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1. MĂSURI DE PROTECŢIE
Aveți grijă să urmați "MĂSURILE DE PROTECŢIE".
Acest produs se livrează cu condiţia "aparate neaccesibile publicului".
Acesta este un produs de clasa A. Într-un mediu casnic acest produs poate cauza interferenţe radio, 
caz în care utilizatorul va trebui să ia măsurile adecvate.

• Acest manual clasifică atenţionările în AVERTIZĂRI şi ATENȚIONĂRI.
Aveți grijă să urmați toate măsurile de precauție de mai jos: sunt toate importante pentru asigurarea 
siguranței.

AVERTIZARE .... Indică o situaţie potenţial periculoasă care dacă nu este evitată va avea drept 
rezultat decesul sau accidentarea gravă.

ATENȚIE ............ Indică o situaţie potenţial periculoasă care dacă nu este evitată va avea drept 
rezultat accidentarea uşoară sau moderată.
Poate fi de asemenea utilizat pentru a alerta faţă de practicile nesigure.

• După finalizarea instalației, testați instalația de aer condiționat și verificați dacă funcționează în mod 
corespunzător. 
Daţi utilizatorului instrucţiunile adecvate privitoare la utilizarea şi curăţarea unităţii interioare în conformitate 
cu manualul de exploatare.
Cereţi utilizatorului să păstreze acest manual împreună cu manualul de exploatare într-un loc accesibil 
pentru consultare ulterioară.



AVERTIZARE

• Solicitaţi efectuarea lucrărilor de instalare de către distribuitorul local sau de către o persoană calificată.
Instalarea necorespunzătoare poate cauza scăpări de apă, electrocutare sau a incendiu.

• Efectuaţi lucrările de instalare în conformitate cu acest manual de instalare.
Instalarea necorespunzătoare poate cauza scăpări de apă, electrocutare sau a incendiu.

• Consultaţi distribuitorul în legătură cu ce este de făcut în cazul scăpărilor de agent frigorific.
Când instalaţia de aer condiţionat este instalată într-o încăpere mică, trebuie să luaţi măsurile 
corespunzătoare astfel încât cantitatea de agent frigorific scurs să nu depăşească concentraţia limită în 
cazul unei scăpări.
În caz contrar, aceasta poate cauza accidente datorită epuizării oxigenului.

• Aveţi grijă să utilizaţi doar accesoriile şi piesele specificate pentru lucrările de instalare.
Neutilizarea pieselor specificate poate avea drept rezultat căderea instalaţiei de aer condiţionat, scăpări de 
apă, electrocutare, incendiu, etc.

• Montaţi instalaţia de aer condiţionat pe o fundaţie care-i poate susţine masa.
Rezistența insuficientă poate cauza căderea instalației de aer condiționat, rezultând accidentări.
În plus, acest lucru poate duce la vibrații ale unități interioare, cu zgomote neplăcute de vibrație. 

• La efectuarea lucrărilor de instalare specificate luaţi în calcul rafalele de vânt, vijeliile sau cutremurele.
Instalarea necorespunzătoare poate cauza un accident, precum căderea instalației de aer condiționat.

• Aveţi grijă ca toate lucrările electrice să fie efectuate de persoane calificate în conformitate cu legislaţia 
aplicabilă (nota 1) şi cu acest manual de instalare, utilizând un circuit separat.
În plus, chiar când cablajul este scurt, aveți grijă să utilizați un cablu care are o lungime suficientă și nu 
înnădiți cu cabluri suplimentare pentru a realiza o lungime suficientă.
Capacitatea insuficientă a circuitului de alimentare de la reţea sau instalaţia electrică necorespunzătoare 
pot cauza electrocutare sau a incendiu.
(nota 1) Legislația aplicabilă înseamnă "Toate directivele, legile, regulamentele şi/sau codurile 

internaţionale, naţionale şi locale relevante şi aplicabile pentru un anumit produs sau domeniu".
• Legaţi la pământ instalaţia de aer condiţionat.

Nu conectaţi cablul de împământare la conducte de gaze sau de apă, la conductorul paratrăsnetului, sau 
la linia de împământare telefonică.
Legarea incompletă la pământ poate cauza electrocutări sau incendiu.

• Aveţi grijă să instalaţi un întreruptor pentru scurgere la pământ.
Neprocedându-se astfel poate cauza electrocutare și incendiu.

• Deconectați sursa de alimentare înainte de a atinge componentele electrice.
Dacă atingeți o piesă sub tensiune, vă puteți electrocuta.

• Verificaţi ca întregul cablaj să fie bine fixat, utilizând cablajul specificat şi având grijă ca asupra conexiunilor 
la borne sau cablajului să nu acţioneze forţe externe.
Conexiunea sau fixarea incompletă poate provoca supraîncălzire sau incendiu.

• Când instalați cablajul dintre unităţile interioare şi exterioare și cablajul reţelei de alimentare, poziţionaţi 
cablajul astfel încât capacul cutiei de control să poată fi bine fixat.
Când capacul cutiei de control nu este bine fixat, se pot produce supraîncălziri ale bornelor, electrocutări 
sau incendiu.

• Dacă în timpul instalării au loc scăpări de agent frigorific gaz, aerisiţi zona imediat.
Dacă agentul frigorific gaz vine în contact cu focul se pot produce gaze toxice.

• După finalizarea lucrărilor de instalare, verificaţi să nu existe scăpări de agent frigorific gaz.
Dacă în încăpere se produc scăpări de agent frigorific gaz şi acesta vine în contact cu o sursă de foc, 
precum încălzitorul unui ventilator, o sobă sau o maşină de gătit, pot rezulta gaze toxice.

• Nu atingeţi niciodată agentul frigorific scurs accidental. Acest lucru ar putea cauza răniri grave datorită 
degerăturii.
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ATENȚIE

• Instalaţi tubulatura de golire în conformitate cu acest manual de instalare pentru a asigura un drenaj bun 
şi izolaţi tubulatura pentru a preveni condensarea.
Tubulatura de golire necorespunzătoare poate cauza scăpări de apă udarea mobilierului.

• Instalaţi instalația de aer condiționat, cablajul de alimentare, cablajul telecomenzii şi cablajul de transmisie 
la cel puţin 1 metru de televizoare sau aparate radio pentru a preveni interferenţa cu imaginea sau 
zgomotele.
(În funcţie de undele radio, distanţa de 1 metru poate să nu fie suficientă pentru eliminarea zgomotului.)

• Instalaţi unitatea interioară cât se poate de departe de becurile fluorescente.
Dacă este instalat un ansamblu de telecomandă fără fir, distanța de transmisie poate fi mai scurtă într-o 
încăpere în care este instalat un bec fluorescent de tip iluminare electronică (tip invertor sau cu pornire 
rapid).

• Nu instalaţi instalaţia de aer condiţionat în locuri precum următoarele:
1. Unde există o ceaţă de ulei, ulei pulverizat sau vapori, de exemplu în bucătărie. 

