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 Мерки за безопасност 

Мерки за безопасност 
Прочетете предпазните мерки преди монтажа
Неправилният монтаж поради неспазване на инструкциите може да 
доведе до сериозни щети и наранявания.
Сериозността на потенциалните щети и наранявания е класифици-
рана като ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ВНИМАНИЕ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този символ посочва, че пренебрегването на инструкциите може да 
доведе до смърт или сериозни наранявания.

ВНИМАНИЕ

Този символ посочва, че пренебрегването на инструкциите може да 
доведе до средно тежко нараняване на физическо лице или повреда 
на вашия уред или друго имущество. 

Този символ посочва, че никога не трябва да изпълнява-
те посоченото действие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Не променяйте дължината на захранващия кабел и не 
ползвайте удължител, за да захраните уреда с електри-
чество. Не свързвайте други уреди към същия контакт. Не-
правилното или недостатъчно електрозахранване може 
да предизвика пожар или токов удар. 

 Когато свързвате тръбопроводите за хладилния агент, не 
допускайте в уреда да навлязат вещества или газове, раз-
лични от посочения хладилен агент. Наличието на други 
газове или вещества ще понижи капацитета на устрой-
ството и може да причини необичайно високо налягане 
в охлаждащия цикъл. Това може да доведе до експлозия 
и нараняване. 

 Не разрешавайте на деца да играят с климатика. В близост 
до климатика не трябва да се допускат деца без надзор.

1. Монтажът трябва да се извърши от квалифицирани лица. 
Неправилният монтаж може да причини изтичане на вода, токов 
удар и пожар. 

2. Инсталирането на климатика трябва да се извърши в 
съответствие с инструкциите за монтаж. Неправилният монтаж 
може да доведе до изтичане на вода, токов удар или пожар. 

3. Свържете се с оторизиран сервизен техник за ремонта и 
поддръжката на това устройство. 

4. Използвайте само включените в доставката принадлежности, 
части и крепежни елементи. Използването на нестандартни 
части може да доведе до изтичане на вода, токов удар, пожар 
или авария на уреда. 

5. Монтирайте уреда на стабилно място, което може да издържи 
теглото на устройството. Ако избраното място за монтаж 
не може да издържи теглото на климатика или монтажът не 
е извършен правилно, уредът може да падне и да причини 
сериозни наранявания и повреди. 

6. При работите по електроинсталацията спазвайте локалните 
и национални стандарти и правилници за електроинсталациите, 
както и Ръководството за монтаж. Трябва да използвате 
независима верига и единичен контакт за захранване. Не 
свързвайте други уреди в същия контакт. Недостатъчният 
електрически капацитет или дефекти в работите по 
електроинсталацията могат да причинят токов удар или пожар. 

7. При всички работи по електроинсталацията използвайте 
посочените кабели. Свържете кабелите плътно и ги затегнете 
здраво, за да предотвратите повредите на клемите от външни 
сили. Некоректно изпълнените електрически връзки могат да 
прегреят и да предизвикат пожар или токов удар. 

8. Всички кабели трябва да се подредят добре, за да се осигури 
перфектното затваряне на капака на клемната кутия. Ако 
капакът на клемната кутия не е затворен добре, това може да 
доведе до корозия и точките на свързване на клемите да се 
нагорещят, да се запалят или да причинят токов удар. 

9. Използването на специално разработени климатици е силно 
препоръчително в определени функционални среди, като кухни, 
сървърни помещения и т.н.

10.  Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде 
заменен от оторизираната сервизна фирма или от други 
оторизирани лица.

11. С уреда не трябва да играят деца. Почистването и поддръжката 
не трябва да се извършват от деца без надзор.

ВНИМАНИЕ

 Не монтирайте климатика на места, където могат да въз-
никнат утечки на запалими газове. Изпусканият газ може 
да се събере около уреда и да причини експлозия. 

 Не ползвайте климатика в мокро помещение, напр. в ба-
нята или в перално помещение. Прекаленото излагане на 
въздействието на водата може да доведе до късо съедине-
ние на електрокомпонентите. 

1. Климатикът трябва да бъде правилно заземен по време на 
монтажа, в противен случай може да възникне токов удар. 

2. Инсталирайте дренажния маркуч според инструкциите в това 
ръководство. Неправилното оттичане може да причини щети от 
вода в дома ви.

Указание за флуорираните парникови газове

1. Тази климатична инсталация съдържа флуорирани парникови 
газове. Конкретна информация за типа и количеството ще 
намерите на етикета на уреда. 

2. Монтажът, сервизът, поддръжката и ремонтът на това устройство 
трябва да се извършват само от оторизирани техници.

3. Демонтажът и рециклирането на продукта трябва да се 
извършват от оторизирани техници.

4. Ако инсталацията е с инсталирана система за откриване на 
утечки, тя трябва да се проверява за утечки поне веднъж на 
всеки 12 месеца. 

5. Препоръчва се правилно и точно вписване на всички проверки 
за утечки в сервизната книжка. 
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 Аксесоари

1 Аксесоари
Климатичната система се доставя със следните аксесоари. Използвайте всички крепежни елементи и аксесоари за монтаж на климатика. Не-
правилният монтаж може да доведе до изтичане на вода, токов удар и пожар или до отказ на инсталацията. 

Име Форма Количество

Монтажна конзола 1

Дюбел 5

Винт за фиксиране на монтажната плоча ST3.9 
X 25 5

Дистанционно управление 1

Винт за фиксиране на стойката на 
дистанционното управление ST2.9 x 10 2

В доставката

Стойка за дистанционното управление 1

Суха батерия AAA/LR03 2

Уплътнение

1 (само за модели за 
охлаждане и отопление)

Дренажна връзка
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 Аксесоари

Име Форма Количество

Ръководство за експлоатация 1

Ръководство за монтаж 1

Ръководство за експлоатация на 
дистанционното управление 1

Свързващи тръбопроводи

От страната на течността
⌀ 6.35 (⌀ 0.25”)

Трябва да закупите тези части. 
Консултирайте се с Вашия 
търговец за размерите на 
тръбите

⌀ 9.52 (⌀ 0.375”)

От страната на газа

⌀ 9.52 (⌀ 0.375”)

⌀ 12.7 (⌀ 0.5”)

⌀ 16 (⌀ 0.63”)

Табл.  1. 
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 Обзор на монтажа – Вътрешно тяло

2 Обзор на монтажа – Вътрешно тяло

15 cm (5.9 in)

12 cm  
(4.75 in)

2.3 m  
(90.55 in)

12 cm 
(4.75 in)

Определяне на мястото на отвора в стената (Стр. 12)Избор на място за монтаж (Стр. 11)

Фиг. 1. 

Пробиване на отвор в стената (Стр. 12)Фиксиране на монтажната конзола (Стр. 12)

Фиг. 2. 

Свързване на тръбопроводите (Стр. 25) Свързване на кабелите (Стр. 17) Подготовка на дренажния маркуч 
(Стр. 14)

Фиг. 3. 
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 Обзор на монтажа – Вътрешно тяло

Увиване на тръбопроводите и кабелите (Стр. 18)

Фиг. 4. 

Монтаж на вътрешния модул (Стр. 18)

Фиг. 5. 
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 Елементи на уреда

3 Елементи на уреда

Лицев панел

Монтажна конзола 
за стената

Захранващ кабел (при някои модели) 

Захранващ кабел (при някои модели)
Дренажен тръбопровод

Комуникационен кабел (В доставката)

Тръбопровод за хладилния агент

Дистанционно управление 
(В доставката)

Стойка за дистанционното 
управление (В доставката)

Захранващ кабел на външното тяло 

Клапа

Фиг. 6. 

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ИЛЮСТРАЦИИТЕ

Илюстрациите в това ръководство са представени с обяснителни цели. Действителната форма на вътрешното тяло на вашия климатик може да 
е малко по-различна. Действителната форма има предимство. 
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 Монтаж на вътрешното тяло 

4 Монтаж на вътрешното тяло 

4.1 Инструкции за монтаж - вътрешно тяло
4.1.1 Преди монтажа

Фиг. 7. 

