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DIMENSIUNI EXTERIOARE
UNITATEA INTERIOARĂ FTXC20/25/35/50  

SPATE
785

DREAPTA

VEDERE DE SUS

PARTEA DE 
JOS

BUTONUL ON/OFF (PORNIT/OPRIT) AL 
UNITĂŢII INTERIOARE

RECEPTOR DE SEMNAL

TERMISTOR TEMPERATURĂ DE 
CAMERĂ

STÂNGA

ÎN POZIŢIE 
INVERSATĂ

VEDERE DIN FAŢĂ

VEDERE LATERALĂ

250

28
8

PLĂCUŢĂ DE 
IDENTIFICARE

UNITATEA INTERIOARĂ FTXC60/71

SPATE
1005

DREAPTA

VEDERE DE SUS

PARTEA DE 
JOS

BUTONUL ON/OFF (PORNIT/OPRIT) AL 
UNITĂŢII INTERIOARE

RECEPTOR DE SEMNAL

TERMISTOR TEMPERATURĂ DE 
CAMERĂ

STÂNGA

ÎN POZIŢIE 
INVERSATĂ

VEDERE DIN FAŢĂ

VEDERE LATERALĂ

288

29
7

PLĂCUŢĂ DE 
IDENTIFICARE

PARTEA DE 
JOS

PARTEA DE 
JOS

SPATE

SPATE

Toate dimensiunile sunt în mm

Toate dimensiunile sunt în mm
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DIMENSIUNI EXTERIOARE
UNITATEA EXTERIOARĂ RXC20/25/35

273 20 1511 658

470 96

13
3

14

29
9

55
0

10
8

60

Toate dimensiunile sunt în mm

UNITATEA EXTERIOARĂ RXC50/60

76122003 845

568 146

12
8

13

30
0

61
5

10
0

74

Toate dimensiunile sunt în mm
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DIMENSIUNI EXTERIOARE
UNITATEA EXTERIOARĂ RXC71

930

69
5

66

12

610 241

35
0

23350

75
98

Toate dimensiunile sunt în mm
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PRECAUŢII PRIVIND SIGURANŢA

Citiţi cu atenţie precauţiile din acest manual,  
înainte de a pune în funcţiune unitatea. Acest aparat este umplut cu R32.

• Precauţiile descrise aici sunt clasificate ca AVERTIZARE şi ATENŢIE. 
Ambele conţin informaţii importante privind siguranţa. Aveţi grijă să respectaţi cu stricteţe toate precauţiile.

• Semnificaţia notelor de AVERTIZARE şi de ATENŢIE.

  AVERTIZARE Nerespectarea strictă a acestor instrucţiuni poate cauza vătămări ale persoanelor sau pierderea vieţii.

  ATENŢIE Nerespectarea strictă a acestor instrucţiuni poate cauza deteriorări ale proprietăţii sau vătămări ale 
persoanelor, care pot fi grave, în funcţie de circumstanţe.

• Marcajele de siguranţă prezentate în acest manual au următoarele semnificaţii:

Aveţi grijă să urmaţi instrucţiunile. Aveţi grijă să realizaţi o legătură la pământ. Nu încercaţi niciodată.

• După terminarea instalării, încercaţi o funcţionare de probă, pentru a verifica erorile şi explicaţi-i clientului cum să acţioneze 
aparatul de aer condiţionat şi cum să-l întreţină, cu ajutorul manualului de utilizare.

  AVERTIZARE

• Cereţi distribuitorului sau persoanei calificate să efectueze lucrările de instalare.
Nu încercaţi să instalaţi singur aparatul de aer condiţionat. Instalarea necorespunzătoare poate provoca scurgeri de apă, electrocutări sau incendii.

• Acest aparat este conceput pentru a fi folosit de utilizatori experţi sau instruiţi, din industria uşoară sau de la ferme ori pentru 
uzul comercial al nespecialiştilor.

• Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizat de către persoane, inclusiv copii, cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale 
reduse sau lipsite de experienţă şi cunoştinţe, exceptând cazul în care au beneficiat de supraveghere sau instruire cu privire la 
utilizarea aparatului, din partea unei persoane care răspunde de siguranţa lor.

• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul.

• Instalaţi aparatul de aer condiţionat conform instrucţiunilor din acest manual.
Instalarea incompletă poate provoca scurgeri de apă, electrocutări sau incendii.

• Aveţi grijă să folosiţi pentru lucrările de instalare numai accesoriile şi piesele specificate. 
Nefolosirea pieselor specificate poate determina căderea unităţii, scurgeri de apă, electrocutări sau incendii.

• Instalaţi aparatul de aer condiţionat pe o fundaţie suficient de solidă pentru a susţine greutatea unităţii.
O fundaţie care nu este suficient de solidă poate determina căderea echipamentului, provocând vătămări.

• Lucrările electrice trebuie efectuate în conformitate cu reglementările locale şi naţionale relevante şi cu instrucţiunile din 
acest manual de instalare.
Aveţi grijă să folosiţi numai un circuit de alimentare electrică dedicat. Capacitatea insuficientă a circuitului de alimentare electrică şi lucrările de 
execuţie necorespunzătoare pot provoca electrocutări sau incendii.

• Aveţi grijă să folosiţi un circuit de alimentare electrică dedicat. Nu utilizaţi niciodată o sursă de alimentare utilizată şi de alt aparat.

• Utilizaţi un cablu cu lungimea adecvată.
Nu utilizaţi cabluri înnădite sau prelungitoare, deoarece aceasta poate provoca supraîncălzirea, electrocutări sau incendii.

• Asiguraţi-vă că toate cablurile sunt fixate, că sunt folosite cablurile specificate şi că nu există solicitări mecanice ale 
conexiunilor la borne sau cablurilor.
Legăturile sau fixarea necorespunzătoare a cablurilor poate determina acumularea anormală a căldurii sau incendii.

APARAT DE AER CONDIŢIONAT DAIKIN

MANUAL DE INSTALARE
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  AVERTIZARE

• Atunci când efectuaţi legătura la alimentarea electrică şi conexiunea dintre unitatea exterioară şi cea interioară, poziţionaţi 
cablurile astfel încât capacul cutiei de comandă să poată fi fixat în siguranţă.
Poziţionarea incorectă a capacului cutiei de comandă poate provoca electrocutări, incendii sau supraîncălzirea bornelor.

• După conectarea cablurilor de interconectare şi alimentare, asiguraţi-vă că modelaţi cablurile astfel încât acestea să nu 
exercite o forţă nejustificată pe capacele sau panourile electrice. Instalaţi capacele peste fire.
Instalarea necorespunzătoare a capacelor poate provoca supraîncălzirea bornelor, electrocutări sau incendii.

• La instalarea sau schimbarea locului aparatului de aer condiţionat, nu uitaţi să purjaţi circuitul frigorific pentru a vă asigura 
că nu are aer şi să folosiţi numai agentul frigorific specificat (R32).
Prezenţa aerului sau altei substanţe străine în circuitul frigorific determină creşterea anormală a presiunii, care poate provoca deteriorarea 
echipamentului şi chiar vătămări.

• Înălţimea de instalare trebuie să fie de peste 2,3 m faţă de podea.

• Dacă în timpul instalării se scurge gaz frigorific, aerisiţi imediat zona.
Dacă agentul frigorific intră în contact cu focul, se pot produce gaze toxice.

• După terminarea instalării, verificaţi să nu existe scurgeri de gaz frigorific.
Se pot produce gaze toxice dacă gazul frigorific se scurge în cameră şi intră în contact cu o sursă de foc, cum ar fi o aerotermă,  
o sobă sau un aragaz.

• În timpul evacuării complete a agentului frigorific, opriţi compresorul înainte de a scoate conductele frigorifice.
În cazul în care compresorul este încă în funcţiune şi robinetul de închidere este deschis în timpul evacuării complete a agentului frigorific, va fi 
aspirat aer atunci când sunt scoase conductele cu agent frigorific, ceea ce va determina o presiune anormală în ciclul frigorific, putând provoca 
deteriorarea echipamentului şi chiar vătămări.

• În timpul instalării, ataşaţi în condiţii de siguranţă conductele frigorifice, înainte de a pune în funcţiune compresorul.
În cazul în care conductele de agent frigorific nu sunt ataşate şi robinetul de închidere este deschis cu compresorul în funcţiune, va fi aspirat aer, ceea 
ce va determina o presiune anormală în ciclul frigorific, putând provoca deteriorarea echipamentului şi chiar vătămări.

• Nu uitaţi să legaţi la pământ aparatul de aer condiţionat.
Nu împământaţi unitatea la o conductă de utilităţi, la un conductor de paratrăznet sau la firul de împământare a telefonului.  
Împământarea imperfectă poate duce la electrocutări.

• Aveţi grijă să instalaţi un disjunctor de scurgeri la pământ. Omiterea instalării unui disjunctor de scurgeri la pământ poate  
cauza electrocutări sau incendii.

• Toate conexiunile electrice nu trebuie să atingă conductele de apă sau orice alte elemente mobile ale motoarelor 
ventilatoarelor.

• Verificaţi dacă unitatea a fost OPRITĂ, înainte de a o instala sau repara.

• Înainte de a repara unitatea de aer condiţionat, decuplaţi-o de la reţeaua de alimentare.

• NU scoateţi din priză cablul de alimentare când alimentarea este PORNITĂ.
Acest lucru poate determina şocuri electrice serioase, ce pot provoca pericole de incendiu.

• Păstraţi unitatea interioară şi cea exterioară, cablul de alimentare şi cablurile de transmisie la cel puţin 1 m de televizoare sau 
aparate radio, pentru a împiedica distorsionarea imaginii şi acumularea de electricitate statică.
În funcţie de tipul şi de sursa undelor electromagnetice, descărcarea de electricitate statică se poate auzi şi de la peste 1 m distanţă.

• Pentru a accelera procesul de decongelare (dacă este cazul) sau curăţa, nu folosiţi alte mijloace decât cele recomandate de 
producător.

• Aparatul trebuie depozitat într-o cameră în care nu există surse de aprindere ce funcţionează continuu  
(de ex.: flăcări deschise, un aparat cu gaz aflat în funcţiune sau un încălzitor electric aflat în funcţiune).

• Nu se va găuri sau arde.

• Aveţi în vedere că agenţii frigorifici pot să nu aibă miros.

• Aparatul trebuie instalat, operat şi depozitat într-o cameră cu o suprafaţă mai mare de X m2  
(consultaţi Secţiunea „Măsuri de precauţie speciale privind lucrul la o unitate cu R32”).
În cazul în care nu satisface cerinţa privind suprafaţa minimă a pardoselii, trebuie să-l instalaţi într-o cameră cu ventilaţie bună.