Piesele din material plastic se pot deteriora, cauzând căderea lor sau scurgeri de apă. 
2. În locurile în care se produc gaze corosive, precum acidul sulfuros.

Corodarea conductelor de cupru sau a pieselor lipite poate cauza scăpări de agent frigorific.
3. Unde există instalaţii care emit unde electromagnetice.

Undele electromagnetice pot perturba sistemul de control, cauzând defectarea echipamentului.
4. Unde pot apare scăpări de gaze inflamabile, unde există fibre de carbon sau praf inflamabil în suspensie 

în aer sau acolo unde se manipulează substanţe volatile inflamabile, precum diluant sau benzină.
Dacă sunt scăpări de gaze, care rămân în jurul instalației de aer condiționat, acestea se pot aprinde.

• Instalaţia de aer condiţionat nu este destinată utilizării într-o atmosferă potenţial explozivă.
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2. ÎNAINTE DE INSTALARE
Când dezambalaţi și deplasați unitatea interioară după dezambalare, nu aplicați forțe pe tubulatură (a 
agentului frigorific și de golire) şi pe piesele din material plastic.
• Aveţi grijă să controlaţi că agentul frigorific este R410A înainte de a începe lucrarea.

(Instalaţia de aer condiţionat nu va funcționa corespunzător dacă se utilizează un agent frigorific eronat.)
• Pentru instalarea unităţii exterioare, consultaţi manualul de instalare anexat unităţii exterioare.
• Nu vă debarasați de accesorii până nu finalizați lucrările de instalare.
• După ce unitatea interioară a fost transportată în încăpere, pentru a evita deteriorarea acesteia, luați 

măsuri pentru a o proteja cu materiale de ambalare.
(1) Stabiliți ruta pentru transportul unității în încăpere.
(2) Nu despachetați unitatea până nu a ajuns la locul de instalare.

Acolo unde nu se poate evita dezambalarea, folosiţi o chingă din material moale sau panouri 
protectoare împreună cu o frânghie la ridicare, pentru a evita deteriorarea sau zgârierea unităţii 
interioare.

• Puneţi clientul să exploateze efectiv instalația de aer condiționat, cu consultarea manualului de exploatare.
Instruiţi clientul cum să exploateze instalația de aer condiționat (în special curăţarea filtrelor de aer, 
procedeele de exploatare şi reglarea temperaturii).

• Pentru selectarea locului de instalare, utilizați şablonul pentru instalare din hârtie (utilizat împreună cu cutia 
de ambalare) ca referință.

• Nu folosii instalația de aer condiționat în atmosferă salină precum zonele de litoral, vehicule, nave sau în 
locuri cu fluctuații frecvente de tensiune precum fabricile.

• Eliminați electricitatea statică de pe corp la instalarea cablajului și la deschiderea capacului cutiei de 
control. 
Piesele electrice se pot deteriora.

2-1 ACCESORII
Verificați dacă următoarele accesorii sunt livrate cu unitatea interioară.

Denumire (1) Furtun de golire (2) Colier de metal
(3) Şaiba urechii de 

susținere
(4) Colier

Cantitate 1 buc. 1 buc. 8 buc. 7 buc.

Formă

Denumire
(5) Şablon pentru 
instalare din hârtie

Material de izolare a 
racordurilor

Material de etanşare
(10) Bucșă din 
material plastic

Cantitate 1 foaie câte 1 câte 1 1 buc.

Formă

(6) Pentru tubulatura 
de gaz

(7) Pentru tubulatura 
de lichid

(8) Mare

(9) Mică

Denumire (11) Element de fixare a cablajului
(12) Şurub pentru fixarea 

cablajului (Diverse)
• Manual de 

exploatare
• Manual de instalare
• Declaraţie de 

conformitate

Cantitate 2 buc. 2 buc.

Formă

M4 × 12
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2-2 ACCESORII OPŢIONALE
• Pentru această unitate interioară, telecomanda este cerută separat. 
• Există 2 tipuri de telecomenzi; tip cu cablu și tip fără cablu.

Instalați telecomanda la locul consimțit de client.
Consultați catalogul pentru modelul aplicabil.
(Consultați manualul de instalare anexat telecomenzii pentru modul de instalare.)

EFECTUAȚI LUCRAREA ACORDÂND ATENȚIE URMĂTOARELOR ELEMENTE IAR DUPĂ 
TERMINAREA LUCRĂRII VERIFICAȚI-LE PE ACESTEA DIN NOU.

1. Elementele care trebuie verificate după finalizarea lucrărilor de instalare

Aveți grijă să reverificați elementele din "MĂSURI DE PROTECŢIE".

Elemente care trebuie verificate În caz de defecțiune
Coloană de 

control

Sunt unităţile interioară şi exterioară fixate rigid? Cădere / vibrație / zgomot

Este finalizată instalarea unităților exterioară și interioară? Nu funcționează / ardere

Ați efectuat proba de etanșeitate la presiunea de testare 
specificată în manualul de instalare a unităţii exterioare?

Nu răcește / Nu încălzește

Este finalizată izolarea tubulaturii de agent frigorific și a 
tubulaturii de golire? 

Scăpări de apă

Scurgerea are loc fără întreruperi? Scăpări de apă

Este tensiunea reţelei de alimentare identică cu cea 
specificată pe eticheta fabricantului de pe instalația de aer 
condiționat?

Nu funcționează / ardere

Sunteţi sigur că nu există cablaj sau tubulatură eronată 
sau nu există cablaj slăbit?

Nu funcționează / ardere

Este finalizată legarea la pământ? Pericol în caz de scurgeri

Sunt dimensiunile cablajului electric în conformitate cu 
specificaţia?

Nu funcționează / ardere

Este blocată sau astupată vreuna din orificiile de evacuare 
sau admisie a aerului ale unităților interioară și exterioară?
(Poate duce la scăderea capacității datorită reducerii 
turației ventilatorului sau funcționării defectuoase a 
echipamentului.)

Nu răcește / Nu încălzește

Ați notat lungimea tubulaturii agentului frigorific şi 
cantitatea de agent frigorific încărcat?

Cantitatea de agent frigorific 
încărcat nu este clară
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2. Elemente care trebuie verificate la livrare

Elemente importante la explicarea exploatării

Elemente care trebuie verificate
Coloană de 

control

Ați efectuat reglajul local? (dacă este necesar)

Sunt fixate capacul cutiei de control, filtrul de aer şi grila aspiraţiei?

Se suflă aer rece în timpul operațiunii de răcire și aer cald în timpul operațiunii de încălzire?

Ați explicat clientului cum să exploateze instalația de aer condiționat prezentându-i manualul 
de exploatare? 

Ați explicat clientului operațiunile de răcire, încălzire, uscare programată și automată (răcire/
încălzire) descrise în manualul de exploatare?

Dacă setați turația ventilatorului cu termostatul decuplat, ați explicat clientului turația 
ventilatorului?

Ați dat clientului manualul de exploatare și manualul de instalare?