Преди да започнете монтажа на вътрешното тяло, прочетете ети-
кета на кутията на продукта и се уверете, че номерът на модела на 
вътрешното тяло съответства на номера на модела на външното 
тяло.

Стъпка 1: Избор на място за монтаж

Преди да монтирате вътрешното тяло, трябва да изберете подходя-
що място за него. 
Следват указания, които ще ви помогнат да изберете подходящо 
място за устройството.

Спазвайте следните указания, за да осигурите успешен монтаж 
и ефективна експлоатация на климатика: 

 • Добра циркулация на въздуха
 • Удобен дренаж
 • Шумът от климатика няма да пречи на други хора
 • Здраво и стабилно място – уредът няма да вибрира
 •  Достатъчно стабилно място, за да издържи тежестта на 

устройството
 • На разстояние от поне един метър от всички други електроуреди 

(напр. телевизор, радио, компютър)
НЕ монтирайте климатика на следните места: 

 • В близост до източници на топлина, пара или горими газове
 • В близост до запалими предмети като завеси или дрехи
 • В близост до преграда, която може да блокира въздушната 

циркулация
 • До вратата
 • На място, изложено на пряка слънчева светлина

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ОТВОРА В СТЕНАТА

Ако няма фиксирани тръбопроводи за хладилен агент: 
Когато избирате място за монтаж, имайте предвид, че трябва да 
оставите достатъчно разстояние за отвор в стената (вижте стъпката 
Пробиване на отвор в стената за съединителен тръбопровод) за 
комуникационния кабел и тръбопроводите за хладилен агент между 
вътрешното и външното тяло. Стандартната позиция за всички тръ-
бопроводи е отдясно на вътрешното тяло (ако сте с лице към уреда). 
Тръбопроводите, обаче, могат да се свържат както отдясно, така и 
отляво на устройството. 

Ползвайте следната схема, за да определите необходимото раз-
стояние от стените и тавана: 

15 cm (5,9 in) или повече

2,3 m(90,55in) или повече

12 cm (4,75 in) 
или повече

12 cm (4,75 in) 
или повече

Фиг. 8. 

Стъпка 2: Фиксиране на монтажната конзола към стената

Монтажната конзола е приспособлението, на което ще монтирате 
вътрешното тяло.
1. Свалете винта, който прикрепя монтажната конзола към задната 

част на вътрешното тяло.
2. Поставете монтажната конзола върху стената на място, 

което отговаря на стандартите в стъпката „Избор на място 
за монтаж“. (Вижте „Размери на монтажната конзола“ за 
подробна информация относно размерите на монтажните 
конзоли.) 

3. Пробийте отвори за монтажните винтове на места, които:
 • са стабилни и могат да издържат тежестта на уреда
 • съответстват на отворите за винтове в монтажната плоча

4. Фиксирайте монтажната конзола към стената с предвидените 
винтове.

5. Уверете се, че монтажната конзола е плътно долепена до 
стената.

УКАЗАНИЕ ЗА БЕТОНОВИ И ТУХЛЕНИ СТЕНИ

Ако стената е от тухли, бетон или подобен материал, пробийте отво-
ри с диаметър 5 mm диаметър (0,2 инча) дупки в стената и поставете 
доставените дюбели. След това закрепете монтажната конзола към 
стената, като затегнете винтовете направо в дюбелите. 

Стъпка 3: Пробиване на отвор в стената за свързващите тръбо-
проводи

Трябва да пробиете дупка в стената за тръбопровода за хладилния 
агент, дренажния маркуч и комуникационния кабел, свързващ 
вътрешното и външното тяло.
1. Определете мястото на отвора в стената според позицията 

на монтажната конзола. Направете справка с „Размери на 
монтажната конзола“, за да определите оптималната позиция. 
Дупката в стената трябва да е с диаметър най-малко 65 мм (2,5 
инча) и да е леко наклонена надолу за улесняване на оттичането.

2. Пробийте дупка в стената с помощта на 65-милиметрово 
свредло. Уверете се, че дупката е с лек наклон надолу, така че 
външният отвор да е по-ниско от вътрешния край с около 5 до 
7 мм (0,2-0,275in). Това ще гарантира правилното оттичане на 
водата. (Виж Фиг. 4.2)

3. Поставете защитния маншон за стена (не е включен в 
доставката) в отвора. Така ще защитите изходите на отвора и ще 
ви помогне да го запечатате, когато завършите монтажа.
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 Монтаж на вътрешното тяло 

ВНИМАНИЕ

Когато пробивате стенния отвор, пазете кабелите, водопровода 
и други чувствителни компоненти. 

Вътре

Стена

Навън

Боркорона

5-
7 

m
m

  
(0

.2
-0

.3
 in

)

Фиг. 9. 

4.1.2 Размери на монтажната конзола
Различните модели климатици имат различни монтажни конзоли. За 
да се гарантира, че ще разполагате с достатъчно място за монтаж на 
вътрешното тяло, на схемите са показани различните видове мон-
тажни конзола заедно със следните размери:

 • Ширина на монтажната конзола
 • Височина на монтажната конзола
 • Ширина на вътрешното тяло спрямо конзолата
 • Височина на вътрешното тяло спрямо конзолата
 • Препоръчителна позиция на отвора в стената (и отляво, 

и отдясно на монтажната конзола)
 • Относителни разстояния между отворите за винтовете 

Правилно разположение на монтажната конзола 

Фиг. 10. 

Отвор в стената 
отзад вляво 
65mm (2,5in)

Отвор в стената 
отзад вдясно 
65mm (2,5in)

Профил на 
вътрешното тяло

398mm (15.67in)

398mm (15.67in)

715mm (28in)

115.6mm (4.55in) 117.5mm (4.62in)

233.1mm (9.17in)

26
5m

m
 (1

1.
2i

n) 39
m

m
 

(1
.5

in
)

47
1m

m
 

(1
.8

5i
n)

45mm(1.7in) 101.6mm(4in)

39
m

m
 

(1
.5

in
)

47
.1

m
m

 
(1

.6
5i

n)

Модел A

Фиг. 11. 

Модели 2,6 kW 

Отвор в стената 
отзад вляво 
65mm (2,5in)

Отвор в стената 
отзад вдясно 
65mm (2,5in)

Профил на 
вътрешното тяло

398mm (15.98in)

228.5mm (8.99in)

715mm (28in)

115.6mm (4.55in) 117.5mm (4.62in)

241mm (9.48in)

28
5m

m
 (1

1.
2i

n) 39
m

m
 

(1
.5

in
)

47
1m

m
 

(1
.8

5i
n)

45mm(1.7in) 183.6mm(7.2in)

39
m

m
 

(1
.5

in
)

47
.1

m
m

 
(1

.6
5i

n)

Модел B

Фиг. 12. 

Модели 3,5 kW 
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Отвор в стената 
отзад вляво 
65mm (2,5in)

Отвор в стената 
отзад вдясно 
65mm (2,5in)

Профил на 
вътрешното тяло

439mm (17.28in)

304.1mm (11.9in)

958.3mm (37.7in)

224.2mm (8.82in)

30
2m

m
 (1

1.
88

in
)

36
.7

m
m

 (1
.4

4i
n)

47
m

m
 

(1
.8

5i
n)

45mm(1.7in) 259.1mm(10.2in) 100.6mm(3.96in) 123.7mm(4.87in)

36
.6

m
m

 
(1

.4
4i

n)
47

.5
m

m
 

(1
.8

7i
n)

Модел C

Фиг. 13. 

Модели 5,3 kW 

Отвор в стената 
отзад вляво 
65mm (2,5in)

Отвор в стената 
отзад вдясно 
65mm (2,5in)

506mm (19.92in)

316.7mm (12.4in)

1037.6mm (40.84in)
271.7mm (10.69in) 246mm (9.68in)

45mm  
(1.77in)

291mm (11.45in)

32
4.

9m
m

 (1
2.