• NOTĂ: Producătorul poate oferi alte exemple adecvate sau poate furniza informaţii suplimentare despre mirosul agentului 
frigorific.
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  ATENŢIE

• Nu instalaţi aparatul de aer condiţionat într-un loc în care există pericolul de scurgere a unui gaz inflamabil.
În cazul unei scurgeri de gaz, acumularea de gaz în apropierea aparatului de aer condiţionat poate provoca declanşarea unui incendiu.

• Urmând instrucţiunile din acest manual de instalare, instalaţi conducte de drenare pentru a asigura drenajul adecvat şi 
izolaţi-le pentru a preveni condensarea. 
Conductele de drenare necorespunzătoare pot determina scurgerea apei în interior şi deteriorarea proprietăţii.

• Strângeţi piuliţa cu mufă conform metodei specificate, cum ar fi cheia dinamometrică.
Dacă piuliţa cu mufă este prea strânsă, se poate fisura după utilizarea îndelungată, provocând scurgerea agentului frigorific.

• Nu supraîncărcaţi unitatea.
Această unitate este preîncărcată din fabrică. Supraîncărcarea va produce un curent excesiv sau va deteriora compresorul.

• Verificaţi dacă panoul unităţii este închis după service sau instalare.
Panourile neasigurate vor face ca unitatea să funcţioneze zgomotos.

• Muchiile ascuţite şi suprafeţele spiralate constituie locurile potenţiale care pot crea pericole de vătămare.
Evitaţi contactul cu aceste locuri.

• Înainte de a opri alimentarea electrică, puneţi comutatorul PORNIT/OPRIT al telecomenzii în poziţia „OPRIT”, pentru a 
împiedica declanşarea unităţii din greşeală.
Dacă nu se efectuează aceasta, ventilatoarele unităţii vor începe să se rotească automat când reporneşte alimentarea, prezentând un pericol 
pentru personalul de service sau pentru utilizator.

• Aveţi grijă să luaţi măsurile corespunzătoare pentru a împiedica utilizarea unităţii exterioare ca adăpost de animalele mici. 
Animalele mici care intră în contact cu componentele electrice pot provoca defecţiuni, fum sau incendii.
Instruiţi clientul să menţină curăţenia în zona din jurul unităţii.

• Temperatura circuitului frigorific va fi ridicată, vă rugăm să ţineţi cablurile inter-unităţi departe de conductele de cupru care 
nu sunt izolate termic.

• Doar personalul calificat poate manipula, umple, purja şi elimina agentul frigorific.

NOTĂ
Cerinţe privind dezafectarea
Produsul de aer condiţionat este marcat cu acest simbol. Aceasta înseamnă că produsele electrice şi 
electronice nu trebuie amestecate cu deşeurile menajere nesortate.
Nu încercaţi să demontaţi sistemul: demontarea sistemului de aer condiţionat, tratarea agentului 
frigorific, a uleiului şi a altor componente trebuie efectuată de un instalator calificat, în conformitate cu 
legislaţia locală şi naţională relevantă.
Aparatele de aer condiţionat trebuie depuse la un centru special, în vederea reutilizării, reciclării 
şi recuperării. Asigurându-vă că acest produs este dezafectat corect, contribuiţi la prevenirea 
consecinţelor potenţial negative pentru mediu şi pentru sănătatea oamenilor. Pentru mai multe 
informaţii, contactaţi instalatorul sau autorităţile locale.
Bateriile trebuie îndepărtate din telecomandă şi eliminate, conform legislaţiei locale şi naţionale 
relevante.
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IMPORTANT
Informaţii importante privind agentul de răcire folosit
Acest produs conţine gaze de seră fluorurate.
Nu ventilaţi gazele în atmosferă.
Tip refrigerant: R32
Valoare GWP (1): 675
(1) GWP = Potenţial de încălzire globală

1  Completaţi cu cerneală permanentă,
�	(1) încărcarea în fabrică cu agent frigorific,
�	(2) cantitatea de agent frigorific suplimentar încărcată la faţa locului şi
�	(1) + (2) cantitatea totală de agent frigorific 

pe eticheta de cantitate a agentului frigorific furnizată împreună cu produsul. 
Eticheta completată trebuie lipită în apropierea portului de încărcare (de ex., pe partea inferioară a capacului de service).

Contains fluorinated greenhouse gases

2
1 1

1

2

2 kg
tCO2eq

GWP × kg
1000

=
=

+

kg=

kg=
GWP: 675

R32

a Cantitatea de agent frigorific încărcată din fabrică: consultaţi plăcuţa de identificare a unităţii

b Cantitatea de agent frigorific suplimentar

c Cantitatea totală de agent frigorific

d Emisiile de gaze cu efect de seră asociate cantităţii totale de agent frigorific,  

 exprimate în tone echivalent de CO2

e GWP = Potenţial de încălzire globală

NOTĂ
În Europa, emisiile de gaze cu efect de seră ale încărcăturii totale de agent frigorific din sistem 
(exprimate în tone echivalent CO2) sunt utilizate pentru a determina intervalele de întreţinere. 
Respectaţi legislaţia aplicabilă.

Formula pentru calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră:
Valoarea GWP a agentului frigorific × Cantitatea totală de agent frigorific [în kg] / 1.000

2 Ataşaţi eticheta pe interiorul unităţii exterioare. Există un loc dedicat pentru ea, pe eticheta schemei electrice.

Conţine gaze fluorinate cu efect de seră.
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(A) Placă de montaj

1

(B) Suport pentru telecomandă 1 (C) Baterii AAA cu celule uscate 2

(D) Telecomandă fără fir
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1 (E)  Şuruburi de fixare a suportului 
pentru telecomandă M3 x 16L

2 (F)  Filtru fotocatalitic din apatit de 
titan pentru purificarea aerului

2

(G) Priză de evacuare 1 (H) Buşon de evacuare 1
(I) Manual de instalare 
(J) Manual de utilizare

1
1

*Numai pentru modelele  
 cu pompă de căldură.

ALEGEREA UNEI LOCAŢII DE INSTALARE 
• Înainte de a alege locaţia de instalare, obţineţi aprobarea utilizatorului.

Unitatea interioară
Unitatea interioară trebuie amplasată într-o locaţie unde:
• Restricţiile specificate privind instalarea în desenul de 

instalare a unităţii interioare sunt îndeplinite.
• Atât admisia, cât şi evacuarea aerului au traiectorii 

lipsite de obstacole.
• Unitatea nu este pe traiectoria luminii solare directe.
• Unitatea este departe de sursele de căldură sau aburi.
• Nu există nicio sursă de vapori de ulei pentru maşină 

(acest lucru poate reduce durata de viaţă a unităţii 
interioare).

• Aerul rece circulă prin toată încăperea.
• Unitatea este departe de lămpile fluorescente cu 

aprindere electronică (tip invertor sau cu pornire 
rapidă). Deoarece acestea pot scurta raza de acţiune a 
telecomenzii.

• Unitatea interioară trebuie să fie la o distanţă de cel 
puţin 1 m de orice televizor sau radio (unitatea poate 
provoca interferenţe cu imaginea sau cu sunetul).

• Instalaţi la înălţimea recomandată (peste 2,3 m).
• Nu instalaţi unităţile la uşă sau în apropierea acesteia.
• Nu puneţi în funcţiune un aparat de încălzire prea 

aproape de unitatea de aer condiţionat şi nu o utilizaţi 
într-o încăpere în care se află ulei mineral, vapori sau 
aburi de ulei, deoarece acestea pot cauza topirea sau 
deformarea părţilor din plastic, ca urmare a căldurii 
excesive sau a unei reacţii chimice.

• Când unitatea este folosită în bucătărie, nu lăsaţi ca 
făina să fie aspirată în ea.

• Această unitate nu este adecvată pentru fabricile în 
care există ceaţă de ulei de la tăiere sau pudră de fier 
ori unde tensiunea fluctuează mult.

• Nu instalaţi unităţile în zone precum instalaţii pentru 
izvoare fierbinţi sau rafinării, unde există sulfuri 
gazoase.

• Verificaţi dacă culorile cablurilor unităţii exterioare şi 
marcajele bornelor sunt aceleaşi ca cele ale unităţii 
interioare.

• IMPORTANT: NU INSTALAŢI ŞI NU UTILIZAŢI APARATUL 
DE AER CONDIŢIONAT ÎNTR-O SPĂLĂTORIE. 
Nu folosiţi pentru alimentare cabluri îmbinate sau 
răsucite. 
Echipamentul nu este conceput pentru utilizarea într-o 
atmosferă potenţial explozivă. 

Telecomandă fără fir
• Nu expuneţi telecomanda la lumina directă a soarelui 

(acest lucru va împiedica primirea semnalelor de la 
unitatea interioară).

• Porniţi toate lămpile fluorescente din cameră, dacă 
există, apoi găsiţi locul unde semnalele telecomenzii 
sunt primite în mod corespunzător de către unitatea 
interioară (la cel mult 7 metri).



1-10

Unitatea exterioară
Unitatea exterioară trebuie amplasată într-un loc unde:
• Restricţiile specificate privind instalarea în desenul de 

instalare a unităţii exterioare sunt îndeplinite.
• Apa evacuată nu provoacă probleme speciale.
• Atât admisia, cât şi evacuarea aerului au traiectorii 

lipsite de obstacole.
• Unitatea se află într-o cale de aer fără obstrucţii, dar 

nu este direct expusă la ploaie, vânturi puternice sau 
lumina directă a soarelui.

• Nu există pericol de scurgeri de gaze inflamabile.
• Unitatea nu este direct expusă la sare, gaze sulfidizate 

sau vapori de ulei de maşină (pot scurta durata de 
viaţă a unităţii exterioare).

• Zgomotul de funcţionare sau fluxul de aer cald (rece) 
nu provoacă probleme vecinilor.

• Unitatea se află la cel puţin 3 metri distanţă de orice 
antenă de televiziune sau radio.

• Condensul care se scurge de la robinetul de închidere 
nu poate deteriora nimic în timpul funcţionării.

  ATENŢIE
 Când folosiţi aparatul de aer condiţionat la o temperatură 
ambiantă exterioară scăzută, asiguraţi-vă că urmaţi 
instrucţiunile descrise mai jos.
• Pentru a preveni expunerea la vânt, instalaţi unitatea 

exterioară cu partea de aspiraţie orientată spre perete.
• Nu instalaţi niciodată unitatea exterioară într-o locaţie în 

care partea de aspiraţie poate fi expusă direct la acţiunea 
vântului.