În plus față de utilizarea generală, întrucât la elementele din manualul de exploatare marcat cu 
AVERTIZARE și  ATENŢIE există probabilitatea producerii accidentări și pagube materiale, 

acestea nu numai că trebuie explicate clientului, dar acesta trebuie să le și citească.
Trebuie explicate de asemenea clientului articolele "NU CONSTITUIE DEFECŢIUNI ALE INSTALAŢIEI 
DE AER CONDIŢIONAT", pe care acesta trebuie să le citească cu atenție.
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3. SELECTAREA LOCULUI DE INSTALARE
Când dezambalaţi și deplasați unitatea interioară după dezambalare, nu aplicați forțe pe tubulatură 
(a agentului frigorific și de golire) şi pe piesele din material plastic.

(1) Alegeți un loc de instalare care îndeplinește următoarele condițiile și este aprobat de client. 
• Unde aerul rece si cald se răspândește uniform în cameră.
• Unde nu există obstacole la trecerea aerului.
• Unde poate fi asigurată evacuarea.
• Unde suprafața inferioară a tavanului nu este pronunțat înclinată.
• Unde există rezistenţă suficientă pentru a susține masa unității interioare. (Dacă rezistența este 

insuficientă, unitatea interioară poate vibra şi poate veni în contact cu tavanul, generând un zgomot 
neplăcut de vibrație.)

• Unde poate fi asigurat un spațiu suficient pentru instalare și service. (Consultaţi Fig. 1 şi Fig. 2)
• Unde poate fi asigurată lungimea admisibilă a tubulaturii dintre unitățile interioară şi exterioară. 

(Consultaţi manualul de instalare anexat unității exterioare.)
• Unde nu există riscul de scurgere de gaz inflamabil.

Spaţiu necesar pentru instalare (mm)

NOTĂ
• Dacă se cere spaţiu suplimentar pentru partea *, deservirea poate fi efectuată mai ușor dacă se asigură 

200 mm sau mai mult.

ATENȚIE

• Instalaţi unităţile interioare şi exterioare, cablajul de alimentare, cablajul telecomenzii şi cablajul de 
transmisie la cel puţin 1 metru de televizoare sau aparate radio pentru a preveni interferenţa cu imaginea 
sau zgomotele. (În funcţie de undele radio, distanţa de 1 metru poate să nu fie suficientă pentru eliminarea 
zgomotului.)

• Instalaţi unitatea interioară cât se poate de departe de becurile fluorescente. Dacă este instalat un 
ansamblu de telecomandă fără fir, distanța de transmisie poate fi mai scurtă într-o încăpere în care este 
instalat un bec fluorescent de tip iluminare electronică (tip invertor sau cu pornire rapid). 

(2) Pentru instalare folosiţi şuruburi de susţinere. 
Verificați dacă locul de instalare poate susține masa unității interioare și, dacă este necesar, suspendați 
unitatea interioară cu șuruburi după ce locul este întărit cu grinzi, etc. (Consultaţi șablonul pentru instalare 
(5) pentru panta de montare.)

(3) Înălţimea tavanului
Această unitate interioară poate fi instalată până la înălțimea de 4,3 m (3,5 m pentru modelele 32-63) a 
tavanului.

Figura 1

1 Refulare

2 Aspiraţie

3 Obstacolele

4 Nivelul podelei Figura 2
5 Când evacuarea aerului este închisă

6 ≥2500 de la nivelul podelei
Pentru instalarea în locuri înalte.

*≥30*≥30

≥3
00

5

1

2

3

4
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4. PREGĂTIREA ÎNAINTE DE INSTALARE
(1)  Pentru locurile șuruburilor de susținere a unității interioare, orificiilor ieșirii tubulaturii, orificiului 

ieșirii tubulaturii de golire și orificiului intrării cablajului electric. (Consultați Fig. 3)

(2) Executați orificii pentru șuruburile de susținere, ieșirea tubulaturii, ieșirea tubulaturii de golire și 
intrarea cablajului electric.
• Utilizați șablonul pentru instalare din hârtie (5).
• Determinați locurile șuruburilor de susținere, ieșirii tubulaturii, ieșirii tubulaturii de golire și intrării 

cablajului electric. Și executați orificiul.

Figura 3
1 Vedere din faţă

2 Orificiul ieșirii tubulaturii de golire din stânga spate

3 Locul ieșirii cablajului pe partea posterioară

4 Orificiu în perete pentru ieșirea tubulaturii posterioare 
(orificiu de Ø100)

A Dimensiunea unităţii

B Distanţa dintre centrele şuruburilor de susţinere

1 Vedere dinspre tavan

2 Poziţia racordul tubulaturii de golire de pe panoul superior

3 Poziţia racordului tubulaturii de pe partea de gaz din 
panoul superior

4 Poziţiile racordului tubulaturii de pe partea de lichid din 
panoul superior

5 Şurub de susţinere (x4)

6 Poziţia ieșirii cablajului din panoul superior

7 Refulare

8 Unitate: mm

Denumirea modelului 
(FXHQ-)

A B C D E F G H J

Tip 32 960 920 378 324 270 375 398 377 260

Tip 63 1270 1230 533 479 425 530 553 532 415

Tip 100 1590 1550 693 639 585 690 713 692 575

G H

J 5 17
5

20
0

1

2 3 4

F

21
0

D
C

26
0

30 16
3

E 18
9

87

2

7

8

56 4

1

3

A
B

69
0
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(3) Scoateţi piesele de unitatea interioară.
1) Scoateţi grila aspiraţiei.

• Glisaţi butoanele de fixare a grilei aspirației (tip 32: 2 locuri pentru fiecare, tip 63, 100: 3 locuri pentru 
fiecare) spre înapoi (aşa cum este indicat de săgeată) pentru a deschide larg grila aspiraţiei. 
(Consultați Fig. 4) 

• Menţinând deschisă grila aspirației, ţineţi butonul din spatele grilei aspirației şi în aceeaşi timp, 
trageţi grila aspirației înainte pentru a o scoate. (Consultați Fig. 5)

2) Îndepărtați panoul decorativ lateral (dreapta, stânga).
• Scoateți şurubul de fixare a panoului decorativ lateral (unul pentru fiecare), trageți înainte (în direcția 

săgeții) pentru a scoate. (Consultați Fig. 6)
• Scoateţi accesoriile. (Consultați Fig. 6)
• Deschideți orificiul prestabilit pe partea de intrare a cablurilor din spate sau de sus, şi instalaţi bucşa 

din material plastic anexată (10).