79
in

)
47

1m
m

 
(1

.8
5i

n)
55

m
m

 
(2

.1
6i

n)

55
m

m
 

(2
.1

6i
n)

47
m

m
 

(1
.6

5i
n)

Модел D

Фиг. 14. 

Модели 7 kW 

Стъпка 4: Подготовка на тръбопровода за хладилен агент

Тръбопроводът за хладилния агент е поставен в изолационен ръкав, 
прикрепен към гърба на уреда. Трябва да подготвите тръбопровода, 
преди да го прекарате през дупката в стената. Направете справка с 
раздела „Свързване на тръбопровода за хладилния агент“ в това 
ръководство за подробни инструкции за разширяването на тръбите 
и изискванията за въртящ момент, техниката за изпълнение и т.н. 
1. В зависимост от разположението на отвора в стената спрямо 

монтажната конзола, изберете страната, от която тръбопроводът 
ще излиза от уреда. 

2. Ако отворът в стената е зад уреда, оставете подвижния панел за 
тръбопровод на мястото му. Ако отворът в стената е отстрани на 
вътрешното тяло, извадете пластмасовия панел от съответната 
страна на уреда. (Виж Фиг.4.4). Така ще се създаде канал, през 
който тръбопроводът ще излезе от уреда. Използвайте клещи с 
иглени челюсти, ако ви е трудно да махнете пластмасовия панел 
на ръка. 

Подвижен панел

Фиг. 15. 

3. С ножици намалете дължината на изолационния ръкав, като 
разкриете около 15 см (6 in) от тръбопровода за хладилния 
агент. Това се прави с две цели:

 • Да се улесни свързването на тръбопроводите за хладилен агент
 • Да се улеснят проверките за утечки на газ и да се даде 

възможност за проверка за притискане на тръбите
4.  Ако свързващите тръбопроводи вече са вградени в стената, 

преминете директно към стъпката „Свързване на дренажния 
маркуч“. Ако няма вградени тръби, свържете тръбопроводите 
за хладилен агент на вътрешното тяло към съединителните 
тръбопроводи, които ще свържат вътрешното и външното тяло. 
Обърнете се към раздела „Свързване на тръбопровода за 
хладилния агент“ в това ръководство за подробни инструкции. 

5. Определете необходимия ъгъл на тръбите в зависимост от 
разположението на стенния отвор спрямо монтажната конзола. 

6. Хванете тръбите на хладилния агент в основата на извивката.
7. Бавно, с равномерен натиск, извийте тръбопровода към отвора. 

Не стискайте тръбите и внимавайте да не ги повредите по време 
на операцията.

УКАЗАНИЕ ЗА ЪГЪЛА НА ТРЪБОПРОВОДА

Тръбопроводите за хладилния агент могат да излязат от вътрешното 
тяло от четири различни ъгъла:

 • Отляво
 • Отляво отзад
 • Отдясно
 • Отдясно отзад

За повече подробности вижте фигура 4.5. 
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Фиг. 16. 

ВНИМАНИЕ

Бъдете изключително внимателни, за да не притиснете и не повре-
дите тръбите, докато ги огъвате. Всяка вдлъбнатина по тръбопрово-
да ще повлияе върху ефективността на климатика. 

Стъпка 5: Свързване на дренажния маркуч

Стандартно дренажният маркуч се прикрепва към лявата страна на 
вътрешния модул (ако гледате задната му част). Но той може да бъде 
прикрепен и отдясно. 
1. За да осигурите правилното оттичане, прикрепете дренажния 

маркуч от същата страна, от която тръбопроводът за хладилния 
агент излиза от уреда.

2. Прикрепете удължителя на дренажния маркуч (закупен 
отделно) към края му. 

3. Увийте здраво връзката с тефлонова лента, за да сте сигурни, че 
е запечатана добре и за предотвратяване на течове.

4. Увийте частта от дренажния маркуч, която ще остане на закрито, 
с изолационна тръба за предотвратяване на конденза.

5. Извадете въздушния филтър и налейте малко вода във ваната за 
конденз, за да се уверите, че водата изтича плавно от уреда. 

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА ДРЕНАЖНИЯ 
МАРКУЧ

Уверете се, че дренажният маркуч е разположен, както е показано 
на фиг. 4.6.

 НЕ прегъвайте дренажния маркуч.

 НЕ създавайте уловители за водата. 

 НЕ поставяйте края на дренажния маркуч във вода или 
в съд за събиране на водата. 

4.1.3 Запушване на неизползвания дренажен отвор 
За да предотвратите нежелани течове, трябва да запечатате/запу-
шите неизползвания дренажен отвор с доставената гумена тапа. 

ПРАВИЛНО

Уверете се, че 
дренажният маркуч 

не е прегънат или 
притиснат, за да се 

осигури безпроблем-
ното източване.

Фиг. 17. 

НЕПРАВИЛНО

Прегъванията по 
дренажния маркуч 
ще създадат улови-

тели за водата.

Фиг. 18. 

НЕПРАВИЛНО

Прегъванията по 
дренажния мар-
куч ще създадат 

уловители за 
водата.

Фиг. 19. 
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НЕПРАВИЛНО

Не поставяйте края на 
дренажния маркуч във 
вода или в съд за съби-
ране на водата. Така ще 

възпрепятствате безпро-
блемното източване.

Фиг. 20. 

ВНИМАНИЕ

ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ, ПРЕДИ ДА ПРИСТЪПИТЕ КЪМ РАБО-
ТИ ПО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯТА :
1. Всички кабели трябва да отговарят на локалните и националните 

изисквания за електрическите инсталации и трябва да бъдат 
инсталирани от квалифициран електротехник.

2. Всички електрически връзки трябва да се изпълняват според 
схемата за електрическо свързване, която се намира върху 
панелите на вътрешното и на външното тяло.

3. Ако има сериозен проблем с безопасността на захранването, 
незабавно спрете работа. 

4. Захранващото напрежение трябва да бъде в рамките на 90-
100% от номиналното напрежение. Недостатъчното захранване 
може да причини неизправност, токов удар, или пожар. 

5. Ако свързвате захранването към фиксирана електрическа 
мрежа, монтирайте прекъсвач за остатъчен ток и главен 
прекъсвач на захранването с капацитет от 1,5 пъти максималния 
ток на уреда.

6. Ако свържете захранването към фиксирана електрическа 
мрежа, монтирайте превключвател или прекъсвач, който 
изключва всички полюси и има контактно разстояние най-малко 
3 мм (1/8 инча). Квалифицираният техник трябва да използва 
одобрен прекъсвач или превключвател. 

7. Свържете уреда към независимо разклонение на веригата. Не 
включвайте друг уред към този контакт.

8. Уверете се, че сте заземили климатика правилно.
9. Всеки кабел трябва да е здраво свързан. Разхлабеното 

окабеляване може да доведе до прегряване на клемата, 
съответно до неизправност на уреда или до пожар.

10. Проводниците не трябва да се допират и да са в контакт с 
тръбопроводите за хладилния агент, компресора и подвижните 
елементи на климатика. 

11.  Ако уредът има допълнителен електрически нагревател, 
той трябва да бъде инсталиран на поне 1 метър (40 инча) от 
всякакви горими материали.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯТА, ИЗ-
КЛЮЧЕТЕ ЗАХРАНВАНЕТО НА СИСТЕМАТА.

Стъпка 6: Свързване на комуникационния кабел

Този кабел осигурява комуникацията между вътрешното и външното 
тяло. Първо трябва да изберете правилния размер на кабела и след 
това да го подготвите за свързване.

Видове кабели

 • Вътрешен захранващ кабел (ако е приложимо): кабел 
с метална оплетка

 • Външен захранващ кабел: кабел с метална оплетка
 • Комуникационен абел:

Други региони

Номинален ток на 
уреда (A)

Номинално напречно сечение (mm2)

> 10 и < 16 1,5 (модели 2,6 и 3,5 kW)

> 16 и < 25 2,5 (модели 5,3 и 7 kW)
Табл.  2. 