• Pentru a preveni expunerea la vânt, este recomandat să 
instalaţi o placă deflectoare pe partea de descărcare a 
aerului a unităţii exterioare.

• • Construiţi un adăpost mare.
• Construiţi un piedestal.

Instalaţi unitatea suficient 
de sus faţă de sol pentru 
a preveni îngroparea ei în 
zăpadă

În zonele cu zăpadă abundentă,  
selectaţi o locaţie de instalare în 
care zăpada nu va afecta unitatea.

• Dacă există o probabilitate de 
acumulare de zăpadă pe unitatea 
exterioară, ataşaţi o husă de 
protecţie împotriva zăpezii.

• În zonele cu umiditate ridicată 
sau în cele cu zăpadă abundentă, 
se recomandă să ataşaţi un 
încălzitor la tăviţa de evacuare 
pentru a preveni acumularea de 
gheaţă din cadrul inferior.

  ATENŢIE
Nu instalaţi unităţile, atât cea interioară, cât şi cea 
exterioară, la o altitudine mai mare de 2.000 m.
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500mm from wall

 

Capacul de service este detaşabil.
�	Metoda de deschidere

1) Demontaţi şuruburile 
capacului de service.

2) Trageţi capacul de service pe 
diagonală, în jos,  
pe direcţia săgeţii.

3) Trageţi în jos.

Capac de  
service

Cel puţin 55 mm de la tavan Acoperiţi 
spaţiul din jurul 
conductei cu chit.

Conexiunea conică trebuie 
instalată în exterior.

Tăiaţi conducta cu izolaţie 
termică pe o lungime 
adecvată şi înfăşuraţi-o cu 
bandă, asigurându-vă că 
nu rămâne niciun spaţiu în 
linia de tăiere a conductei cu 
izolaţie termică.

Înfăşuraţi conducta cu izolaţie 
cu bandă de finisaj, de jos 
până sus.

Conducta cu agent frigorific trebuie protejată 
împotriva deteriorărilor fizice. Instalaţi un 
capac de plastic sau echivalent.

  ATENŢIE
Stabiliţi lungimea 
conductelor de la 
3 m la 30 m.

Lăsaţi spaţiu pentru 
service la conducte şi 
părţile electrice.

În cazul în care există un pericol de cădere a 
unităţii, folosiţi buloane pentru picioare.

Lăsaţi un spaţiu de lucru de 300 mm 
sub suprafaţa tavanului.

Filtre de aer

Panou frontal

Filtru de aer
Cadrul filtrului

Aripioară

Filtru deodorizant din 
apatit de titan

Filtru deodorizant din apatit de titan (2)

Şuruburi  
(M4 x 12L)

Cel puţin 50 mm de 
la pereţi (pe ambele 
părţi)

�	Modalitatea de scoatere a capacului 
robinetului de închidere.
• Scoateţi şurubul de la capacul 

robinetului de închidere.
• Glisaţi capacul în jos pentru a-l scoate.

�	Modalitatea de montare a capacului 
robinetului de închidere.
• Introduceţi partea superioară a 

capacului robinetului de închidere în 
unitatea exterioară pentru instalare.

• Strângeţi şuruburile.

Capacul robinetului  
de închidere

RXC20/25/35 RXC50/60/71

Lungime maximă admisă conducte 20 m 30 m

Lungime minimă admisă conducte** 3 m

Înălţime maximă admisă conducte 15 m 20 m

Agent frigorific suplimentar necesar pentru 
conducta de agent frigorific care depăşeşte 
7,5 m lungime*

17 g/m

Conductă de gaz 3/8 inchi
(9,52 mm)

1/2 inchi
(12,7 mm)

Conductă de lichid 1/4 inchi (6,4 mm)

*    Nu uitaţi să adăugaţi cantitatea corespunzătoare de agent frigorific suplimentar. 
Nerespectarea acestei recomandări poate duce la o performanţă redusă.

**  Cea mai scurtă lungime de conductă sugerată este de 10 ft (3 m), pentru a evita zgomotul şi vibraţiile de la unitatea exterioară. 
(Zgomotul mecanic şi vibraţiile pot apărea în funcţie de modul în care este instalată unitatea şi de mediul în care este utilizată.)
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RECOMANDĂRI PENTRU INSTALAREA UNITĂŢII INTERIOARE

1 INSTALAREA PLĂCII DE MONTAJ

• Placa de montaj trebuie instalată pe un perete care poate suporta greutatea unităţii interioare.
1) Fixaţi temporar placa de montaj pe perete, asiguraţi-vă că panoul este perfect orizontal, apoi marcaţi pe perete punctele de 

găurire.
2) Fixaţi placa de montaj, pe perete, cu şuruburi.

Puncte şi dimensiuni recomandate pentru fixarea plăcii de montaj

(B)  Şurub de fixare a 
plăcii de montaj

Placa de montaj (A) 
trebuie instalată pe 
un perete care poate 
suporta greutatea 
unităţii interioare.

(A) Placă de montaj

UNITATEA INTERIOARĂ FTXC20/25/35/50

  

 

116,5

24
1,

6
46

,4

770
170 055,94 49,5170

46
,4

24
1,

6

117

Ø 65 Ø 65

Puncte recomandate pentru fixarea 
plăcii de montaj (7 puncte în total)

Amplasaţi un nivelator pe 
aceste aripioare.

Utilizaţi o ruletă, conform 
ilustraţiei.
Poziţionaţi  
capătul ruletei la

Gaură străpunsă prin 
perete Ø 65 mm

Unitatea de măsură a 
poziţiei furtunului de 

drenare: mm

Toate dimensiunile sunt în mm

UNITATEA INTERIOARĂ FTXC60/71
  

 

25
1,

6
45

,4

170 60

990

49,5

117

Ø 65

126,5

25
1,

6
45

,4

65,5170

Ø 65

Puncte recomandate pentru fixarea 
plăcii de montaj (7 puncte în total)

Amplasaţi un nivelator 
pe aceste aripioare.

Utilizaţi o ruletă, conform 
ilustraţiei.
Poziţionaţi  
capătul ruletei la 

Gaură străpunsă prin 
perete Ø 65 mm

Unitatea de măsură a 
poziţiei furtunului de 

drenare: mm

Toate dimensiunile sunt în mm
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ă2 EXECUTAREA UNEI GĂURI ÎN PERETE ŞI INSTALAREA CONDUCTEI ÎNCASTRATE ÎN PERETE

• Pentru pereţii care conţin armături metalice sau o placă metalică, asiguraţi-vă că folosiţi o conductă încastrată în perete şi un 
capac de perete în gaura de trecere pentru a preveni posibilitatea de producere a încălzirii, şocurilor electrice sau incendiilor.

• Asiguraţi-vă că umpleţi interstiţiile din jurul conductelor cu  
material de călăfătuire pentru a preveni scurgerile de apă.

1) Executaţi o gaură de trecere de 65 mm în perete, astfel  
încât să aibă o pantă descendentă spre exterior.

2) Introduceţi o conductă de perete în gaură.
3) Introduceţi un capac de perete în conducta de perete.
4) După terminarea amplasării conductelor de agent frigorific,  

a cablurilor şi conductelor de evacuare, călăfătuiţi gaura pentru  
conductă cu chit.

Conductă încastrată în 
perete  

(la faţa locului)
Călăfătuire (cu chit)  

(la faţa locului)

Interior Exterior

Conductă încastrată în 
perete (la faţa locului)

Ø 65
Capac pentru gaura 
din perete  
(la faţa locului)

3 INSTALAREA UNITĂŢII INTERIOARE

Conducte în partea dreaptă, dreapta-spate sau dreapta-jos.

1) Ataşaţi furtunul de drenare la partea inferioară a conductelor  
de agent frigorific cu bandă de vinil adezivă. 

2) Înfăşuraţi împreună conductele de agent frigorific şi furtunul  
de drenare cu bandă izolatoare (J). 

3) Treceţi furtunul de drenare şi conductele de agent frigorific  
prin gaura din perete, apoi montaţi unitatea interioară pe  
cârligele plăcii de montaj (A) cu ajutorul marcajelor ,  
cu rol de ghidare, din partea de sus a unităţii interioare.

4) Deschideţi panoul frontal, apoi deschideţi capacul de service.  
(Consultaţi sfaturile de instalare.)

5) Treceţi firele inter-unităţi de la unitatea exterioară prin gaura 
de trecere din perete şi apoi prin partea din spate a unităţii interioare.  
Trageţi-le prin partea din faţă. Îndoiţi în avans în sus, capetele firelor  
de legare, pentru a lucra mai uşor. (Atunci când capetelor firelor  
inter-unităţi trebuie dezizolate primele, înfăşuraţi-le cu bandă adezivă.) 

6) Apăsaţi cadrul inferior al unităţii interioare cu ambele mâini,  
pentru a-l aşeza pe cârligele plăcii de montaj (A). Asiguraţi-vă  
că firele nu se prind de marginea unităţii interioare.

 

Conducte în 
dreapta-spate

(A) Placă de montaj

(A) Placă de 
montaj

Fixaţi aici cârligul unităţii interioare.

Fire inter-
unităţi

Ghidaj fire

La dezizolarea în 
avans a capetelor 
firelor inter-unităţi, 
înfăşuraţi capetele cu 
bandă izolatoare (J).

Conducte în partea dreaptă

Conducte în 
dreapta-jos Înfăşuraţi împreună 

conducta de agent 
frigorific şi furtunul 
de drenare cu bandă 
izolatoare (J).

Scoateţi de aici capacul portului 
conductei pentru conductele din 
partea dreaptă jos

Scoateţi de aici capacul 
portului conductei pentru 
conductele din partea dreaptă
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Conducte în partea stângă, stânga-spate sau stânga-jos.

Cum se înlocuiesc buşonul de evacuare şi furtunul de drenare

• Metoda de demontare
1) Rotiţi pentru a detaşa clema pentru fire de pe cârligul 

din dreapta şi îndepărtaţi furtunul de drenare.
2) Scoateţi buşonul de evacuare din partea stângă şi 

ataşaţi-l în partea dreaptă.
3) Introduceţi furtunul de drenare şi strângeţi prin rotirea 

clemei pentru fire spre cârlig. 
Dacă uitaţi să strângeţi se pot produce scurgeri de apă.

Poziţia prinderii furtunului de drenare
Furtunul de drenare se află pe partea din spate a unităţii.

Clemă pentru 
cablu

Partea stângă Partea dreaptă
Partea din faţă a unităţii

Prindere pe partea stângă Prindere pe partea dreaptă
(implicit din fabrică)

Furtun de 
drenare

Furtun de 
drenare

Clemă pentru 
cablu

1) Ataşaţi furtunul de drenare la partea inferioară a conductelor  
de agent frigorific cu bandă de vinil adezivă.

