затегнете част A. 
Не затягайте част A и не завъртайте 
тялото, когато ядрото на клапана е в 
отворена позиция.

Капачка на 
сервизния порт 
(Сила 13,7 до 
17,7 N•m, 140 до 
180 kgf•cm)

*4 до 5 завъртания

1) Премахнете капачката на спирателния кран откъм 
газовата тръба на външното тяло. (Първоначално спи-
рателните кранове са напълно затворени и покрити с 
капачки.)

2) Свържете манометричната станция и вакуум помпата 
към сервизния порт на спирателния кран откъм тръба-
та за газ на външното тяло.

3) Пуснете вакуум помпата. (Вакуумирайте за повече от 
15 мин.)

4) Проверете вакуума с манометъра, след което затворе-
те крана на манометричната станция, и спрете вакуум 
помпата.

5) Оставете всичко както е за една или две минути. Увере-
те се, че стрелката на манометъра остава в същата по-
зиция. Уверете се, че показанието е –0,101 MPa [Gauge] 
(–760 mmHg).

6) Отстранете бързо крана на манометъра от сервизния 
порт на спирателния кран.

7) След като сте свързали и евакуирали хладилните 
тръби, напълно отворете всички спирателни кранове 
откъм тръбата за газ и тръбата за течност. Работа без 
пълно отваряне понижава производителността и при-
чинява неизправности.

8) Обърнете внимание на 1-3 и заредете препоръчаното 
количество хладилен агент, ако е необходимо. Зареж-
дайте бавно с течен хладилен агент. В противен слу-
чай, съставът на хладилния агент в системата може 
да се промени и да окаже негативно влияние върху 
работата на климатика.

9) Затегнете капачката на сервизния порт, за да постиг-
нете начално състояние.

10) Проверете за течове.

Спирателен кла-
пан за ТЕЧНОСТ

Манометър 
(за R410A)

Заряден 
маркуч 
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HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
AUTHORIZED REPRESENTATIVE IN EU:
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.

JG79A829H02

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and 
light-industrial environment.

The product at hand is based on 2006/95/EC: Low Voltage Directive 
the following EU regulations: 2006/42/EC: Machinery Directive
 2004/108/EC: Electromagnetic Compatibility Directive
 2009/125/EC: Energy-related Products Directive and Regulation (EU) No 206/2012
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