4.1.4 Избор на правилния размер на кабела
Размерът на захранващия кабел, на комуникационния кабел, на 
предпазителя и на необходимия изключвател се определят от мак-
сималния ток на модула. Максималният ток е посочен на табелката с 
данни, разположен на страничния панел на уреда. Ползвайте табел-
ката с техническите данни при избора на правилния кабел, предпа-
зител и изключвател. 

4.1.5 Обърнете внимание на техническите данни на 
предпазителя 

Електронната платка на климатика (PCB) е проектирана с предпази-
тел за осигуряване на защита срещу пренапрежение. Специфика-
циите на предпазителя са отпечатани на платката: T3.15A / 250VAC, 
T5A / 250VAC и др. 
1. Подгответе кабела за свързване:
a. С клещите за оголване на кабели свалете гумената обвивка 

от двата края на сигналния кабел, за да разкриете около 
15 см (6 инча) от проводниците.

b. Свалете изолацията от краищата на проводниците.

c. С клещите за кримпване кримпвайте u-образните щифтове 
към краищата на проводниците.

4.1.6 Внимавайте със силовия проводник 
Докато кримпвате проводниците, се уверете, че различавате ясно 
силовия („L“) проводник от другите проводници.
1. Отворете лицевия панел на вътрешното тяло.
2. С помощта на отвертка отворете капака на клемната кутия от 

дясната страна на устройството. Така ще получите достъп до 
клемния блок. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВСИЧКИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ ТРЯБА ДА СЪОТВЕТСТВАТ 
СТРИКТНО НА ЕЛЕКТРОСХЕМАТА, КОЯТО СЕ НАМИРА ОТ ВЪТРЕШ-
НАТА СТРАНА НА КАПАКА НА КЛЕМНАТА КУТИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ 
МОДУЛ. 

3. Развийте кабелната скоба под клемния блок и я сложете 
настрани.
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4. Откъм задната страна на уреда, свалете пластмасовия панел от 
долната лява страна. 

5. Прокарайте комуникационния кабел през този отвор от задната 
към предната страна на уреда. 

6. С лице към предната част на уреда, съчетайте цветовете 
на проводниците с етикетите на клемния блок, свържете 
U-щифтовете и затегнете здраво всеки кабел към съответната 
клема. 

ВНИМАНИЕ

НЕ ОБЪРКВАЙТЕ СИЛОВИТЕ И НЕУТРАЛНИТЕ КАБЕЛИ 
Това е опасно и може да причини неизправности по климатика. 

7. След като проверите стабилността на връзките, с кабелната 
скоба за закрепете сигналния кабел към вътрешния модул. 
Затегнете плътно кабелната скоба. 

8. Поставете отново капака на клемната кутия в предната част на 
уреда и пластмасовия панел отзад.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРОЦЕСЪТ НА СВЪРЗВАНЕ МОЖЕ ЛЕКО ДА СЕ РАЗЛИЧАВА ЗА 
РАЗЛИЧНИТЕ МОДЕЛИ.

Стъпка 7: Увиване на тръбопроводите и кабелите

Преди да прекарате тръбопровода, дренажния маркуч и комуника-
ционния кабел през отвора в стената, трябва да ги увиете заедно, за 
да ги защитите и изолирате и за да се спести място. 
1. Увийте дренажния маркуч, тръбопроводите за хладилния агент 

и сигналния кабел, като ги разположите, както е показано на 
фиг. 4.10. 

Вътрешно тяло

Пространство 
зад модула

Тръбопроводи за 
хладилния агент

Изолационна лента

Сигнален кабел Дренажен маркуч

Фиг. 21. 

4.1.7 Позиция на дренажния маркуч
Уверете се, че дренажният маркуч е в долната част на снопа. Поста-
вянето на дренажния маркуч в горната част на снопа може да дове-
де до преливане на дренажната вана и впоследствие до пожар или 
щети от вода. 

4.1.8 Не преплитайте комуникационния кабел с другите 
кабели 

Докато свързвате елементите, не преплитайте и не кръстосвайте 
сигналния кабел с другите кабели. 
1. С помощта на адезивна винилова лепенка прикрепете 

дренажния маркуч към долната част на тръбите за хладилния 
агент.

2. С изолационна лента обвийте стегнато сигналния проводник, 
тръбите за хладилния агент и дренажния маркуч. Проверете 
повторно дали всички елементи са свързани в съответствие 
с фигура 4.10. 

4.1.9 Не увивайте краищата на тръбите 
Когато увивате снопа, оставете краищата на тръбите отвън. Трябва 
да имате достъп до тях, за да тествате за утечки в края на монтажа 
(вижте раздел „Проверки на електросистемата и за утечки на газ“ 
в това ръководство). 

Стъпка 8: Монтаж на вътрешното тяло 

Ако сте инсталирали нов съединителен тръбопровод към външното 
тяло, направете следното:
1. Ако вече сте прекарали тръбопровода за хладилен агент през 

отвора в стената, преминете към Стъпка 4.
2. В противен случай проверете дали краищата на тръбите 

за хладилния агент са запечатани, за да се предотврати 
замърсяването им и влизането на чужди тела в тях. 

3. Бавно прекарайте обвития сноп от тръбите за хладилния 
агент, дренажния маркуч и сигналния проводник през отвора 
в стената.

4. Закачете горната част на вътрешното тяло на горните куки на 
монтажната конзола. 

5. Проверете дали уредът е закачен здраво, като упражните лек 
натиск върху лявата и дясната му страна. Модулът не трябва да 
се люлее или да се мести.

6. С равномерен натиск притиснете долната половина на 
вътрешното тяло. Продължете да натискате надолу, докато 
устройството не се застопори върху куките в долната част на 
монтажната конзола.

7. Отново проверете дали уредът е здраво закрепен, като 
упражните лек натиск върху лявата и дясната му страна. 

Ако тръбопроводите за хладилния агент вече са вградени в стената, 
направете следното:
1. Закачете горната част на вътрешното тяло на горната кука на 

монтажната конзола.
2. Използвайте скоба или клин, за да подпрете устройството, 

като си освободите място за свързване на тръбопровода за 
хладилния агент, сигналния кабел и дренажния маркуч. За 
пример вижте фиг. 4.11. 

Клин

Фиг. 22. 

3. Свържете дренажния маркуч и тръбопровода за хладилен агент 
(вижте Раздела „Свързване на тръбопровода за хладилния 
агент“ в това ръководство за инструкции).

4. Оставете точката на свързване на тръбите оголена, за да 
направите теста за утечки (вижте раздела „Проверки на 
електросистемата и за утечки на газ“„ на това ръководство).
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5. След теста за утечки, увийте точката на свързване с 
изолационна лента. 

6. Отстранете скобата или клина, подпиращи устройството.
7. С равномерен натиск притиснете долната половина на 

вътрешното тяло. Продължете да натискате надолу, докато 
устройството не се застопори върху куките в долната част на 
монтажната конзола.

4.1.10 Модулът може да се мести
Имайте предвид, че куките на монтажната конзола са по-малки от от-
ворите на гърба на уреда. Ако откриете, че нямате достатъчно прос-
транство за свързване на вградените тръбопроводи към вътрешното 
тяло, устройството може да се премести наляво или надясно с около 
30-50 мм (1.25-1.95in), в зависимост от модела. (Виж Фиг. 4.12).

Преместете наляво или надясно

30-55mm 
(1.2-1.95in)

30-50mm 
(1.2-1.95in)

Фиг. 23. 

5 Монтаж на външното тяло

Фиг. 24.  

5.1 Инструкции за монтаж – Външно тяло 
Стъпка 1: Избор на място за монтаж

Преди да монтирате външното тяло, трябва да изберете подходящо 
място за него. Следват указания, които ще ви помогнат да изберете 
подходящо място за устройството.