2) Asiguraţi-vă că conectaţi furtunul de drenare la orificiul de  
drenare în locul unui buşon de evacuare.

3) Modelaţi conducta de agent frigorific de-a lungul marcajului  
pentru traseul conductei pe placa de montaj.

4) Treceţi furtunul de drenare şi conductele de agent frigorific  
prin gaura din perete, apoi montaţi unitatea interioară  
pe cârligele plăcii de montaj cu ajutorul marcajelor ,  
cu rol de ghidare, din partea de sus a unităţii interioare.

5) Trageţi cablajul inter-unităţi.

6) Conectaţi conductele inter-unităţi. 

7) Înfăşuraţi împreună conductele de agent frigorific şi furtunul de  
drenare cu bandă izolatoare (J), conform ilustraţiei din dreapta.

8) În timp ce manifestaţi o atenţie suplimentară pe parcursul activităţilor  
efectuate, astfel încât firele de interconectare să nu fie deteriorate  
de unitatea interioară, apăsaţi marginea de jos a unităţii interioare  
cu ambele mâini până când este prinsă ferm de cârligele plăcii de  
montaj. Fixaţi unitatea interioară pe placa de montaj cu şuruburile  
(M4 × 12L) (H).

Conducte încastrate în perete.

Urmaţi instrucţiunile primite.

Conducte în partea stângă, stânga-spate sau stânga-jos

1) Introduceţi furtunul de drenare la această adâncime,  
astfel încât să nu fie scos afară din conducta de drenare.

 
Furtun de 
drenare

Călăfătuiţi această 
gaură cu chit sau 
material de călăfătuire. Legaţi cu bandă 

din plastic.

(A) Placă de montaj

Înfăşuraţi banda izolatoare 
în jurul porţiunii îndoite a 
conductei de agent frigorific. 
Suprapuneţi cel puţin 
jumătate din lăţimea benzii 
(J) la fiecare rotaţie.

Nu aplicaţi ulei lubrifiant 
(ulei de maşină frigorifică) 
la introducere. Aplicarea 
cauzează deteriorarea şi 
scurgerea de la buşon.

Conducte în partea stângă

Scoateţi de aici capacul 
portului conductei pentru 
conductele din partea 
stângă.

Scoateţi de aici capacul 
portului conductei pentru 
conductele din stânga-jos.

Conducte în stânga-spate

Conducte în stânga-jos

● Modalitatea de instalare a buşonului de evacuare

Introduceţi o cheie 
hexagonală (4 mm)

Fără 

interstiţiu

Furtun de 
drenare

Furtun de drenare

Perete 
exterior

Cel puţin 
50 mm

Conductă de 
evacuare din clorură 
de vinil (VP-30)

Perete interior

Introduceţi furtunul 
de drenare la această 
adâncime, astfel încât 
să nu fie scos afară din 
conducta de evacuare.

Conducte 
de agent 
frigorific

(H) M4 × 12L (2 puncte)

(A) Placă de 
montaj

Cadru inferior
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cald de retur. Respectaţi distanţele de instalare din figură. Nu montaţi unitatea interioară în bătaia sau reflexia razelor 
solare. De asemenea, această locaţie trebuie să fie adecvată pentru tubulatură şi eliminarea condensului şi la distanţă 
de uşi şi geamuri.

Aer de retur

Spaţiu necesar
min. 50 min. 50

m
in

. 5
5

(Spaţiu pentru 
întreţinere)

(Spaţiu pentru 
întreţinere)

(S
pa

ţiu
 p

en
tr

u 
pe

rf
or

m
an

ţă
)Jet de aer 

(la interior)

Toate dimensiunile sunt în mm

�	Modalitatea de fixare a unităţii interioare
Prindeţi ghearele cadrului inferior de placa 
de montaj (A). 

�	Modalitatea de demontare a unităţii 
interioare.
Împingeţi zona marcată (din partea 
inferioară a grilei frontale) pentru a 
desface ghearele. 

 (A)  Placă de 
montaj

Gheară

Marcaj (partea din spate)
Cadru inferiorGrilă frontală

4 CONDUCTA DE EVACUARE A CONDENSULUI

• Conectaţi furtunul de drenare aşa cum se descrie mai jos. 

Furtunul de drenare trebuie să 
fie înclinat în jos.

Nu este permisă nicio 
oală de condens.

Nu puneţi capătul 
furtunului în apă.

• Eliminarea apei de condens

Scurgere 
de apă

Scurgere 
de apă

Scurgere 
de apă

Acumulare 
de apă

Eliminare 
condensGreşitGreşitGreşitCorect

Capăt 
imersat 
în apă

• Îndepărtaţi filtrele de aer şi turnaţi apă în tăviţa de 
evacuare pentru a vă asigura că apa curge lin, fără 
obstrucţii.

• Când furtunul de drenare necesită prelungire, obţineţi 
un furtun de prelungire disponibil comercial. Asiguraţi-
vă că izolaţi termic secţiunea interioară a furtunului de 
prelungire.

 Furtun de drenare al 
unităţii interioare φ

16 Furtun de drenare de prelungire

Tub de izolare termică 
(la faţa locului)

• Când conectaţi o conductă rigidă din policlorură de  
vinil (diametru nominal 16 mm) direct la furtunul de 
drenare ataşat la unitatea interioară, ca în cazul lucrărilor 
cu conducte încastrate, folosiţi orice priză  
de evacuare disponibilă comercial (diametrul nominal 
16 mm) ca îmbinare.

φ16

Furtun de drenare 
furnizat cu unitatea 
interioară

Priză (diametru 
nominal 16 mm)

Conductă din policlorură 
de vinil (diametru 16 mm)
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5 CABLAREA

IMPORTANT: *  Cifrele prezentate în tabel au exclusiv scop orientativ. Acestea trebuie verificate şi selectate pentru a fi 
în conformitate cu normele locale/naţionale. De asemenea, acestea depind de tipul de instalaţie şi de 
conductorii utilizaţi.

 ** Domeniul de tensiune corespunzător trebuie verificat împreună cu eticheta cu date de pe unitate.

2

1

2

1

N

L

3 3

Regletă de conexiuni 
unitate interioară

Cablu de  
interconectare

Regletă de conexiuni 
unitate exterioară

Cablu de alimentare

Siguranţă/
întrerupător

Comutator 
principal

Alimentare 
electrică

N/L2
L/L1

 
 Trebuie să existe o deconectare  

completă a polilor de la reţeaua de 
alimentare electrică, cu o separare  
a contactelor de cel puţin 3 mm.

Model Interior (FTXC) 20/25/35B 50/60/71B

Exterior (RXC) 20/25/35B 50/60/71B

Interval de tensiune** 220-240 V/~/50 Hz + 

Dimensiuni cablu de alimentare*  
Număr de conductori

mm2 1,5
3

2,5
3

Dimensiuni cablu de 
interconectare*  
Număr de conductori

mm2 1,5
4

2,5
4

Valoarea nominală recomandată 
pentru siguranţă/întrerupător** A

16 20

• Toate firele trebuie conectate ferm.
• Asiguraţi-vă că niciun fir nu atinge conductele de agent frigorific, compresorul sau orice piese mobile.
• Firul de conectare dintre unitatea interioară şi cea exterioară trebuie prins folosind elementele de prindere a cablurilor 

furnizate.
• Cablul de alimentare trebuie să fie un cablu echivalent cu H07RN-F, care reprezintă cerinţa minimă.
• Nu trebuie să existe o presiune externă aplicată pe conectorii bornelor şi pe fire.
• Verificaţi dacă toate capacele sunt bine fixate, pentru a evita orice interstiţiu.
• Utilizaţi borne de tip inel pentru conectarea firelor la regleta de borne pentru alimentarea electrică. Conectaţi firele 

potrivindu-le cu indicaţia de pe regleta de borne. (Consultaţi schema electrică ataşată de unitate.)

Montaţi manşonul de izolare

Bornă de tip inel
Fir electric

• Utilizaţi o şurubelniţă corectă pentru a strânge şuruburile bornelor. Şurubelniţele neadecvate pot deteriora capul 
şurubului.

• Strângerea excesivă poate deteriora şurubul bornei.
• Nu conectaţi fire de dimensiuni diferite la aceeaşi bornă.
• Păstraţi firele în ordine. Ele nu trebuie să obstrucţioneze alte piese sau capacul cutiei de borne.

Conectaţi firele de aceeaşi 
dimensiune pe ambele părţi.

Nu conectaţi fire de aceeaşi 
dimensiune pe o singură parte.

Nu conectaţi fire de 
dimensiuni diferite.
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1 INSTALAREA UNITĂŢII EXTERIOARE

• Dacă un perete sau un alt obstacol se află în calea jetului de aer de aspiraţie sau de evacuare al unităţii exterioare,  
urmaţi recomandările de instalare de mai jos.

• Pentru orice modele de instalare similare cu cele de mai jos, înălţimea peretelui de pe partea de evacuare trebuie să fie de  
cel mult 1.200 mm.

2 LUCRĂRI DE EVACUARE A CONDENSULUI

Lucrări de evacuare a condensului. (Numai unitatea cu pompă de căldură)
1) Utilizaţi o priză de evacuare pentru circuitul de drenare.
2) Dacă orificiul de drenare este acoperit de o bază de montaj sau  

de suprafaţa pardoselii, montaţi baze pentru picioare suplimentare,  
de cel puţin 30 mm (1-3/16”) înălţime sub picioarele unităţii exterioare.

3) În zonele reci, nu utilizaţi un furtun de drenare împreună cu unitatea exterioară.
(Altfel, apa rezultată din condens poate îngheţa, afectând performanţa de încălzire.)

 

 

 

 

  

Perete pe o sigură parte

Perete pe o sigură parte

Pereţi pe două părţi

Pereţi pe două părţi

Pereţi pe trei părţi

Pereţi pe trei părţi

Cel puţin 50

Cel puţin 100

Cel puţin 
50

Cel puţin 
50

Cel puţin 
50

Cel puţin 
50

Cel puţin 
50

Cel puţin 
50

Cel puţin 100

Cel puţin 350

Cel puţin 
100

Cel puţin 
100

Cel puţin 
150

Cel puţin 
350

Cel puţin 150

Cel puţin 100

Cel puţin 300

Cel puţin 350

Vedere laterală

Vedere laterală

Vedere de sus

Vedere de sus

Vedere de sus

Vedere de sus

Cel mult 
1.200

Cel mult 
1.200

RXC20/25/35

RXC50/60/71

Orificiu apă rezultată din condens

Cadru inferior

Priză de evacuare

Furtun (disponibil în comerţ, 
diametru interior de 16 mm (5/8")

1) Tăiaţi capătul ţevii cu ajutorul tăietorului de ţevi.
2) Îndepărtaţi bavurile cu suprafaţa tăiată orientată în jos,  

astfel încât şpanul să nu intre în ţeavă.
3) Puneţi racordul olandez pe ţeavă.
4) Evazaţi ţeava.
5) Verificaţi dacă evazarea este efectuată corespunzător.