3) Scoateți urechea de susținere.
• Slăbiți cele 2 șuruburi de instalare a urechii de susținere pe ambele părți (M8) (4 locuri la stânga și 

dreapta) până la 10 mm. (Consultaţi Fig. 7. și 8)
• Scoateți şurubul de fixare a urechii de susținere din partea posterioară (M5), trageți urechea de 

susținere înapoi (direcția săgeții) pentru a o scoate. (Consultați Fig. 8)

Figura 4 Figura 5
1 Buton de fixare 1 Buton posterior

2 Grila aspiraţiei

1 Bucșă din material plastic (10) (accesoriu)

2 Piesă detaşabilă (pentru intrarea dinspre sus)

3 Piesă detaşabilă (pentru intrarea dinspre spate)

4 Şurub de fixare pentru panoul decorativ lateral (M4)

5 Panou decorativ lateral

6 Accesorii

Figura 6

Figura 7 Figura 8
1 Șurub (M8) 1 Şurub de fixare a urechii de susținere (M5)

2 Slăbiţi până la 10 mm 3 Șurubul de instalare a urechii de susținere (M8) (Slăbire)

4 Unitate interioară 5 Ureche de susținere

6 Ureche de susținere

1 2

1

1

1

2

3

4

6

5

1

2
3

4

1

2

3
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ATENȚIE

Nu îndepărtaţi banda (translucidă albă) lipită de exteriorul unității interioare. Aceasta poate cauza 
electrocutare sau incendiu.

(4) Instalaţi şuruburile de susţinere.
• Utilizați șuruburi M8 sau M10 pentru susținerea unității interioare.
• Potriviţi dinainte distanţa faţă de tavan a şuruburilor de susţinere. (Consultați Fig. 9)
• Utilizaţi buloane de ancorare pentru şuruburile existente și inserţii încastrate și șuruburi de fundație 

pentru şuruburile noi și fixați ferm unitatea de clădire astfel încât aceasta să poată susține masa unității.
În plus, potriviţi dinainte distanţa faţă de tavan.

ATENȚIE

Dacă şurubul de susţinere este prea lung, poate deteriora sau defecta unitatea interioară sau opţiunile.

NOTĂ
• Toate piesele prezentate în Fig. 9 sunt procurate la fața locului.

1 Placă de tavan

2 Șurub de fundație

3 Şurub de susţinere

4 Suprafaţa tavanului

Figura 9
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5. INSTALAREA UNITĂŢII INTERIOARE
<<Piesele opționale pot fi fixate uşor înainte de instalarea unităţii interioare. Consultaţi de asemenea 
manualul de instalate anexat pieselor opţionale.>>
Pentru instalare utilizați piese pentru instalare anexate și piesele specificate.

(1) Fixaţi urechea de susţinere pe şurubul de susţinere. (Consultați Fig. 10)

ATENȚIE

Pentru siguranţă, aveți grijă să utilizați a şaibă pentru urechea de susținere (3) (accesoriu) și fixați strâns 
cu piuliţe duble.

(2) Ridicați unitatea interioară, glisaţi dinspre partea frontală și puneți șurubul de instalare a urechii 
de susținere (M8) pentru susținere temporară. (Consultați Fig. 11)

(3) Strângeți la loc şuruburile de fixare a urechii de susținere (M5) în 2 locuri, de unde au fost scoase. 
(Consultați Fig. 11)
Trebuie prevenită abaterea de la paralelism a unității interioare.

(4) Strângeți bine șuruburile de instalare a urechii de susținere (M8) în 4 locuri. (Consultați Fig. 11)

(5) Când suspendați unitatea interioară, aveți grijă să utilizați bolobocul pentru a avea drenaj mai bun 
și instalați-o orizontal. De asemenea, dacă este posibil la locul de instalare, instalați astfel încât 
partea tubulaturii de golire să fie puțin mai jos. (Consultați Fig. 12)

ATENȚIE

• Aşezarea unităţii interioare la un unghi opus tubulaturii de golire poate cauza scăpări de apă.
• Nu introduceți alte materiale decât cele specificate în spațiul dintre urechea de susținere și șaiba 

urechii de susținere (3).
Dacă șaibele nu sunt fixate corespunzător, șuruburile de susținere se pot desprinde de urechea de 
susținere.

1 Şurub de susţinere

2 Piuliţă (procurare la faţa locului)

3 Șaiba urechii de susținere (3) (accesoriu)

4 Piuliţe duble

5 Ureche de susținere

Figura 10

1 Ureche de susținere

2 Piesă de fixare

3 Șurub de instalare a urechii de susținere (M8)

4 Şurub de fixare a urechii de susținere (M5)

5 Placă de ranforsare
Când transportați unitatea, nu o țineți de plăcile de ranforsare.

Figura 11
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A.Când tubulatura de evacuare este înclinată spre dreapta, sau spre dreapta şi în spate.
Aşezaţi-o orizontal, sau înclinaţi-o uşor spre dreapta sau spre spate. (cel mult 1°)

B.Când tubulatura de evacuare este înclinată spre stânga, sau spre stânga şi în spate.
Aşezaţi-o orizontal, sau înclinaţi-o uşor spre stânga sau spre spate. (cel mult 1°)

AVERTIZARE

Unitatea interioară trebuie instalată rigid într-un loc care îi poate susține greutatea. 
Dacă rezistența este insuficientă, unitatea interioară poate cădea, cauzând accidentări.

Figura 12

A A.B

B

≤1°

≤1°

≤1°
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6. INSTALAREA TUBULATURII DE AGENT FRIGORIFIC
• Pentru tubulatura de agent frigorific a unității exterioare, consultaţi manualul de instalare anexat unității 

exterioare.
• Izolaţi strâns tubulatura de agent frigorific atât de gaz cât şi de lichid. Dacă nu este izolată, poate cauza 

scăpări de apă. Pentru tubulatura de gaz, utilizați un material de izolare care rezistă la temperaturi de cel 
puțin 120°C. Pentru condiții de umiditate ridicată, ranforsați materialul de izolare pentru tubulatura de agent 
frigorific. Dacă nu este ranforsat, suprafața materialului de izolare poate transpira.

• Asiguraţi-vă că agentul frigorific este R410A înainte de începerea lucrărilor de instalare. (Dacă agentul 
frigorific nu este R410A, funcţionarea normală nu va fi posibilă.)

ATENȚIE

Această instalaţie de aer condiţionat este un model dedicat pentru noul agent frigorific R410A. 
Aveți grijă să îndepliniți cerințele de mai jos și efectuați lucrările de instalare.
• Utilizaţi dispozitive de tăiat ţevi şi scule de mandrinat dedicate pentru R410A.
• Când efectuați o racordare mandrinată, aplicaţi pe suprafața mandrinată numai eter sau ester.
• Utilizați numai piulițele olandeze anexate la instalația de aer condiționat. Utilizarea altor piulițe 

olandeze poate cauza scăpări de agent frigorific.
• Pentru a preveni contaminarea sau pătrunderea umezelii în tubulatură, astupați sau înfăşurați cu 

bandă tubulatura.
Nu lăsaţi nici o altă substanţă, precum aerul, în afara agentului frigorific specificat în circuitul de 
răcire.
Dacă în timpul lucrului au loc scăpări de agent frigorific, aerisiţi încăperea.