 • Съответства на пространствените изисквания за монтаж 
(Фиг. 5.1 ) 

 • Добра циркулация на въздуха и вентилация
 • Здраво и стабилно място, което може да издържи тежестта на 

уреда и той няма да вибрира
 • Шумът от климатика няма да пречи на други хора
 • Защитено от продължителни периоди на слънцегреене и от дъжд 

60
cm

 (2
4i

n)
 от

го
ре

30cm (12in)  

от задната стена

200cm (79in) 

отпред

30cm (12in) отляво

60cm (24in) отдясно

Фиг. 25. 

НЕ монтирайте външното тяло на климатика на следните места: 
 В близост до преграда, която може да блокира въздушна-

та циркулация
 В близост до оживени улици, населени райони и на места, 

където шумът от уреда би могъл да смущава околните
 В близост до животни и растения, които могат да бъдат за-

сегнати от излизащия горещ въздух 
 В близост до източници на запалими газове

 На места с големи количества прах

 На места с извънредно солен въздух
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5.1.1 Специални указания за екстремни атмосферни условия

Ако уредът е изложен на силен вятър:

Инсталирайте модула, така че вентилаторът за изходящия въздух да 
е под ъгъл от 90 ° спрямо посоката на вятъра. Ако е необходимо, из-
градете преграда пред устройството, за да го предпазите от изклю-
чително силните ветрове. 
Вижте Фиг. 5.2 и Фиг. 5.3 по-долу. 

 Силен вятър

 Силен вятър

Фиг. 26. 

 Силен вятър

Преграда за вятър

Фиг. 27. 

Ако уредът често е изложен на силен дъжд или сняг:

Изградете заслон над устройството, за да го предпазите от дъжда и 
снега. Внимавайте да не възпрепятствате циркулацията на въздуха 
около модула. 
Разстоянието трябва да е> 500 мм.

Стъпка 2: Монтаж на дренажното съединение

Климатиците изискват дренажно съединение. Преди да фиксирате 
външния модул на мястото му, трябва да инсталирате дренажното 
съединение в долната част на устройството. Имайте предвид, че има 
два различни вида дренажни съединения в зависимост от типа на 
външното тяло.
Ако дренажното съединение е с гумено уплътнение (виж фиг. 5.4 - 
A), направете следното:
1. Поставете гуменото уплътнение върху края на дренажното 

съединение, което се свързва с външното тяло.
2. Поставете дренажното съединение в отвора в долната основа на 

уреда.
3. Завъртете дренажното съединение на 90 °, докато щракне на 

място с лице към предната част на модула. 
4. Свържете удължителя на дренажния маркуч (не е включен 

в доставката) към дренажното съединение, за да пренасочи 
водата от уреда по време на отоплителния режим.

Ако дренажното съединение не е с гумено уплътнение (виж фиг. 5.4 
- B), направете следното:
1. Поставете дренажното съединение в отвора в долната основа на 

уреда. Дренажното съединение ще щракне на място.

2. Свържете удължителя на дренажния маркуч (не е включен 
в доставката) към дренажното съединение, за да пренасочи 
водата от уреда по време на отоплителния режим 

Отвор в долната основа на 
външното тяло

Уплътнение

Уплътнение

Дренажно съединение

Фиг. 28. 

ВНИМАНИЕ

ПРИ СТУДЕН КЛИМАТ
При студен климат, се уверете, че дренажният маркуч е разположен, 
колкото се може по-вертикално, за да се осигури бързо оттичане на 
водата. Ако водата изтича прекалено бавно, тя може да замръзне в 
маркуча и да наводни климатика. 

Стъпка 3: Фиксиране на външното тяло

Външното тяло може да бъде закрепено към земята или към скоба, 
монтирана на стената. 

5.1.2 Монтажни размери на външното тяло 
Следва списък с размерите на различните външни модули и разстоя-
нието между монтажните им крачета. Подгответе монтажната осно-
ва на уреда според размерите по-долу. 

Вход за въздух

Изход за въздух

Вход 
за въздух

Фиг. 29. 
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Размери на външното тяло 
(mm/in)

Монтажни размери

Д х В х Ш Разстояние А 
(mm/in)

Разстояние В 
(mm/in)

681x434x285 
(26.8“x17“x11.2“)

460 (18.10“) 292 (11.49“) 

700x550x270 
(27.5“x21.6“x10.62“) 

450 (17.7“) 260 (10.24“) 

780x540x250 
(30.7“x21.25“x9.85“) 

549 (21.6“) 276 (10.85“) 

845x700x320 
(33.25“x27.5“x12.6“) 

560 (22“) 335 (13.2“) 

810x558x310 
(31.9“x22“x12.2“)

549 (21.6“) 325 (12.8“) 

700x550x275 
(27.5“x21.6“x10.82“) 

450 (17.7“) 260 (10.24“) 

770x555x300 
(30.3“x21.85“x11.81“) 

487 (19.2“) 298 (11.73“) 

800x554x333 
(31.5“x21.8“x13.1“) 

514 (20.24“) 340 (13.39“) 

845x702x363 
(33.25“x27.63“x14.29“) 

540 (21.26“) 350 (13.8“) 

900x860x315 
(35.4“x33.85“x12.4“) 

590 (23.2“) 333 (13.1“) 

945x810x395 
(37.2“x31.9“x15.55“) 

640 (25.2“) 405 (15.95“) 

946x810x420 
(37.21 „x31.9“x16.53“) 

673 (26.5“) 403 (15.87“) 

946x810x410 
(37.21“x31.9“x16.14“) 

673 (26.5“) 403 (15.87“) 

Табл.  3. 

Ако инсталирате модула на земята или на бетонов фундамент, на-
правете следното:
1. Маркирайте позициите на четирите анкерни болта според 

монтажните размери на модула.
2. Предварително пробийте дупки за анкерните болтове.
3. Почистете бетонния прах от отворите.
4. Поставете гайка на края на всеки анкерен болт.
5. Набийте с чук анкерните болтове в предварително пробитите 

отвори. 
6. Свалете гайките от анкерните болтове и поставете външното 

тяло върху болтовете. 
7. Сложете шайба на всеки анкерен болт, след което поставете 

гайките.
8. С гаечен ключ затегнете плътно всяка гайка. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КОГАТО ПРОБИВАТЕ БЕТОН, НЕПРЕМЕННО ПОЛЗВАЙТЕ ПРЕД-
ПАЗНИ ОЧИЛА. 

Ако искате да инсталирате устройството на монтажни скоби за стена, 
направете следното: 

ВНИМАНИЕ

Преди да монтирате модула на стената, се уверете, че стената е от 
масивни тухли, бетон или подобен здрав материал. Стената трябва 
да може да издържи минимум теглото на модула, умножено по че-
тири. 
1. Маркирайте позициите на отворите за монтажните скоби въз 

основа на монтажните размери на външния модул в Таблицата. 
2. Предварително пробийте отворите за анкерните болтове.
3. Почистете отворите от праха и остатъците.
4. Поставете шайба и гайка на края на всеки анкерен болт.
5. Вкарайте анкерните болтове в отворите в монтажните скоби, 

поставете монтажните скоби на местата им и набийте с чук 
анкерните болтове в стената. 

6. Проверете дали монтажните скоби са на едно ниво. 
7. Внимателно повдигнете модула и поставете монтажните му 

крачета върху скобите.
8. Затегнете устройството здраво към скобите.

5.1.3 За намаляване на вибрациите на настенния модул 
Можете да монтирате тялото на стената с гумени тампони за намаля-
ване на вибрациите и шума. 

Стъпка 4: Свързване на комуникационния и силовите кабели

Клемният блок на външното тяло е защитен от капак, разположен от-
страни на устройството. Подробна схема на кабелните връзки е от-
печатана от вътрешната страна на капака на клемната кутия. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ, ПРЕДИ ДА ПРИСТЪПИТЕ КЪМ РА-
БОТИ ПО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯТА 

1. Всички кабели трябва да отговарят на локалните и националните 
изисквания за електрическите инсталации и трябва да бъдат 
инсталирани от оторизиран електротехник.

2. Всички електрически връзки трябва да се изпълняват според 
схемата за електрическо свързване, която се намира върху 
страничните панели на вътрешното и на външното тяло.