3 EVAZAREA CAPĂTULUI ŢEVII
(Tăiaţi exact 
la unghiurile 
potrivite.)

Evazare

Setaţi exact la poziţia prezentată mai jos.

Îndepărtaţi 
bavurile.

Matriţă

A



1-18

• Nu utilizaţi ulei mineral pe părţile evazate.
• Împiedicaţi pătrunderea uleiului mineral în sistem, deoarece acest lucru 

ar reduce durata de viaţă a unităţilor.
• Nu folosiţi niciodată ţevi utilizate la instalaţiile anterioare.
• Utilizaţi numai piesele livrate împreună cu unitatea.
• Nu instalaţi niciodată un uscător pe această unitate cu R32 pentru a 

garanta durata ei de viaţă.
• Materialul de uscare ar putea dizolva şi apoi deteriora sistemul.
• Evazarea incompletă poate cauza scurgeri de gaz frigorific.

  AVERTIZARE

Nu reutilizaţi garniturile care au fost deja utilizate o dată.
  ATENŢIE

4 CONDUCTA DE AGENT FRIGORIFIC

1) Utilizaţi racordul olandez fixat la unitatea principală. (Pentru a preveni fisurarea racordului olandez prin îmbătrânire.)
2) Pentru a preveni scurgerile de gaz, aplicaţi ulei frigorific numai pe suprafaţa interioară a evazării. (Utilizaţi ulei frigorific pentru R32.)
3) Utilizaţi chei dinamometrice atunci când strângeţi racordurile olandeze pentru a preveni deteriorarea acestora şi scurgerile de gaz.

  ATENŢIE

 Aliniaţi centrele ambelor evazări şi strângeţi manual racordurile olandeze 3 sau 4 ture. Apoi strângeţi-le complet cu cheile 
dinamometrice. 

1. Precauţii cu privire la manipularea conductelor
1) Protejaţi capătul deschis al conductei împotriva prafului şi umidităţii.
2) Toate curbele conductelor trebuie să fie cât mai largi. 

Pentru curbarea conductei, utilizaţi un dispozitiv de îndoire special.
2. Selectarea materialelor din cupru şi celor termoizolante

Când utilizaţi conducte şi fitinguri de cupru din comerţ, respectaţi următoarele:
1) Material izolant: Spumă de polietilenă 

Rata transferului de căldură: de la 0,041 la 0,052 W/mK (de la 0,035 la 0,045 kcal/(mh •˚C) 
Temperatura suprafeţei conductei cu gaz refrigerant ajunge la maxim 110 ˚C. 
Alegeţi materiale izolante care vor rezista la această temperatură.

2) Asiguraţi-vă că izolaţi atât conductele de gaz cât şi cele de lichid, astfel încât să obţineţi dimensiunile de izolare ca mai jos.

Partea de gaz Partea de lichid Izolaţie termică pentru conducta de gaz Izolaţie termică pentru conducta de lichid

Diametru exterior 12,7 mm Diametru exterior 6,4 mm Diametru interior 14-16 mm Diametru interior 8-10 mm

Raza de curbare minimă Grosime minimă 10 mm

Cel puţin 40 mm Cel puţin 30 mm

Grosime 0,8 mm
(C1220T-O)

3) Utilizaţi izolaţii termice separate pentru conductele de gaz şi pentru cele de lichid frigorific.

Ø tub, D A (mm)

Inch mm Imperial
(tip piuliţă cu aripioare)

Rigid
(tip cu pâlnie)

1/4" 6,40 1,3 0,7

3/8" 9,52 1,6 1,0

1/2" 12,70 1,9 1,3

5/8" 15,88 2,2 1,7

3/4" 19,05 2,5 2,0

Suprafaţa interioară a 
evazării trebuie să nu 
aibă defecte

Capătul ţevii trebuie 
evazat uniform  
într-un cerc perfect.

Asiguraţi-vă că racordul 
olandez este montat.

Verificare

[Aplicaţi ulei]

Aplicaţi ulei frigorific pe suprafaţa 
interioară a evazării.

Nu aplicaţi ulei frigorific pe 
suprafaţa exterioară.

Nu aplicaţi ulei frigorific pe racordul 
olandez pentru a evita strângerea cu 
un cuplu excesiv.

Racord olandez

[Strângeţi]

Cheie dinamometrică

Cheie fixă

Mufă

Racord olandez

Perete

Ploaie

Asiguraţi-vă că 
montaţi un capac.

Dacă nu este disponibil un capac 
pentru evazare, acoperiţi orificiul 
evazării cu o bandă pentru a ţine 
la distanţă murdăria şi apa.

Dimensiune conductă, mm (in) Cuplu de strângere, Nm/(ft-lb)
6,40 (1/4") 18 (13,3)
9,52 (3/8") 42 (31,0)

12,70 (1/2") 55 (40,6)
15,88 (5/8") 65 (48,0)
19,05 (3/4") 78 (57,6)

Fire inter-unităţi

Furtun de 
drenare

Izolaţie pentru 
conducta de 
lichid

Izolaţie pentru 
conducta de gaz

Bandă de 
finisare

Conductă de gaz Conductă de lichid
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• Când lucrarea la ţevi este finalizată, este necesar să purjaţi aerul şi să verificaţi dacă există scurgeri de gaze

1) Nu amestecaţi substanţe altele decât agentul frigorific specificat (R32) în ciclul de refrigerare.
2) Când apar scurgeri de gaz frigorific, ventilaţi camera cât mai curând şi cât mai mult posibil.
3) R32, ca şi alţi agenţi frigorifici, trebuie întotdeauna recuperat şi nu va fi eliberat niciodată direct în mediul înconjurător.
4) Utilizaţi o pompă de vid exclusiv pentru R32. Utilizarea aceeaşi pompe de vid pentru diferiţi agenţi frigorifici poate deteriora pompa sau unitatea.

  AVERTIZARE

• Dacă utilizaţi agent frigorific suplimentar, efectuaţi purjarea aerului din 
conductele de agent frigorific şi din unitatea interioară utilizând o pompă de 
vid, apoi încărcaţi agentul frigorific suplimentar.

• Utilizaţi o cheie hexagonală (4 mm) pentru a acţiona tija robinetului de 
închidere.

• Toate îmbinările conductelor de agent frigorific trebuie strânse cu o cheie 
dinamometrică la cuplul de strângere specificat.

Manometru

Capace de 
robinet

Robinet de 
închidere 
lichid

Robinet de 
închidere 
gazPompă de vid      Orificiu de service

Robinet 
pentru 
presiune 
ridicată

Robinet pentru 
presiune scăzută

Furtunuri de 
încărcare

Manometru combinat
Galerie 
manometru

1) Conectaţi partea de proiecţie a furtunului de încărcare (care vine de la colectorul manometrului) la orificiul de service al robinetului de închidere a gazului.

2)  Deschideţi complet robinetul de presiune scăzută (Lo) al colectorului manometrului şi închideţi complet robinetul său 
de presiune ridicată (Hi). (Ulterior, robinetul de presiune ridicată nu va mai necesită nicio acţionare.)

3) Efectuaţi pomparea pentru vid şi asiguraţi-vă că manometrul combinat arată - 0,1 MPa ( - 760 mmHg)*1.

4)  Închideţi robinetul de presiune scăzută al colectorului manometrului (Lo) şi opriţi pompa de vid. (Menţineţi această 
stare timp de câteva minute pentru a vă asigura că indicatorul manometrului combinat nu revine.)*2.

5) Scoateţi capacele de la robinetul de închidere a lichidului şi de la cel de închidere a gazului.

6)  Rotiţi tija robinetului de închidere a lichidului cu 90 grade în sens antiorar cu ajutorul unei chei hexagonale pentru a-l deschide. Închideţi-l 
după 5 secunde, apoi verificaţi scurgerile de gaz. Utilizând apă cu săpun, verificaţi dacă există scurgeri de gaz de la evazarea unităţii interioare 
şi de la cea a unităţii exterioare, precum şi de la tijele robineţilor. După finalizarea verificării, ştergeţi cu o lavetă toată apa cu săpun.

7)  Deconectaţi furtunul de încărcare de la orificiul de service al robinetului de închidere a gazului, apoi deschideţi complet 
robinetele de închidere a lichidului şi gazului. (Nu încercaţi să rotiţi tija robinetului dincolo de opritorul ei.)

8) Strângeţi capacele robineţilor şi capacele orificiilor de service pentru robineţii de închidere a lichidului şi gazului, cu o cheie dinamometrică, la cuplurile specificate.

*1. Lungimea conductei raportată la timpul de funcţionare al pompei de vid

Lungime conductă Până la 15 metri Peste 15 metri

Timp de funcţionare Nu mai puţin de 10 min. Nu mai puţin de 15 min.

*2.  Dacă indicatorul manometrului combinat revine, agentul frigorific poate avea conţinut de apă sau poate exista o îmbinare slăbită 
pe conductă. Verificaţi toate îmbinările conductei şi strângeţi din nou piuliţele după cum este necesar, apoi repetaţi paşii 2) - 4).

6 EVACUAREA AGENTULUI FRIGORIFIC
Pentru a proteja mediul înconjurător, asiguraţi-vă că evacuaţi agentul frigorific atunci când mutaţi sau eliminaţi unitatea.

1) Scoateţi capacele de robinet de la robinetele de închidere a lichidului şi gazului.
2) Efectuaţi operaţia de răcire forţată.
3) După cinci-zece minute, închideţi robinetul de închidere a lichidului cu o cheie hexagonală.
4) După două-trei minute, închideţi robinetul de închidere a gazului şi opriţi răcirea forţată

5 PURJAREA AERULUI ŞI VERIFICAREA SCURGERILOR DE GAZ

Cheie 
hexagonală

Închidere

Capac de robinet
Port de service

Robinet de închidere gaz

Robinet de închidere lichid
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7 CABLAREA

  AVERTIZARE
• Nu utilizaţi cabluri cu capete conice, prelungitoare sau conexiuni starburst, deoarece aceasta pot cauza supraîncălzire, 

electrocutări sau incendii.
• Nu utilizaţi în interiorul produsului piese electrice achiziţionate local. (Nu ramificaţi alimentarea pentru pompa de drenare 

etc., de la regleta de borne.) În caz contrar se poate produce un şoc electric sau un incendiu.
• Asiguraţi-vă că instalaţi un disjunctor de scurgeri la pământ. (Unul care poate gestiona şi armonicele superioare.) 