• Îndepărtați agrafa pentru ambalare și livrare (placa de ranforsare), înainte de instalarea tubulaturii de agent 
frigorific. 
(Consultați Fig. 18)

• Agentul frigorific este încărcat în prealabil în unitatea exterioară.
• Când racordați tubulatura la instalația de aer condiționat, aveți grijă să utilizați o cheie fixă și o cheie 

dinamometrică așa cum este prezentat in Fig. 13.
Pentru dimensiunea piesei mandrinate consultaţi Tabelul 1.

• Când efectuați o racordare mandrinată, aplicaţi pe suprafața mandrinată numai eter sau ester. 
(Consultați Fig. 14) Apoi, înșurubați cu mâna piuliţa olandeză de 3 sau 4 ori și strângeți-o.

Figura 13 Figura 14
1 Cheie dinamometrică 1 Aplicaţi pe suprafața mandrinată numai eter sau ester.

2 Piuliţă olandeză

3 Cheie fixă

4 Îmbinare

1

2

3

4

1
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• Pentru cuplul de strângere consultaţi Tabelul 1.

Tabel 1

ATENȚIE

Nu lăsați uleiul să adere pe partea de fixare cu şurub a pieselor din material plastic.
Dacă aderă ulei, acesta poate slăbi rezistența piesei înșurubate.
Nu strângeţi piulițele olandeze prea tare.
Dacă o piuliţă olandeză se fisurează, agentul frigorific se poate scurge.

• Dacă nu aveți o cheie dinamometrică, utilizați în principiu Tabelul 2. Când strângeți o piuliţă olandeză cu o 
cheie fixă din ce în ce mai tare, există a punct la care cuplul de strângere crește brusc. De la acea poziţie, 
strângeţi suplimentar piuliţa cu unghiul prezentat în Tabelul 2. După terminarea lucrării, verificaţi dacă nu 
sunt scăpări de gaz. Dacă piuliţa nu este strânsă conform instrucțiunilor, poate cauza o scurgere lentă de 
agent frigorific, rezultând defecţiuni (respectiv nu răceşte sau nu încălzeşte).

Tabel 2

ATENȚIE

Izolarea tubulaturii de legătură trebuie efectuată până la racordul din interiorul carcasei.
Dacă tubulatura este expusă la atmosferă, poate cauza condensare sau arsuri datorită atingerii 
tubulaturii, electrocutare sau incendiu datorită contactului dintre cablaj și tubulatură.

Dimensiunea tubulaturii 
(mm)

Cuplu de strângere (N•m)
Dimensiunea evazării A 

(mm)
Forma evazării

Ø6,4 15,7 ±1,5 8,9 ±0,2

Ø9,5 36,3 ±3,6 13,0 ±0,2

Ø12,7 54,9 ±5,4 16,4 ±0,2

Ø15,9 68,6 ±6,8 19,5 ±0,2

Dimensiunea 
tubulaturii (mm)

Unghi de strângere
Lungimea recomandată a braţului uneltei 

utilizate

Ø6,4 60° – 90° Aproximativ 150 mm

Ø9,5 60° – 90° Aproximativ 200 mm

Ø12,7 30° – 60° Aproximativ 250 mm

Ø15,9 30° – 60° Aproximativ 300 mm

R0. 4-0.8

90
°±

2°

A
45

°±
2°
Română 14



• După proba de etanşeitate, consultând Fig. 15, izolați racordurile tubulaturilor de gaz și de lichid 
cu materialul de izolare a racordurilor anexat (6) și (7) pentru preveni dezvelirea tubulaturii.
Apoi, strângeți ambele capete ale materialului de izolare cu colierul (4).

• Înfășurați materialul de etanşare (mic) (9) în jurul materialului de izolare a îmbinării (6) (secțiunea piuliţei 
olandeze), numai pe partea tubulaturii de gaz.

• Aveți grijă să aduceți sus cusătura îmbinării materialului de izolare (6) și (7).

Figura 15
A Metoda de izolare a tubulaturii de pe partea de gaz

B Metoda de izolare a tubulaturii de pe partea de lichid

1 Nu lăsați spațiu liber

2 Material de izolare a tubulaturii (partea unității)

3 Material de izolare a racordurilor (6) (accesoriu)

4 Racord cu piuliţă olandeză

5 Aduceți cusătura sus

6 Material pentru izolarea tubulaturii (procurare la faţa locului)

7 Pentru prevenirea condensării, nu expuneți tubulatura

8 Strângeți materialul de izolare a tubulaturii

9 Colier (4) (accesoriu)

10 Material de etanşare (mic) (9) (accesoriu)

11 Înfășurați dinspre baza unității

12 Material de izolare a racordurilor (7) (accesoriu)

13 Tubulatura de gaz

14 Tubulatura de lichid

15 Unitate interioară

B

B

5 5
10

11

8

9

9
8

7
7

A

A

1 12 23 12
4 4

6
6

15
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(1) Pentru tubulatura din spate
• Scoateți capacul posterior de trecere a tubulaturii, și racordaţi tubulatura. (Consultaţi Fig. 16 şi 18)

(2) Pentru tubulatura îndreptată în sus
• Pentru tubulatura îndreptată în sus va fi necesar ansamblul de tubulatură de racord în formă de L 

(accesoriu opţional).
• Scoateţi capacul de trecere al panoului superior, și utilizați ansamblul de tubulatură de racord în formă de 

L (accesoriu opţional) pentru a conduce tubulatura. (Consultaţi Fig. 16 şi 17) 

(3) Pentru tubulatura din partea dreaptă
• Îndepărtați agrafa pentru ambalare și livrare (placa de ranforsare), din partea dreaptă și puneți la loc 
șurubul în locul inițial al unității interioare. (Consultați Fig. 18)

• Deschideți orificiul prestabilit la panoul decorativ lateral (dreapta), și racordați tubulatura. (Consultați 
Fig. 18)

Vedere dinspre partea prizei de aer

Figura 16 Figura 17
1 Panou superior 1 Tubulatura de agent frigorific îndreptată în sus

Ansamblu de tubulatură de ramificare în formă de L 
(accesoriu opţionale)

2 Decupare

3 Capacul posterior de trecere a tubulaturii

4 Capacul de trecere al panoului superior

5 Tăiați la poziţie evitând partea cu buton a capacului de 
trecere

Vedere dinspre partea prizei de aer

Figura 18 Figura 19
1 Tubulatura de agent frigorific din spate 1 Partea cu colier a capacului de trecere al panoului 

superior

2 Tubulatura de golire din spate 2 Firul motorului paletei orizontale

3 Tubulatura de agent frigorific din partea dreaptă 3 Firul termistorului

4 Tubulatura de golire din dreapta

5 Agrafă pentru ambalare și livrare (placa de ranforsare)

6 Panou decorativ lateral (dreapta)
Piese de separare

7 Tăiați numai această piesă când pozați numai 
tubulatura de golire pe partea dreaptă.

8 Șurub (puneți-l înapoi în unitatea interioară)

1

2

23

4

5

1

5
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2
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• După finalizarea tubulaturii, tăiați capacul de trecere demontat urmând forma tubulaturii, și instalați.
De asemenea, pentru capacul de trecere al panoului superior, așa cum a fost înainte de demontare, puneți 
motorul paletei orizontale și firul termistorului prin brățara capacul de trecere al panoului superior și fixați. 
(Consultaţi Fig. 16 şi 19)
Când efectuaţi aceasta, astupaţi cu chit toate orificiile dintre capacul de trecere a tubulaturii şi conducte 
pentru a preveni pătrunderea prafului în unitatea interioară.