3. Ако има сериозен проблем с безопасността на захранването, 
незабавно преустановете работа. 

4. Захранващото напрежение трябва да бъде в рамките на 90-
100% от номиналното напрежение. Недостатъчното захранване 
може да причини неизправност, токов удар, или пожар. 

5. Ако свързвате захранването към фиксирана електрическа 
мрежа, монтирайте прекъсвач за остатъчен ток и главен 
прекъсвач на захранването с капацитет от 1,5 пъти максималния 
ток на уреда. 

6. Ако свържете захранването към фиксирана електрическа 
мрежа, монтирайте превключвател или прекъсвач, който 
изключва всички полюси и има контактно разстояние най-малко 
3 мм (1/8 инча). Квалифицираният техник трябва да използва 
одобрен прекъсвач или превключвател. 



18 Bosch Climate 5000 – 6 720 884 074 (2017/12)

 Монтаж на външното тяло

7. Свържете уреда към независимо разклонение на веригата. Не 
включвайте друг уред към този контакт.

8. Уверете се, че сте заземили климатика правилно.
9. Всеки кабел трябва да е здраво свързан. Разхлабеното 

окабеляване може да доведе до прегряване на клемата, 
съответно до неизправност на уреда или до пожар. 

10. Проводниците не трябва да се допират и да са в контакт с 
тръбопроводите за хладилния агент, компресора и подвижните 
елементи на климатика. 

11. Ако уредът е с допълнителен електилечски нагревател, той 
трябва да бъде разположен поне на 1 метър от всякакви 
запалими материали. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯТА, 
ИЗКЛЮЧЕТЕ ЗАХРАНВАНЕТО НА СИСТЕМАТА.

1. Подгответе кабела за свързване:

ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНОТО СЕЧЕНИЕ НА КАБЕЛА

 • Вътрешен захранващ кабел (ако е приложимо): кабел с 
метална оплетка

 • Външен захранващ кабел: кабел с метална оплетка
 • Комуникацонен кабел:

Други региони

Номинален ток на уреда (A) Номинално напречно 
сечение (mm2)

> 10 и < 16 1,5 (модели 2,6 и 3,5 kW)

> 16 и < 25 2,5 (модели 5,3 и 7 kW)

Табл.  4. 

Класификация на предпазителите

Номинален ток на 
устройството (A)

Мощност (kW)

10 2,6 kW

12 3,6 kW

20 5,6 kW

25 7,1 kW

Табл.  5. 

a. С клещите за оголване на кабели свалете гумената обвивка 
от двата края на сигналния кабел, за да разкриете около 
15 см (6 инча) от проводниците.

b. Свалете изолацията от краищата на проводниците.

c. С клещите за кримпване кримпвайте u-образните щифтове 
към краищата на проводниците.

ВНИМАВАЙТЕ СЪС СИЛОВИЯ ПРОВОДНИК 

Докато кримпвате проводниците, се уверете, че различавате ясно 
силовия („L“) проводник от другите проводници.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВСИЧКИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ ТРЯБА ДА СЪОТВЕТСТВАТ СТРИКТ-
НО НА ЕЛЕКТРОСХЕМАТА, КОЯТО СЕ НАМИРА ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРА-
НА НА КАПАКА НА КЛЕМНАТА КУТИЯ НА ВЪНШНИЯ МОДУЛ. 

2. 2. Развийте капака на клемната кутия и го махнете. 
3. Развийте кабелната скоба под клемния блок и я сложете 

настрани. 
4. Съчетайте цветовете на етикетите на проводниците с етикетите 

на клемния блок, свържете U-щифтовете и затегнете здраво 
всеки кабел към съответната клема. 

5. След проверка на сигурността на връзките, направете примка 
на проводниците, за да се предотврати проникването на 
дъждовна вода в клемната кутия.

6. Като използвате кабелната скоба, затегнете кабела към 
устройството. Затегнете плътно кабелната скоба. 

7. Изолирайте неизползваните проводници с PVC лента. 
Подредете ги така, че да не докосват никакви електрически или 
метални части.

8. Поставете капака на клемната кутия отстрани на устройството и 
завийте винтовете. 

Капак

Фиг. 30. 

Схемата за свързване на външното тяло се намира от вътрешната 
страна на капака на клемната кутия на външното тяло.
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6 Свързване на тръбопроводите за хладилен 
агент 

Фиг. 31. 

Указание за дължината на тръбите

Дължината на тръбопроводите за хладилен агент се отразява върху 
производителността и енергийната ефективност на климатика. Но-
миналната ефективност се изпитва върху уреди с дължина на тръби-
те от 5 метра (16,5 фута).

В следващата таблица са посочени спецификациите за максимална-
та дължина и височината на падане на тръбопроводите.

Максимална дължина и височина на падане на тръбопроводите за хладилен агент за различните модели климатици 

Модел Мощност KW Макс.дължина (m) Макс. височина на 
падане (m)

Размер на тръбите

Инверторен климатик сплит 
система с R410A

< 4,5KW 25 (82ft) 10 (33ft) Газ 3/8“ и течност 1/4“ 

4,5KW - 7KW 30 (98.5ft) 20 (66ft) Газ 1/2“ и течност 1/4“ 

7.1KW - 10.5KW 50 (164ft) 25 (82ft) Газ 5/8“ и течност 3/8“ 
Табл.  6. 

6.1 Инструкции за свързване - Тръбопроводи за 
хладилен агент

Стъпка 1: Нарязване на тръбите

При подготовка на тръбите за хладилния агент, ги нарежете и разши-
рете краищата им с изключително внимание. Това ще осигури ефек-
тивна работа на климатика и ще сведе до минимум необходимостта 
от бъдеща поддръжка.
1. Измерете разстоянието между вътрешното и външното тяло.
2. С помощта на резачка за тръби срежете тръбата малко по-дълга 

от измереното разстояние.
3. Уверете се, че тръбата е срязана под перфектен ъгъл от 90 °. 

Фиг. 6.1 представя примери за лошо нарязани тръби.

90°
Наклонена Грапава Неравна

Фиг. 32. 

ВНИМАНИЕ

НЕ ДЕФОРМИРАЙТЕ ТРЪБИТЕ ПРИ НАРЯЗВАНЕ
Бъдете особено внимателни, за да не повредите, да назъбите или 
деформирате тръбата при рязане. Това ще намали драстично ефек-
тивността на уреда.

Стъпка 2: Отстраняване на стърготините

Стърготините могат да повлияят на херметичността на тръбните 
връзки. Те трябва да бъдат напълно отстранени.

1. Дръжте тръбата под ъгъл надолу, за да предотвратите 
попадането на стърготини в нея.

2. С помощта на райбер или инструмент за шлайфане отстранете 
всички стърготини от среза на тръбата. 

Тръба

Срезът е надолу

Райбер

Фиг. 33. 

Стъпка 3: Разширяване на краищата на тръбите

Правилното разширяване е от съществено значение за постигане на 
херметично уплътнение.
1. След отстраняване на стърготините от срязаната тръба, 

запечатайте краищата й с PVC лента, за да се избегне влизането 
на чужди тела в тръбата.

2. Покрийте тръбата с изолационен материал.
3. Поставете муфите в двата края на тръбата. Уверете се, 

че са поставени в правилната посока, защото не можете 
да ги поставите отново или да смените посоката им след 
разширяването. Вижте Фиг. 6.3.
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Гайка

Медна тръба

Фиг. 34. 

4. Свалете PVC лентата от краищата на тръбата, когато сте готови 
да преминете към разширяването.

5. Затегнете калибратора за разширяване на края на тръбата. 
Краят на тръбата трябва да излиза извън ръба на калибратора за 
разширяване в съответствие с размерите, посочени в таблицата 
по-долу. 

Фиг. 35. 

ДЪЛЖИНА НА ТРЪБИТЕ ИЗВЪН КАЛИБРАТОРА ЗА РАЗШИРЯ-
ВАНЕ 

Външен диаметър на 
тръбата (mm)

A (mm)

Мин. Макс.