(Această unitate utilizează un invertor. Prin urmare, trebuie să se utilizeze un disjunctor de scurgeri la pământ capabil să 
gestioneze armonicele înalte pentru a preveni funcţionarea sa defectuoasă.)

• Utilizaţi un disjunctor cu deconectare completă a polilor cu cel puţin 3 mm (1/8 inchi) între interstiţiile punctelor de contact.
• Când efectuaţi cablarea, aveţi grijă să nu trageţi de conductori.
• Nu conectaţi cablul de alimentare la unitatea interioară. În caz contrar se poate produce un şoc electric sau un incendiu.
• Nu porniţi întrerupătorul de circuit decât după ce s-au încheiat toate lucrările.

1) Dezizolaţi cablul (20 mm).
2)  Conectaţi cablurile inter-unităţi între unitatea interioară şi cea exterioară astfel încât numerele bornelor să corespundă. 

Strângeţi bine şuruburile bornelor. Se recomandă utilizarea unei şurubelniţe cu cap plat pentru a strânge şuruburile. 
Şuruburile sunt ambalate împreună cu regleta de borne.

1
2
3

1 2 3

 

  L   N

1 2 3

Fixaţi ferm cablurile cu 
şuruburile bornelor.

Cablu de alimentare cu 3 conductori  
de 2,5 mm2 sau mai mult conform  
60245 IEC 57 H05RN

Alimentare electrică 
50 Hz 220-240 V

Întrerupător 
de circuit 

Disjunctor pentru 
împământare

RXC20/25/35* 16 A

20 ARXC50/60/71*

Cablu inter-unităţi cu 4 conductori de 1,5 mm2 
sau mai mult conform 60245 IEC 57 H05RN

Fixaţi ferm cablurile cu 
şuruburile bornelor.

Împământare

Regletă de borne pentru 
alimentare electrică

Fază

Nul

Modelaţi cablurile 
astfel încât capacul 
de service şi cel 
al robinetului de 
închidere să se 
fixeze bine.

Operaţiunea de răcire forţată
�	Utilizarea butonul ON/OFF (PORNIT/OPRIT) al unităţii interioare
Apăsaţi butonul ON/OFF (PORNIT/OPRIT) al unităţii interioare timp de cel puţin 5 secunde. (Operaţiunea va începe.)
• Operaţiunea de răcire forţată se va opri automat după aproximativ 15 minute. 

Pentru a opri operaţiunea, apăsaţi butonul ON/OFF (PORNIT/OPRIT) al unităţii interioare.

După închiderea robinetului de închidere a lichidului, închideţi în 3 minute robinetul de închidere a gazului, apoi opriţi răcirea forţată.

  ATENŢIE

Pentru a evacua agentul frigorific

PERICOL: RISC DE EXPLOZIE
Evacuarea agentului frigorific - Scurgerea agentului frigorific. Dacă doriţi să evacuaţi agentul frigorific, dar există o scurgere în 
circuitul frigorific:
•  NU utilizaţi funcţia de evacuare automată a agentului frigorific a unităţii, cu care puteţi colecta tot agentul frigorific din sistem în 

unitatea exterioară. Consecinţă posibilă: Autocombustia şi explozia compresorului datorită aerului care pătrunde în acesta.
•  Utilizaţi un sistem de recuperare separat, astfel încât compresorul unităţii să NU trebuiască să funcţioneze.

NOTĂ
În timpul operaţiunii de evacuare a agentului frigorific, opriţi compresorul înainte de a scoate conductele de agent frigorific. În cazul în 
care compresorul încă funcţionează şi robinetul de închidere este deschis în timpul operaţiunii de evacuare a agentului frigorific, aerul 
va fi aspirat în sistem. Defectarea compresorului sau deteriorarea sistemului pot fi rezultatul presiunii anormale din ciclul frigorific.
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Model
Încărcare cu R32, kg 
pentru conducte de 

7,5 m

Suprafaţa minimă a podelei, 
X m2 (pe baza unor conducte 

de 7,5 m)

Încărcare cu R32, kg 
pentru lungimea max. 

admisă a conductei*

Suprafaţa minimă a podelei,  
X m2 (pe baza lungimii maxime 

admise a conductei*)

FTXC20B - RXC20B 0,55 0,29 0,76 0,55

FTXC25B - RXC25B 0,55 0,29 0,76 0,55

FTXC35B - RXC35B 0,75 0,54 0,96 0,88

FTXC50B - RXC50B 1,00 0,95 1,38 1,82

FTXC60B - RXC60B 1,10 1,15 1,48 2,10

FTXC71B - RXC71B 1,15 1,26 1,53 2,24

* Calcul bazat pe înălţimea de instalare de 1,8 m
*  Lungime max. admisă (L),m pentru:- 

FTXC20/25/35B-RXC20/25/35B:20 
FTXC50/60/71B-RXC50/60/71B:30

• Instalarea conductei trebuie să fie menţinută la un minim şi conducta trebuie protejată împotriva deteriorării fizice şi totodată 
nu trebuie instalată într-un spaţiu neventilat.

• Conectorii mecanici reutilizabili şi îmbinările cu racord olandez trebuie să fie accesibili(e) pentru întreţinere.

  AVERTIZARE
Înainte de instalare, asiguraţi-vă că riscul de aprindere este redus la minim şi evitaţi să lucraţi în spaţii închise. 

Asiguraţi-vă că este disponibilă o ventilaţie adecvată prin deschiderea geamurilor sau a uşilor.

 ● Atunci când îmbinările evazate sunt reutilizate în interior, partea evazată va fi reprelucrată.
 ● Evitaţi instalarea aparatului de aer condiţionat într-un loc în care există pericol de expunere la flăcări deschise 

continuu (de exemplu, încălzitoare electrice care funcţionează).
 ● Orice persoană care trebuie să lucreze cu sau să desfacă un circuit frigorific ar trebui să deţină un certificat 

valabil de la o autoritate de evaluare acreditată în domeniu, care îi autorizează competenţa de a manipula 
agenţii frigorifici în condiţii de siguranţă, în conformitate cu specificaţiile de evaluare recunoscute în domeniu.

 ● Verificarea prezenţei agentului frigorific
Zona trebuie verificată cu un detector adecvat pentru agenţi frigorifici înainte şi în timpul lucrului, pentru 
asigurarea faptului că tehnicianul este conştient de atmosfere potenţial inflamabile. Asiguraţi-vă că 
echipamentul de detectare a scurgerilor folosit este adecvat pentru utilizarea împreună cu agenţii frigorifici 
inflamabili, adică nu produce scântei, este etanşat adecvat sau este sigur în mod intrinsec.

 ● Prezenţa unui stingător de incendiu
În cazul în care se efectuează lucrări la cald pe echipamentul de refrigerare sau pe orice piese asociate, trebuie 
să fie disponibil la îndemână un echipament adecvat de stingere a incendiilor. Trebuie să aveţi un stingător de 
incendiu cu pulberi uscate sau cu CO2 adiacent zonei de încărcare.

 ● Fără surse de aprindere
Toate sursele posibile de aprindere, inclusiv ţigările aprinse, trebuie să fie ţinute suficient de departe de locul de 
instalare, reparare, scoatere şi eliminare, timp în care, eventual, agentul frigorific inflamabil poate fi eliberat în 
spaţiul din jur. Trebuie să fie afişate semne „Nu fumaţi”.

 ● Următoarele verificări trebuie să fie efectuate la instalaţii:
 – marcajul echipamentului continuă să fie vizibil şi lizibil. Marcajele şi semnele care sunt ilizibile vor fi remediate;
 – conducta sau componentele care conţin agent frigorific sunt instalate într-o poziţie în care este puţin probabil 

să fie expuse la orice substanţă care poate coroda componentele ce conţin agent frigorific, cu excepţia cazului 
în care componentele sunt construite din materiale inerent rezistente la coroziune sau sunt protejate în mod 
corespunzător împotriva corodării.

 ● Verificările de siguranţă iniţiale trebuie să includă următoarele:
 – condensatoarele trebuie să fie descărcate, acest lucru se va face într-o manieră sigură pentru a evita 

posibilitatea de producere a scânteilor
 – nu trebuie să existe componente electrice sub tensiune şi cabluri expuse în timpul încărcării, recuperării sau 

purjării sistemului;
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 ● Repararea componentelor sigure în mod intrinsec
Nu aplicaţi sarcini inductive sau capacitive permanente în circuit fără a vă asigura că acestea nu vor depăşi 
tensiunea permisă şi curentul permis pentru echipamentul în uz.
Înlocuiţi componentele numai cu piese specificate de producător.

 ● Metode de detectare a scurgerilor
Asiguraţi-vă că detectorul nu este o sursă potenţială de aprindere (de exemplu, o lanternă cu halogen) şi că este 
potrivit pentru agentul frigorific utilizat. Echipamentele de detectare a scurgerilor se setează la un procent din 
LFL al agentului frigorific (pentru R32, LFL este de 13%) şi se calibrează la agentul frigorific folosit, confirmându-se 
procentul corespunzător de gaz (maxim 25%).

Lichidele pentru detectarea scurgerilor sunt potrivite pentru utilizare cu majoritatea agenţilor frigorifici, dar 
trebuie evitată utilizarea detergenţilor care conţin clor, deoarece clorul poate reacţiona cu agentul frigorific şi 
totodată coroda conductele de cupru. În cazul în care se suspectează o scurgere, toate flăcările deschise vor 
fi eliminate/stinse. Dacă se constată o scurgere de agent frigorific care necesită brazare, tot agentul frigorific 
trebuie recuperat din sistem, sau izolat (cu ajutorul unor robineţi de izolare) într-o parte a sistemului aflată la 
distanţă de zona cu scurgeri. Apoi, prin sistem trebuie purjat azot fără oxigen (OFN), atât înainte cât şi în timpul 
procesului de brazare.

 ● Îndepărtarea şi evacuarea
La deschiderea unui circuit frigorific pentru efectuarea de reparaţii - sau pentru orice alt scop - trebuie utilizate 
procedurile convenţionale. Cu toate acestea, este important să se respecte cele mai bune practici, deoarece 
trebuie ţinut cont de inflamabilitate. Trebuie respectată următoarea procedură:

 ● scoaterea agentului frigorific;
 ● purjarea circuitului cu gaz inert;
 ● evacuarea;
 ● repurjarea cu gaz inert;
 ● deschiderea circuitului prin tăiere sau brazare.