• Înainte de lipirea tubulaturii de agent frigorific, suflați cu azot tubulatura de agent frigorific și dezlocuiți aerul 
cu azot. Apoi, efectuați lipitura (NOTA 2). (Consultați Fig. 20) La finalizarea tuturor lucrărilor de lipire, 
executați racordul mandrinat la unitatea interioară.

NOTĂ
1. Presiunea adecvată pentru spălarea cu azot a tubulaturii este de aproximativ 0,02 MPa, o presiune care 

se simte ca o adiere și poate fi obținută cu ajutorul unui reductor de presiune.
2. Nu folosiţi flux când lipiţi tubulatura agentului frigorific. Utilizaţi ca metal de lipire-umplere cupru fosforos 

(BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677) care nu necesită flux. (Dacă se utilizează flux clorurat, 
tubulatură va fi corodată și, în plus mai conține și fluor, agentul frigorific va fi degradat şi circuitul de agent 
frigorific va fi afectat grav.)

3. Când efectuați proba de etanșeitate a tubulaturii de agent frigorific și a unității interioare după finalizarea 
instalării unității interioare, consultați manualul de instalare al unităţii exterioare racordate pentru 
presiunea de testare.
Consultaţi de asemenea manualul de instalare al unității exterioare sau documentația tehnică pentru 
tubulatura de agent frigorific.

4. În cazul insuficienței agentului frigorific datorită omiterii încărcării de agent frigorific suplimentar etc., vor 
rezulta defecţiuni precum răcire sau încălzire necorespunzătoare. Consultaţi manualul de instalare al 
unității exterioare sau documentația tehnică pentru tubulatura de agent frigorific.

ATENȚIE

Nu folosiţi antioxidant când lipiţi tubulatura. 
Poate avea drept rezultat funcționarea defectuoasă a componentelor și înfundarea cu reziduuri a 
tubulaturii.

Figura 20
1 Tubulatura agentului frigorific

2 Piesă ce va fi lipită

3 Înfăşurare cu bandă

4 Ventil de închidere

5 Reductor de presiune

6 Azot

5

6
6

1
2 3

4
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7. INSTALAREA TUBULATURII DE GOLIRE
(1) Instalați tubulatura de golire.
• Instalați tubulatura de golire astfel încât să se poată asigura drenajul.
• Tubulatura de golire poate fi racordată din următoarele direcții: Pentru partea din spate dreapta/din 

dreapta, consultaţi Fig. 18 de la "6. INSTALAREA TUBULATURII DE AGENT FRIGORIFIC", iar pentru 
partea din spate stânga/din stânga, consultaţi Fig. 21.

• Când instalați tubulatura de golire pe partea din stânga spate/stânga, îndepărtați plasa de protecţie. Apoi, 
scoateți capacul ştuţului de golire și materialul de izolaţie aplicat pe ştuţul de golire din partea stângă și 
aplicați-le pe ştuţul de golire din partea dreaptă. 
Când faceţi acest lucru, introduceţi complet capacul ștuțului de golire pentru a preveni scăpările de apă.
După instalarea furtunului de golire (1) (accesoriu), fixaţi plasa de protecţie în ordinea inversă a paşilor 
făcuţi pentru demontarea acesteia. (Consultați Fig. 22)

• Selectați diametrul tubulaturii egal cu sau mai mare decât cel al furtunului de golire (1) (accesoriu) 
(tubulatură din policlorură de vinil, diametru nominal 20 mm, diametru exterior 26 mm).

• Instalaţi tubulatura de golire cât mai scurtă posibil, cu pantă descendentă de 1/100 sau mai mare pentru 
a evita stagnarea aerului. (Consultaţi Fig. 23 şi 24)
(Poate cauza sunete anormale precum un zgomot de tip gâlgâit)

ATENȚIE

Dacă golirea stagnează în tubulatura de golire, tubulatura poate fi înfundată.

1 Piesa detaşabilă (tablă) din partea posterioară

2 Tubulatura de golire din partea stângă spate

3 Chit sau izolație (procurare la faţa locului)

4 Tubulatura de golire din partea stângă

5 Piesa detaşabilă din partea stângă

Figura 21

1 Şurub de fixare pentru plasa de protecţie

2 Plasă de protecţie

Figura 22

Figura 23 Figura 24
A Bine B Greşit

1 Înclinarea în jos de 1/100 sau mai mare 1 Nu ridicaţi

2 Suporturi 2 Aveţi grijă să nu se curbeze

3 Aveţi grijă să nu fie în apă

1

4

3

5
2

1 2

1-1.5 m

BA 1
2

1

2

3
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• Aveţi grijă să utilizaţi furtunul de golire (1) şi colierul de metal (2) anexate. de asemenea, introduceți furtunul 
de golire (1) în baza ștuțului de golire și strângeți bine colierul de metal (2) la baza ștuțului de golire. 
(Consultaţi Fig. 25 şi 26)
(Instalaţi colierul de metal (2) astfel încât partea de strângere să fie în interiorul unui interval de circa 45° 
aşa cum este prezentat în Fig. 26.)
(Nu lipiți ştuţul de golire și furtunul de golire. În acest caz, întreţinerea şi inspecţia schimbătorului de căldură 
și a altor componente nu poate fi executată.)

ATENȚIE

Dacă se utilizează un furtun de golire sau un cot sau un colier vechi, acest lucru poate cauza scăpări de 
apă. 

• Curbaţi vârful colierului de metal (2) astfel încât materialul de etanşare să nu se bombeze. (Consultați 
Fig. 26)

• Când efectuaţi izolarea, înfăşuraţi materialul de etanşare (mare) (8) anexat pornind de la baza colierului de 
metal (2) şi furtunul de golire (1) în direcţia săgeţii. (Consultaţi Fig. 25 şi 26)

 

• Aveţi grijă să izolaţi întreaga tubulatură de golire din interior.
• Nu curbați furtunul de golire (1) în interiorul unităţii interioare. (Consultați Fig. 27)

(Poate cauza sunete anormale precum un zgomot de tip gâlgâit.)
(Daca furtunul de golire (1) este curbat, ar putea deteriora grila aspiraţiei.)