⌀ 6.35 (⌀ 0.25”) 0.7 (0.0275”) 1.3 (0.05”)

⌀ 9.52 (⌀ 0.375”) 1.0 (0.04”) 1.6 (0.063”)

⌀ 12.7 (⌀ 0.5”) 1.0 (0.04”) 1.8 (0.07”)

⌀ 16 (⌀ 0.63”) 2.0 (0.078”) 2.2 (0.086”)
Табл.  7. 

Калибратор за  
разширяване

Тръба

Фиг. 36. 

6. Поставете инструмента за разширяване върху калибратора. 
7. Завъртете ръкохватката на инструмента за разширяване, докато 

тръбата не се разшири напълно. 
8. Свалете инструмента и калибратора за разширяване, след 

което проверете края на тръбата за пукнатини и равномерно 
разширяване. 

Стъпка 4: Свързване на тръбите

Когато свързвате тръбопроводите за хладилния агент, внимавайте 
да не използвате прекалено висок въртящ момент и да не дефор-
мирате тръбите. Първо свържете тръбопровода за ниско налягане, 
а след това - тръбопровода за високо налягане.

6.2 Инструкции за свързване на тръбопроводите към 
вътрешното тяло

1. Подравнете центровете на двете тръби, които ще свържете.
Вижте Фиг.6.6. 

Тръба на вътрешния модул Гайка Тръба

Фиг. 37.  

2. Затегнете гайката възможно най-плътно на ръка.
3. Хванете гайката на тръбата с гаечен ключ.
4. Докато държите здраво гайката на тръбата с гаечния ключ, 

с динамометричен ключ затегнете гайката с въртящия момент, 
посочен в таблицата „Изисквания за въртящия момент 
на затягане“. Леко разхлабете гайката, след това отново 
я затегнете. 

Фиг. 38. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЪРТЯЩИЯ МОМЕНТ НА ЗАТЯГАНЕ

Външен диаметър 
на тръбата (mm)

Момент на 
затягане (N · cm)

Доп. момент на 
затягане (N · cm)

⌀ 6.35 (⌀ 0.25”) 1 500 (11lb · ft) 1 600 (11.8lb · ft) 

⌀ 9.52 (⌀ 0.375”) 2 500 (18.4lb · ft) 2 600 (19.18lb · ft) 

⌀ 12.7 (⌀ 0.5”) 3 500 (25.8lb·ft) 3 600 (26.55lb·ft) 

⌀ 16 (⌀ 0.63”) 4 500 (33.19lb·ft) 4 700 (34.67lb·ft) 

Табл.  8. 
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ВНИМАНИЕ

НЕ ПОЛЗВАЙТЕ ПРЕКАЛЕНО ВИСОК ВЪРТЯЩ МОМЕНТ
Прекалената сила може да счупи гайката или да повреди тръбите на 
хладилния агент. Не трябва да превишавате изискванията за въртя-
щия момент, посочени в таблицата по-горе. 

6.3 Тест за утечки 
След като приключите цялата работа по тръбопроводите, трябва да 
направите изпитване под налягане. Затворете сервизните вентили и 
създайте налягане с азот. 

1) Увеличете налягането до 0.5MPa и изчакайте 5 минути. Ако 
налягането не спадне, преминете към следващата стъпка. Ако 
налягането спадне, намерете теча и го отстранете. Повторете 
тази стъпка след приключване на ремонта. 

2) Увеличете налягането до 4,15 MPa и се уверете, че налягането 
е стабилно. След като налягането се задържи, изчакайте 
24 часа и отново го проверете. Ако температурата се промени, 
дайте допуск от 0.01Mpa за всеки градус от промяната в 
температурата. Ако всичко е ОК, изпуснете азота и започнете 
процедурата по вакуумиране. Ако налягането не е коректно, 
намерете теча и го отстранете. 

6.4 Инструкции за свързване на тръбопроводите към 
външния модул 

1. Развийте капака на вентилите отстрани на външния модул. 
(Вижте Фиг. 6.8) 

Капак на сервизните 
вентили

Фиг. 39. 

2. Свалете защитните капачки от краищата на вентилите.
3. Подравнете разширения край на тръбата с всеки вентил и 

затегнете гайката колкото се може по-плътно на ръка.
4. С гаечен ключ хванете корпуса на вентила. Не хващайте гайката, 

която затваря сервизния вентил. (Вижте фиг. 6.9) 

ВНИМАНИЕ

ХВАНЕТЕ КОРПУСА НА ВЕНТИЛА С ГАЕЧЕН КЛЮЧ
Въртящият момент при затягането на гайката може да счупи други 
части от вентила. 

Фиг. 40. 

5. Докато държите здраво гайката на тръбата с гаечния ключ, с 
динамометричен ключ затегнете конусната гайка с посочения 
въртящ момент. 

6. Леко разхлабете гайката, след това я затегнете отново.
7. Повторете стъпки от 3 до 6 за другата тръба. 
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7 Евакуация на въздуха

Фиг. 41. 

7.1 Подготовка и предпазни мерки 
Въздухът и чуждите тела в хладилния кръг могат да причинят из-
вънмерно повишаване на налягането, което може да повреди кли-
матика, да намали ефективността му и да причини наранявания. 
Използвайте вакуум помпа и манометричен блок, за да евакуирате 
кръга на хладилния агент, отстранявайки всички некондензирали 
газове и влагата от системата.
Вакуумирането трябва да се извършва при първоначална инстала-
ция и при преместване на климатика.

7.1.1 Преди да извършите евакуацията
 • Проверете дали тръбопроводите за високо и ниско налягане 

между вътрешното и външното тяло са свързани правилно 
в съответствие с раздела „Свързване на тръбопроводите за 
хладилен агент“ в това ръководство. 

 • Проверете дали всички кабели са свързани правилно.

7.2 Инструкции за евакуация
Преди да пристъпите към работа с колекторния клапан и с вакуум 
помпата, прочете инструкциите за експлоатацията им, за да можете 
да ги ползвате правилно. 

МанометърКомбиниран манометър

-76 cmHg

Вентил за ниско налягане

Маркуч под налягане/
Подаващ маркуч

Колекторен клапан

Вентил за високо налягане

Подаващ маркуч

Вакуум помпа

Вентил за ниско налягане

Фиг. 42. 

1. Свържете подаващия маркуч на колекторния клапан към 
сервизния порт на вентила за ниско налягане на външното тяло.

2. Свържете другия подаващ маркуч на колекторния клапан към 
вакуум помпата.

3. Отворете страната на ниското налягане на колекторния клапан. 
Страната на високото налягане остава затворена.

4. Включете вакуум помпата, за да евакуирате системата.
5. Пуснете вакуума най-малко за 15 минути или докато 

комбинираният манометър не отчете -76 cmHg (-105Pa или 
1,5 Torr). 

6. Затворете страната на ниското налягане на колекторния клапан 
и изключете вакуум помпата.

7. Изчакайте 5 минути, след което проверете дали налягането 
в системата не се променило. Изключете вакуум помпата, преди 
да отворите сервизните вентили.

8. Ако има промяна в налягането на системата, в раздела 
„Проверка за утечки на газ“ ще намерите информация как 
да проверите за утечки. Ако няма промяна в налягането в 
системата, развийте капачката на запълнения вентил (вентил за 
високо налягане).

9. Вкарайте шестостенен ключ в запълнения вентил (клапан за 
високо налягане) и го отворете, като завъртите гаечния ключ на 
¼ оборот обратно на часовниковата стрелка. Слушайте дали от 
системата излиза газ и затворете вентила след 5 секунди.

10. Гледайте манометъра за една минута, за да се уверите, че няма 
промяна в налягането. Показанието на манометъра трябва да 
е малко по-високо от атмосферното налягане. 

 

Гайка

Корпус на вентила

Стъбло на вентила

Капачка

Фиг. 43. 