Încărcătura de agent frigorific din sistem trebuie recuperată în butelii de recuperare adecvate. Sistemul trebuie 
„spălat” cu OFN pentru ca unitatea să fie în siguranţă. Este posibil ca acest proces să trebuiască repetat de mai 
multe ori. Pentru această sarcină nu trebuie să se utilizeze aer comprimat sau oxigen. Spălarea se va realiza 
prin eliminarea vidului din sistem cu OFN şi continuarea umplerii până la obţinerea presiunii de lucru, apoi 
prin aerisirea la presiunea atmosferică şi, în final, coborârea presiunii până la obţinerea vidului necesar. Acest 
proces se va repeta până când nu mai există agent frigorific în sistem. Când se utilizează încărcarea finală cu 
OFN, sistemul trebuie ventilat la presiunea atmosferică pentru a permite efectuarea lucrării. Această operaţiune 
este absolut vitală dacă trebuie să fie efectuate operaţiuni de brazare asupra conductelor. Asiguraţi-vă că ieşirea 
pentru pompa de vid nu este în apropiere de vreo sursă de aprindere şi că există ventilaţie disponibilă.

 ● Etichetarea
Această unitate trebuie etichetată ca „scoasă din funcţiune şi golită de agentul frigorific”. Eticheta trebuie să fie 
datată şi semnată. Asiguraţi-vă că există etichete pe echipament care precizează că echipamentul conţine agent 
frigorific inflamabil.

 ● Proceduri de încărcare
Pe lângă procedurile convenţionale de încărcare, trebuie respectate următoarele cerinţe.

 – Asiguraţi-vă că nu are loc contaminarea diferiţilor agenţi frigorifici atunci când utilizaţi echipamente de 
încărcare. Furtunurile sau conductele trebuie să fie cât mai scurte posibil pentru a reduce cantitatea de 
agent frigorific conţinut în ele.

 – Cilindrii cu gaz trebuie menţinuţi în poziţie verticală.
 – Asiguraţi-vă că sistemul frigorific este împământat înainte de a încărca sistemul cu agent frigorific.
 – Etichetaţi sistemul când încărcarea este finalizată (dacă nu a fost etichetat deja).
 – Trebuie să lucraţi cu o atenţie deosebită pentru a nu supraîncărca sistemul frigorific.

Înainte de reîncărcarea sistemului, acesta trebuie testat la presiune cu OFN. Sistemul trebuie testat pentru 
scurgeri la finalizarea încărcării, dar înainte de punerea în funcţiune. O testare de control pentru scurgeri trebuie 
efectuată înainte de a părăsi locaţia.
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Înainte de a efectua această procedură, este esenţial ca tehnicianul să fie pe deplin familiarizat cu echipamentul 
şi cu toate detaliile acestuia. Este o bună practică recomandată ca toţi agenţii frigorifici să fie recuperaţi în 
siguranţă. Înainte de realizarea activităţii, trebuie prelevate o mostră de ulei şi una de agent frigorific în cazul 
în care este necesară o analiză înainte de reutilizarea agentului frigorific recuperat. Este esenţial ca alimentarea 
electrică să fie disponibilă înainte de începerea activităţii.
a) Familiarizaţi-vă cu echipamentul şi cu funcţionarea acestuia.
b) Izolaţi sistemul din punct de vedere electric.
c) Înainte de a încerca procedura asiguraţi-vă că:

• sunt disponibile echipamente mecanice de manipulare, dacă vor fi necesare, pentru manipularea buteliilor  
  cu agent frigorific;
• toate echipamentele de protecţie personală sunt disponibile şi utilizate corect;
• procesul de recuperare este supravegheat în permanenţă de către o persoană competentă;
• echipamentele şi buteliile de recuperare sunt conforme cu standardele aplicabile.

d) Evacuaţi agentul frigorific din sistem, dacă este posibil.
e)  Dacă nu este posibil să se obţină vid, realizaţi un colector astfel încât agentul frigorific să poată fi eliminat din 

diferite părţi ale sistemului.
f )  Asiguraţi-vă că butelia este situată pe cântar înainte de a avea loc recuperarea.
g) Porniţi aparatul de recuperare şi utilizaţi-l în conformitate cu instrucţiunile fabricantului.
h) Nu supraîncărcaţi buteliile. (Nu mai mult de 80% din volum încărcat cu lichid).
i)  Nu depăşiţi presiunea maximă de lucru a buteliei, nici măcar temporar.
j)   Când buteliile au fost umplute corect şi procesul a fost finalizat, asiguraţi-vă că buteliile şi echipamentul sunt 

prompt îndepărtate de la locaţie şi că toţi robineţii de izolare de pe echipament sunt închişi.
k)  Agentul frigorific recuperat nu trebuie încărcat într-un alt sistem frigorific decât dacă a fost curăţat şi verificat.

Recuperarea
Atunci când eliminaţi agentul frigorific dintr-un sistem, fie pentru service, fie pentru scoaterea din funcţiune, 
se recomandă să se utilizeze bunele practici pentru ca toţi agenţii frigorifici să fie recuperaţi în siguranţă. Când 
transferaţi agentul frigorific în butelii, asiguraţi-vă că sunt folosite numai butelii de recuperare corespunzătoare. 
Asiguraţi-vă că este disponibil numărul corect de butelii pentru păstrarea încărcării totale a sistemului. Toate 
buteliile care urmează să fie utilizate sunt destinate agentului frigorific recuperat şi sunt etichetate pentru el 
(adică butelii speciale pentru recuperarea agentului frigorific). Buteliile trebuie să fie completate cu supape 
de eliberare a presiunii şi cu robineţii de izolare asociaţi, toate aflate în stare bună de funcţionare. Buteliile de 
recuperare goale sunt evacuate şi, dacă este posibil, răcite înainte de a se produce recuperarea.

Echipamentul de recuperare trebuie să fie în stare bună de funcţionare, cu un set de instrucţiuni aflate la 
îndemână şi totodată adecvate pentru recuperarea agenţilor frigorifici inflamabili. În plus, trebuie să fie 
disponibil şi în stare bună de funcţionare un set de cântare calibrate. Furtunurile trebuie să fie echipate cu 
cuplaje care permit decuplarea fără scurgeri şi să se afle în stare bună. Înainte de a utiliza aparatul de recuperare, 
verificaţi dacă acesta este în stare de funcţionare satisfăcătoare, dacă a fost întreţinut în mod corespunzător şi 
dacă componentele electrice asociate sunt etanşate pentru a preveni aprinderea în cazul eliberării de agent 
frigorific. Dacă aveţi îndoieli, consultaţi producătorul.

Agentul frigorific recuperat trebuie să fie returnat furnizorului, în butelia de recuperare corectă, iar Nota 
relevantă de transfer de deşeuri să fie pregătită. Nu amestecaţi agenţii frigorifici în unităţile de recuperare şi mai 
ales nu în butelii.

Dacă se elimină compresoarele sau uleiurile din compresoare, asiguraţi-vă că acestea au fost evacuate până 
la un nivel acceptabil pentru a vă asigura că agentul frigorific inflamabil nu rămâne în lubrifiant. Procesul de 
evacuare trebuie efectuat înainte de returnarea compresorului către furnizori. Pentru a accelera acest proces, 
trebuie utilizată numai încălzirea electrică a corpului compresorului. În cazul în care uleiul este drenat dintr-un 
sistem, acest lucru trebuie efectuat în siguranţă.
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PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE

1. LISTĂ DE VERIFICĂRI ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE

NU puneţi sistemul în funcţiune înainte ca următoarele verificări să fie OK:
Unitatea interioară este montată corespunzător.

Unitatea exterioară este montată corespunzător.

Sistemul este împământat corespunzător şi bornele împământării sunt bine strânse.

Siguranţele sau dispozitivele de protecţie instalate local sunt instalate în conformitate cu prevederile acestui document şi NU 
au fost dezactivate prin ocolire etc.

Tensiunea alimentării electrice se potriveşte cu tensiunea de pe eticheta de identificare a unităţii.

NU există conexiuni slăbite sau componente electrice deteriorate în cutia de conexiuni.

NU există componente deteriorate sau ţevi strivite în unitatea interioară şi în cea exterioară.

NU există scurgeri de agent frigorific.

Conductele de agent frigorific (gaz şi lichid) sunt izolate termic.

Este instalată o conductă de dimensiune corectă şi conductele sunt izolate corespunzător.

Robineţii de închidere (gaz şi lichid) de pe unitatea exterioară sunt deschişi complet.

Următoarea cablare la faţa locului între unitatea exterioară şi cea interioară a fost efectuată în conformitate cu acest 
document şi cu legislaţia aplicabilă.

Drenarea
Asiguraţi-vă că drenarea are loc cu un debit uniform.
Consecinţă posibilă: s-ar putea scurge apă condensată.

Unitatea interioară primeşte semnalele interfeţei cu utilizatorul.

Firele specificate sunt utilizate pentru cablul de interconectare.

2. LISTA DE VERIFICĂRI ÎN TIMPUL PUNERII ÎN FUNCŢIUNE
Efectuarea unei purjări a aerului.

Efectuarea unei funcţionări de testare.
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Receptor de semnal IR
Atunci când semnalul de funcţionare de la o telecomandă cu 
infraroşu este transmis, receptorul de semnal de la unitatea 
interioară va răspunde conform modelului de mai jos pentru 
a confirma acceptarea transmisiei semnalului.

De la pornit la oprit 1 bip lung

De la oprit la pornit
Evacuare agent frigorific/
activare răcire forţată

2 bipuri scurte

Altele 1 bip scurt

Unitate cu pompă de căldură
Tabelul prezintă lămpile indicatoare cu LED de la unitatea 
de aer condiţionat în condiţii normale de funcţionare şi în 
condiţii de eroare. Lămpile indicatoare cu LED sunt amplasate 
în partea laterală a unităţii de aer condiţionat.

Unităţile cu pompă de căldură sunt echipate cu un senzor 
pentru modul auto, care va furniza o temperatură rezonabilă 
a camerei prin comutarea automată în modul răcire sau 
încălzire, în funcţie de temperatura setată de utilizator.