Figura 25
1 Colier de metal (2) (accesoriu)

2 Furtun de golire (1) (accesoriu)

3 Material de etanşare (mare) (8) (accesoriu)

4 Nu lăsați goluri pentru a evita condensarea.

Pentru partea din spate dreapta/
din dreapta

Pentru partea din spate stânga/
din stânga

Figura 26
1 Partea de strângere

2 Colier de metal (2) (accesoriu)

3 Furtun de golire (1) (accesoriu)

4 Îndoiți vârful fără a rupe materialul de etanşare (mare) (8)

5 Direcția de aplicare a materialului de etanșare (mare) (8)

6 Material de etanşare (mare) (8) (accesoriu)

7 Direcția de introducere a şurubelniţei

1

2

3

4

±45°

±45° ±45°
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2 2
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• Instalați suporturile la distanțe de 1 până la 1,5 m, astfel încât tubulatura să nu se încovoaie. (Consultați 
Fig. 23)

ATENȚIE

Pentru a preveni pătrunderea prafului în unitatea interioară, astupaţi orificiul de trecere a tubulaturii de 
golire cu chit sau izolație (procurare la faţa locului) astfel încât să nu rămână spațiu gol. 
Totuşi, când treceţi tubulatura şi cablajul telecomenzii prin acelaşi orificiu, astupaţi golul dintre tubulatură 
şi capacul de trecere după finalizarea "8. INSTALAREA CABLAJULUI".

< ATENŢIE >
• Pentru a evita aplicarea unei forțe excesive pe furtunul de golire (1) anexat, nu-l curbați și nu-l răsuciți. 

(Acest lucru poate cauza scăpări de apă.)
• Când instalați tubulatura centralizată de golire, urmați instrucțiunile din Fig. 28. Pentru diametrul 

tubulaturii centralizate de golire, selectați diametrul care se potrivește capacității unității interioare care 
va fi racordată. (Consultaţi documentația tehnică.)

• Racordarea tubulaturii de golire.
Nu racordați tubulatura de golire direct la canalizare care degajă miros de amoniac. Amoniacul din 
canalizare poate ajunge în unitatea interioară prin tubulatura de golire, corodând schimbătorul de 
căldură.

• Când instalați ansamblul pompei de golire (accesoriu opţional), consultaţi de asemenea manualul de 
instalare anexat setului pompei de golire.

(2) După finalizarea tubulaturii, verificați dacă golirea decurge lin.
• Turnați treptat circa 0,6 litri de apă pentru confirmarea golirii în tava de golire din orificiul de evacuare 

a aerului.
(Consultați Fig. 29)

• După instalarea tubulaturii de golire, instalați agrafa pentru ambalare și livrare (placa de ranforsare), 
care a fost scoasă în secțiunea "6. INSTALAREA TUBULATURII DE AGENT FRIGORIFIC". 
Totuși, nu este necesară instalarea agrafei pentru ambalare și livrare (placa de ranforsare) în partea 
dreaptă. (Consultați Fig. 30)

1 Nu devia

Figura 27

Figura 28
1 Instalaţi cu o pantă descendentă de 1/100 sau mai mare pentru a evita stagnarea aerului.

2 Conductă centralizată de golire
Dacă apa stagnează în tubulatura de golire, tubulatura poate fi înfundată.

1 Evacuarea aerului

2 Recipient din material plastic pentru turnat apă (este necesar un tub 
cu lungimea de 100 mm)

Figura 29
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1 Şurub

2 Agrafă pentru ambalare și livrare (placa de ranforsare)

Figura 30

1 2
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8. INSTALAREA CABLAJULUI

8-1 INSTRUCŢIUNI GENERALE
• Aveţi grijă ca toate lucrările de cablare electrică să fie efectuate de persoane calificate în conformitate cu 

legislaţia aplicabilă şi cu acest manual de instalare, utilizând un circuit separat. Capacitatea insuficientă a 
circuitului de alimentare de la reţea sau instalaţia electrică necorespunzătoare pot cauza electrocutare sau 
a incendiu.

• Aveţi grijă să instalaţi un întreruptor pentru scurgere la pământ. Neprocedându-se astfel poate cauza 
electrocutare și incendiu.

• Pentru lucrările de cablare electrică, consultaţi de asemenea "SCHEMA DE CONEXIUNI" prinsă pe 
capacul cutiei de control.

• Instalați cablajul dintre unitățile exterioare, unitățile interioare şi telecomenzi în conformitate cu schema de 
conexiuni. Executați instalarea și cablajul telecomenzii în conformitate cu manualul de instalare anexat la 
telecomandă. 

• La o unitate exterioară sunt legate mai multe unități interioare. Denumiți fiecare unitate interioară ca 
unitatea A, unitatea B, etc. Când cablați aceste unități interioare la unitatea exterioară şi unitatea BS, 
cablați întotdeauna unitatea interioară la borna având acelaşi simbol de pe regleta de conexiuni. Când 
cablajul şi tubulatura sunt conectate și exploatate la unități interioare diferite, acest lucru cauzează 
defecţiuni. 

• Asiguraţi-vă că aţi legat la pământ instalaţia de aer condiţionat.
Rezistenţa de legare la pământ trebuie să fie în conformitate cu legislaţia aplicabilă.

• Nu conectaţi cablul de împământare la conducte de gaze sau de apă, la conductorul paratrăsnetului, sau 
la linia de împământare telefonică.
  • Tubulatura de gaz..... Dacă sunt scăpări de gaz pot surveni incendii sau explozii.
  • Tubulatura de apă .... Tuburile rigide de PVC pentru apă nu constituie împământări eficiente.
  • Conductorul paratrăsnetului, 

sau la linia de împământare telefonică........................ Potenţialul electric poate creşte anormal în cazul 
unui trăsnet.

• Nu cuplaţi alimentarea de la reţea (comutatorul de ramificare, întreruptorul de supracurent de ramificare) 
până nu sunt finalizate toate lucrările.

• Executați instalarea și cablajul telecomenzii în conformitate cu manualul de instalare anexat la 
telecomandă.

• Nu atingeți ansamblul plăcii cu circuite imprimate. Poate cauza defecţiuni.

8-2 CARACTERISTICI ELECTRICE

MCA: Intensitate minimă circuit (A) MFA: Intensitate maximă siguranţă (A)
kW: Puterea nominală a motorului ventilatorului (kW) FLA: Intensitate la sarcină maximă (A)

8-3 SPECIFICAŢIE PENTRU SIGURANŢELE ȘI CABLAJUL FURNIZATE LA FAŢA LOCULUI

Unitate interioară
Alimentarea 
de la reţea

Motorul ventilatorului

Model Hz Volţi
Interval de 

tensiuni
MCA MFA kW FLA

FXHQ32AVEB

50 220-240
Max. 264
Min. 198

0.8 16 0.060 0.6

FXHQ63AVEB 0.8 16 0.091 0.6

FXHQ100AVEB 1.6 16 0.150 1.3

Model

Cablajul alimentării de la reţea
Cablajul telecomenzii
Cablajul transmisiei

Siguranţe 
locale Cablaj Dimensiune Cablaj Dimensiune
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Lungimile maxime admisibile ale cablajului telecomenzii şi cablajului de transmisie sunt după cum urmează:
(1) Cablajul telecomenzii (unitatea interioară - telecomandă)............... Max. 500 m
(2) Cablaj de transmisiei .................... Lungimea totală a cablajului 2000 m

• Unitatea exterioară - unitatea interioară........Max. 1000 m
• Unitatea exterioară - unitatea BS..................Max. 1000 m
• Unitatea BS - unitatea interioară ...................Max. 1000 m
• Unitatea interioară - Unitatea interioară ........Max. 1000 m

NOTĂ
1. Numai în cazul tubulaturii protejate. Folosiţi H07RN-F în cazul lipsei protecţiei.
2. Cordon de vinil cu manta sau cablu (grosime izolată: 1 mm sau mai mult)

8-4 METODA DE CONECTARE A CABLAJULUI
<<Precauție pentru cablaj>>
• Unitățile interioare din acelaşi sistem pot fi conectate la sursa de alimentare de la un comutator de 

ramificare. Totuși, opțiunea pentru comutatorul de ramificare, ramificarea pe întreruptor și dimensiune 
cablajului trebuie să fie în conformitate cu legislaţie aplicabilă:.