11. Извадете подаващия маркуч от сервизния порт.
12. С шестостенен ключ отворете напълно вентилите за високото 

и за ниското налягане.
13. Ръчно затегнете капачките на клапаните и на трите вентила 

(сервизен порт, високо налягане, ниско налягане). Може да ги 
дозатегнете с динамометричен ключ, ако е необходимо.

ВНИМАНИЕ

ОТВАРЯЙТЕ ВНИМАТЕЛНО СТЪБЛАТА НА ВЕНТИЛИТЕ
При отваряне на стъблата на вентилите, завъртете шестостенния 
ключ, докато опре до стопера. Не се опитвайте със сила да отваряте 
вентила повече. 

Указания за добавяне на хладилен агент

Някои системи изискват допълнително зареждане в зависимост от 
дължината на тръбите. Стандартната дължина на тръбите се променя 
в зависимост от локалните разпоредби. Допълнителният хладилен 
агент, който трябва да се зареди, може да се изчисли, като се използ-
ва следната формула:
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ДОПЪЛНИТЕЛЕН ХЛАДИЛЕН АГЕНТ СПОРЕД ДЪЛЖИНАТА НА ТРЪБИТЕ

Дължина на 
съединителната тръба (m)

Метод за евакуация 
на въздуха

Допълнителен хладилен агент

>Стандартната дължина на 
тръбата

Вакуум помпа Не се прилага

<Стандартната дължина на 
тръбата

Вакуум помпа От страната на течността:  
⌀ 6.35 (⌀ 0.25”)
Инверторен климатик с R410A: 
(Дължина на тръбата – стандартната 
дължина) x 15g/m (Дължина на 
тръбата – стандартната дължина) x 
0.16oZ/ft 

От страната на течността:  
⌀ 9.52 (⌀ 0.375”)
Инверторен климатик с R410A: 
(Дължина на тръбата – стандартната 
дължина) x 30g/m (Дължина на 
тръбата – стандартната дължина) x 
0.32oZ/ft 

Табл.  9. 

ВНИМАНИЕ

НЕ СМЕСВАЙТЕ различни типове хладилни агенти. 

8 Проверки на електросистемата и за утечки 
на газ

Фиг. 44. 

8.1 Проверки за безопасност на електросистемата 
След монтажа потвърдете, че всички електрически кабели са ин-
сталирани в съответствие с локалните и национални разпоредби и 
съгласно ръководството за монтаж. 

8.1.1 Преди пробното пускане 
Проверете заземяването
Измерете съпротивлението на заземяване визуално и с тестер на 
съпротивлението на заземяване. Съпротивлението на заземяване 
трябва да е по-малко от 4.
Забележка: Това може да не е необходимо за някои райони в САЩ. 

8.1.2 По време на пробното пускане 

Проверете за утечки на ток

По време на Пробното пускане използвайте електрическа сонда и мул-
тицет, за да извършите цялостен тест за изтичане на електричество. 
Ако се установи утечка на ток, незабавно изключете уреда и изви-
кайте лицензиран електротехник, който да открие и да отстрани при-
чината за утечката.
Забележка: Това може да не е необходимо за някои райони в САЩ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР
ЦЯЛАТА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ НА ЛОКАЛ-
НИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ИНСТА-
ЛАЦИИ И ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИНСТАЛИРАНА ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ЕЛЕК-
ТРОТЕХНИК.

8.2 Проверки за утечки на газ 
Има два различни метода за проверка за утечки на газ.

Метод със сапун и вода

С мека четка, нанесете сапунена вода или течен препарат по всички 
съединителни точки на тръбопроводите на вътрешното и външното 
тяло. Наличието на мехурчета показва утечка.

С уред за откриване на утечки

Ако използвате Уред за откриване на утечки, прочетете инструкции-
те за експлоатация, за да работите правилно с устройството. 

8.2.1 След проверката за утечки на газ
След като се уверите, че всички всички съединителни точки на тръ-
бопроводите НЕ пропускат, поставете отново капака на вентилите на 
външния модул. 
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9 Пробно пускане

9.1 Преди пробното пускане 
Направете пробното пускане, само ако сте изпълнили следните 
стъпки: 

 • Проверки за безопасност на електросистемата  — потвърдено 
е, че електрическата система на уреда е безопасна и работи 
коректно

 • Проверки за утечки на газ – проверени са всички свързващи 
муфи и в системата няма течове 

 • Потвърдено е, че вентилите на газовата и течната страна (високо 
и ниско налягане) са напълно отворени 

9.2 Инструкции за пробното пускане 
Пробното пускане трябва да продължи най-малко 30 минути.
1. Свържете захранването на устройството.
2. Натиснете бутона ON/OFF – ВКЛ./ИЗКЛ. на дистанционното 

управление, за да го включите.
3. Натиснете бутона MODE - РЕЖИМ, за да преминете през:

 • OOL - Охлаждане - Изберете най-ниската възможна температура
 • HEAT - Отопление - Изберете най-високата възможна 

температура
4. Нека всяка функция да работи поне 30 минути, като извършите 

следните проверки: 

Списък на проверките Издържал/неиздържал

Няма утечки на ток

Уредът е правилно заземен

Всички електрически връзки са 
изпълнени правилно

Вътрешното и външното тяло са 
монтирани стабилно

Всички тръбни съединения не 
изпускат

Външно тяло (2): 
Вътрешно тяло (2): 

Водата се оттича правилно от 
дренажния маркуч

Всички тръбопроводи са добре 
изолирани

Уредът изпълнява коректно 
функцията COOL – охлаждане 

Уредът изпълнява коректно 
функцията HEAT – отопление 

Клапата на вътрешното тяло се 
върти правилно

Вътрешното тяло реагира на 
дистанционното управление

Табл.  10. 

9.2.1 Двойна проверка на тръбните съединения 
По време на работа налягането в кръга на хладилния агент се уве-
личава. Могат да се появят утечки, които не са били открити при 
първоначалната проверка. По време на пробното пускане отделете 
време, за да се уверите отново, че във всички точки на свързване на 
тръбопроводите за хладилния агент няма течове.
Вижте инструкциите за Проверки за утечки на газ. 

5. След като пробното пускане приключи успешно и потвърдите, че 
всички проверки от списъка са преминали успешно, направете 
следното:

a. С дистанционното управление настройте уреда на 
нормалната работна температура. 

b. Обвийте с изолационна лента тръбопроводите за хладилен 
агент на вътрешното тяло, които сте оставили непокрити по 
време на монтажа на вътрешното тяло.

9.2.2 Ако околната температура е под 17 ° c
Когато околната температура е под 17°С, не можете да използвате 
дистанционното управление, за да включите функцията COOL – 
Охлаждане. В този случай, можете да използвате бутона MANUAL 
CONTROL – РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ, за да тествате функцията COOL – 
Охлаждане:
1. Хванете лицевия панел на вътрешното тяло и го повдигайте, 

докато не щракне на мястото си. 
2. Бутонът MANUAL CONTROL – РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ се намира 

от дясната страна на устройството. Натиснете 2 пъти, за да 
изберете функцията COOL. Вижте фиг. 9.1.

3. Изпълнете пробното пускане, както обикновено. 

Бутон за ръчно управление

Фиг. 45. 
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10 Европейски директиви за депониране като 
отпадък 

Този уред съдържа хладилен агент и други потенциално опасни мате-
риали. За изхвърлянето на този уред законът налага специални мер-
ки за събиране и отстраняване. Не изхвърляйте този продукт като 
домакински отпадък или несортиран общински отпадък.
Разполагате със следните възможности за изхвърляне на уреда:

 • Изхвърлете уреда на определените места за събиране на 
електронни отпадъци

 • Когато купувате нов уред, търговецът на дребно ще приеме 
обратно стария ви уред безплатно.

 • Производителят ще приеме стария уред безплатно.
 • Продайте уреда на сертифицираните търговци на вторични 

суровини. 

10.1 Специално указание 
Изхвърлянето на този уред в гората или сред природата застрашава 
вашето здраве и е вредно за околната среда. Опасни вещества могат 
да изтекат в подпочвените води и да навлязат в хранителната верига. 
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