LED INDICATOR LIGHTS

Lămpi indicatoare cu LED pentru 
unitatea cu pompă de căldură

COMUTATOR PORNIT/OPRIT
AFIŞARE MOD DE LUCRU

RECEPTOR IR

TEMPORIZATOR

Lămpi indicatoare cu LED: Funcţionare normală şi defectuoasă pentru unitatea cu pompă de căldură

Funcţionare

  Albastru deschis Mod răcire

  Roşu Mod încălzire

  Albastru deschis Mod automat în răcire

  Roşu Mod automat în încălzire

  Galben Mod ventilator activat

  Albastru deschis Mod dezumidificare activat

  Estompat
Albastru deschis Mod de somn activat

  Albastru deschis   Temporizator activat

Roşu Degivrare

Albastru deschis Eroare la unitate

   Aprins  Clipeşte

LĂMPI INDICATOARE CU LED
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Model cu pompă de căldură

Model:   FTXC 20/25/35     RXC 20/25/35

Model:   FTXC 50/60/71      RXC 50/60/71
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ăÎNTREŢINEREA ŞI SERVICE-UL

ELIMINAREA

NOTĂ

NU încercaţi să demontaţi dumneavoastră înşivă sistemul: demontarea sistemului, tratarea agentului frigorific, uleiului şi a 
altor componente TREBUIE să fie efectuate în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Unităţile TREBUIE să fie tratate la o unitate 
specializată, în vederea reutilizării, reciclării şi recuperării.

Nota este valabilă numai pentru Turcia: Durata de viaţă a produselor noastre este de zece (10) ani.

NOTĂ
Întreţinerea TREBUIE să fie efectuată de un instalator autorizat sau 
de un agent de service autorizat.
Vă recomandăm să efectuaţi întreţinerea cel puţin o dată pe an. 
Cu toate acestea, legislaţia aplicabilă ar putea impune intervale de 
întreţinere mai scurte.

NOTĂ
În Europa, emisiile de gaze cu efect de seră ale încărcăturii 
totale de agent frigorific din sistem (exprimate în tone echivalent 
CO2) sunt utilizate pentru a determina intervalele de întreţinere. 
Respectaţi legislaţia aplicabilă.

Formula pentru calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră: 
Valoarea GWP a agentului frigorific × Cantitatea totală de agent 
frigorific [în kg] / 1.000

1. Prezentare generală: Întreţinerea şi service-ul
Acest capitol conţine informaţii despre:

 ● Întreţinerea anuală a unităţii exterioare

2. Precauţiile de siguranţă pentru întreţinere
PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

PERICOL: RISC DE ARDERE

NOTĂ: Risc de descărcare electrostatică

Înainte de a efectua orice lucrări de întreţinere sau service, 
atingeţi o parte metalică a unităţii pentru a elimina electricitatea 
statică şi proteja placa de circuite imprimate.

AVERTIZARE

 ■ Înainte de a efectua orice activitate de întreţinere sau 
reparaţii, decuplaţi ÎNTOTDEAUNA întrerupătorul de circuit 
de pe panoul de alimentare, scoateţi siguranţele sau 
deschideţi dispozitivele de protecţie ale unităţii.

 ■ NU atingeţi piesele sub tensiune timp de 10 minute după ce 
alimentarea electrică este oprită din cauza riscului de înaltă 
tensiune.

 ■ Vă rugăm să reţineţi că unele secţiuni ale cutiei cu 
componente electrice sunt fierbinţi.

 ■ Asiguraţi-vă că NU atingeţi o secţiune conductivă.

 ■ NU spălaţi unitatea. Aceste lucru ar putea cauza şocuri 
electrice sau incendii.

3. Lista de verificări pentru întreţinerea 
anuală a unităţii exterioare

Verificaţi următoarele cel puţin o dată pe an:
 ● Schimbătorul de căldură al unităţii exterioare.

Schimbătorul de căldură al unităţii exterioare se poate bloca din cauza prafului, 
murdăriei, frunzelor etc. Se recomandă curăţarea anuală a acestuia.  
Un schimbător de căldură blocat poate duce la o presiune prea scăzută sau prea 
mare, ceea ce conduce la o performanţă mai slabă.
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EXPLICAREA AVERTIZĂRILOR

WARNUNG
Das Ger�t ist mit dem �olgenden Au��le�er �erse�en.
Lesen Sie die �olgenden An�eisungen sorg��ltig durc�.

pumpvorgang mittels 

aufzufangen.

1)

2)

3) Bedienungsanleitung lesen (ISO 7000 – 0790)
4) Bedienungsanleitung; Bedienungsanleitung beacten (ISO 7000 – ̀ 1641)
5)

AVERTISSEMENT
L�unit� est munie de l��tiquette ci�dessous.
Veuille� lire attenti�ement les instructions sui�antes.

ez pas dopération ̀

autocombustion 
ion. 

Smboles utilisés:ᴀ
1)

2)

3)

4) – 1641)
5) 1659)

WAARSCHUWING
De unit �ordt gele�erd met �et la�el �ieronder.
Lees aandac�tig de �olgende aan�i��ingen.

el niet eg met ̀
de compressor.

ing leiden door 

1)

2)

3)

4)  1641)
5) – 1659)

ADVERTENCIA
La unidad incorpora la siguiente etiqueta.
Lea atentamente las siguientes instrucciones.

l bombeo de vacío 
con el compresor.

.

a causa de la penetracin de aire durante el bombeo. ̀

Símbolos utilizados:
1)

2) Advertencia, material explosivo (ISO 7010 – W002)
3) Leer el manual del operador (ISO 7000 – 0790)
4) Manual del operador; instrucciones de uso (ISO 7000 – 1641)
5) Indicador de servicio; leer el manual técnico (ISO 7000 – 1659)

AVVERTENZA
In dota�ione con l�unit� � �ornita l�etic�etta riportata sotto.
Leggere attentamente le istru�ioni c�e seguono.

ffettuare il pompaggio 
di evacuazione con il compressore.
Utilizzare il sistema di recupero con una bombola separata.
Avvertenza, pericolo di esplosione durante il pompaggio di evacuazione.

per via dellingresso di aria durante tale operazione. ̀

Simboli utilizzati:
1) Segnale di avvertenza (ISO 7010 – W001)
2) Avvertenza, materiale esplosivo (ISO 7010 – W002)
3)

4)

5) Indicatore di manutenzione; leggere il manuale tecnico (ISO 7000 – 1659)

�������������
� ������ ����������� ��� ��� �������� �������.
�������� ���������� ��� �������� �������.

1)

2)

3)

4)

5) – 1659)

WARNING
1)

2)

3) 4) 5)

WARNING
T�e unit is accompanied �it� t�e la�el �elo�.
�lease read t�e �ollo�ing instructions care�ull�.
• .
• .
• W
• ir entering during pump

don. ̀

Used smbols:ᴀ
1) Warning sign (ISO 7010 – W001)
2) W
3) ’s manual (ISO 7000 – 0790)
4) Operator’s manual; operating instructions (ISO 7000 – 1641)
5)

EN ES

DE IT

FR EL

NL

24 24

WARNING EXPLANATION
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DIVERSE



• În cazul în care există un conflict în interpretarea acestui manual şi orice traducere a aceluiaşi text în orice limbă, 
versiunea în limba engleză va avea întâietate.

• Producătorul îşi rezervă dreptul de a revizui specificaţiile şi designul conţinute de acest manual în orice moment, 
fără o notificare prealabilă.

• Nel caso ci fossero conflitti nell’interpretazione di questo manuale o delle sue stesse traduzioni in altre lingue, la 
versione in lingua inglese prevale.

• Il fabbricante mantiene il diritto di cambiare qualsiasi specificazione e disegno contenuti qui senza precedente 
notifica.

• Im Falle einer widersprüchlichen Auslegung der vorliegenden Anleitung bzw. einer ihrer Übersetzungen gilt die 
Ausführung in Englisch.

• Änderungen von Design und technischen Merkmalen der in dieser Anleitung beschriebenen Geräte bleiben dem 
Hersteller jederzeit vorbehalten.

• En caso de conflicto en la interpretación de este manual, y en su traducción a cualquier idioma, prevalecerá la 
versión inglesa.

• El fabricante se reserva el derecho a modificar cualquiera de las especificaciones y diseños contenidos en el 
presente manual en cualquier momento y sin notificación previa.

• En cas de désaccord sur l’interprétation de ce manuel ou une de ses traductions, la version anglaise fera autorité.
• Le fabriquant se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis la conception et les caractéristiques 

techniques des appareils présentés dans ce manuel.
• Bu kılavuzun anlaşılmasında bir çatışma olduğunda ve farklı dillerdeki tercümeler farklılık gösterdiğinde, bu 

kılavuzun ıngilizce sürümü üstün tutulacaktır.
• Üretici burada bulunan teknik özellikleri ve tasarımları herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeden 

değiştirme hakkını saklı tutar.
• В случае противоречия перевода данного руководства с другими переводами одного и того же текста, 

английский вариант рассматривается как приоритетный.
• Завод-изготовитель оставляет за собой право изменять характеристики и конструкцию в любое время без 

предварительного уведомления.
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Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japonia
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In the event that there is any conflict in the interpretation of this manual and any translation of the same in any language, 
the English version of this manual shall prevail.

The manufacturer reserves the right to revise any of the specification and design contain herein at any time without prior 
notification.

Nel caso ci fossero conflitti nell’interpretazione di questo manuale o delle sue stesse traduzioni in altre lingue, la versione 
in lingua inglese prevale.

Il fabbricante mantiene il diritto di cambiare qualsiasi specificazione e disegno contenuti qui senza precedente notifica.

Im Falle einer widersprüchlichen Auslegung der vorliegenden Anleitung bzw. einer ihrer Übersetzungen gilt die Ausführung 
in Englisch.

Änderungen von Design und technischen Merkmalen der in dieser Anleitung beschriebenen Geräte bleiben dem Hersteller 
jederzeit vorbehalten.

En caso de conflicto en la interpretación de este manual, y en su traducción a cualquier idioma, prevalecerá la versión 
inglesa.

El fabricante se reserva el derecho a modificar cualquiera de las especificaciones y diseños contenidos en el presente 
manual en cualquier momento y sin notificación previa.

En cas de désaccord sur l’interprétation de ce manuel ou une de ses traductions, la version anglaise fera autorité.

Le fabriquant se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis la conception et les caractéristiques techniques 
des appareils présentés dans ce manuel.

Bu kılavuzun anlaşılmasında bir çatışma olduğunda ve farklı dillerdeki tercümeler farklılık gösterdiğinde, bu kılavuzun 
ıngilizce sürümü üstün tutulacaktır.

Üretici burada bulunan teknik özellikleri ve tasarımları herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeden değiştirme 
hakkını saklı tutar.

В случае противоречия перевода данного руководства с другими переводами одного и того же текста, 
английский вариант рассматривается как приоритетный. 

Завод-изготовитель оставляет за собой право изменять характеристики и конструкцию в любое время 
без предварительного уведомления.
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