• Pentru conectarea la regleta de conexiuni, utilizați borne papuc rotund de tip sertizat cu manşon de izolaţie 
sau trataţi cablajul cu izolație.

• Dacă cele de mai sus nu sunt disponibile, aveți grijă să respectați următoarele elemente.
• Este interzisă utilizarea a 2 cabluri de dimensiuni diferite la regleta de conexiuni pentru alimentarea de la 

reţea.

(În cazul strângeri necorespunzătoare a cablajului pot surveni încălziri anormale.)
• Utilizați cablurile necesare, conectaţi-le strâns și fixați aceste cabluri astfel încât pe borne să nu fie aplicate 

forţe din exterior.
• Utilizaţi o şurubelniţă adecvată pentru strângerea şuruburilor bornelor. Dacă șurubelniţa este 

necorespunzătoare, capul șurubului ar putea fi deteriorat și nu s-ar putea strângerea corespunzătoare. 
• Dacă o bornă este strânsă prea mult, se poate deteriora. Consultaţi tabelul de mai jos pentru cuplul de 

strângere a bornelor.

FXHQ32AVEB

16A
H05VV-U3G

NOTA 1)

Dimensiunea şi 
lungimea 

cablului trebuie 
să se 

conformeze 
codurilor locale.

Cordon de vinil 
cu manta sau 

cablu (2 
miezuri)
NOTA 2)

0,75-1,25 mm
2

FXHQ63AVEB

FXHQ100AVEB

1 Papuc rotund de tip sertizat

2 Manşon de izolaţie

3 Cablaj

Conectaţi conductori de aceeaşi 
secţiune pe ambele părţi.

Nu conectaţi 2 cabluri pe o parte.
Nu conectaţi conductori cu 

secţiuni diferite.

Bine Greşit Greşit

Cuplu de strângere (N•m)

Regletă de conexiuni pentru telecomandă şi cablajul de 
transmisie

0.88 ±0.08

Regleta de conexiuni pentru alimentarea de la reţea 1.47 ±0.14

Bornă de împământare 1.69 ±0.25

2

1

3

23 Română



• Conduceți cablajul astfel încât linia de împământare să iasă din partea crestată a şaibei cupă. (În caz 
contrar, contactul liniei de împământare va fi insuficient și efectul de împământare poate fi pierdut.)

• Nu finisaţi prin lipire când sunt utilizate cabluri multifilare.

1 Papuc rotund de tip sertizat

2 Şaibă cupă

3 Piesă crestată

1 2

3
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<Metoda de conectare a cablajului alimentării de la reţea • cablajului de împământare • cablajului 
telecomenzii • cablajului transmisiei>
(1) Ţineți cutia de control, slăbiţi şuruburile de fixare (2 bucăți) și scoateți capacul cutiei de control (Consultați 

Fig. 31).
(2) Deschideți orificiul prestabilit și puneți bucșa din material plastic (10) (accesoriu) pe partea posterioară 

sau superioară (tablă).
(3) Trageţi cablajul alimentării de la reţea prin orificiul de penetrare şi conectați-l la regleta de conexiuni 

pentru alimentarea de la rețea (X2M; dipoli) (Consultați Fig. 31). Conectaţi cablajul de împământare la 
borna de împământare. Apoi, legați într-un mănunchi și fixați cu elementul anexat de fixare a cablajului 
(11) și colierul (4) astfel încât cablajul să nu fie supus unor solicitări. (Consultați Fig. 32)

(4) Trageți cablajul telecomenzii şi cablajul transmisiei prin orificiul de penetrare, și conectați cablajul 
telecomenzii la [P1·P2] și cablajul transmisiei la [F1·F2] (fără polaritate) (Consultați Fig. 32). Apoi, legați 
într-un mănunchi și fixați cu elementul inclus de fixare a cablajului (11) și colierul (4) astfel încât partea de 
transmisie a cablajului să nu fie supusă unor solicitări. (Consultați Fig. 32)

AVERTIZARE

• Când instalați cablajul, poziţionaţi conductorii astfel încât capacul cutiei de control să poată fi bine fixat. 
Când capacul cutiei de control nu este în poziţie, cablaj se poate deplasa, sau poate fi prins între cutie şi 
capac, cauzând electrocutare sau incendiu.

Figura 31
A Metoda de conectare a cablajului de tensiune joasă

B Metoda de conectare a cablajului de tensiune înaltă

1 Placă cu circuite imprimate

2 Cutie de control

3 Consultaţi Fig. 32

4 Orificiu de penetrare a cablajului

5 Capacul posterior de trecere a tubulaturii

6 Cablajul telecomenzii şi transmisiei

7 Cablajul alimentării de la reţea şi cablajul de împământare

8 Eticheta cu schema de conexiuni

9 Capacul cutiei de control

10 Șuruburile de fixare a capacului cutiei de control (2 bucăți)

8
91010

5

6

7

1

2

BA

3
4
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(1)Instalați elementul de fixare la partea de intrare a cablajului.
(2)Fixați cablajul de elementul de fixare cu coliere astfel încât să nu fie aplicate solicitări pe conexiunea 

la bornă.
(3)Pentru a nu pierde cablajul alimentării de la reţea şi cablajul de împământare, curbați colierul pentru 

a strânge elementul de fixare pe partea regletei de conexiuni.

ATENȚIE

• Nu atingeţi placa cu circuite imprimate în timpul lucrării de cablare. Acest lucru poate cauza defecțiuni.
• Nu conectaţi niciodată cablajul alimentării de la reţea la regleta de conexiuni a cablajului telecomenzii/

transmisiei. Poate deteriora întregul sistem.
• Nu conectaţi cablajul telecomenzii/transmisiei la regleta de conexiuni nepotrivită.

• În cazul în care capacul de trecere a tubulaturii este decupat şi utilizat ca orificiu de trecere a cablajului, 
după conectarea cablajului reparați capacul.

Metoda de conectare a cablajului de tensiune joasă
1 Regleta de conexiuni pentru cablajul telecomenzii/transmisiei (X1M)

2 R10 sau mai mult

3 Cablajul telecomenzii (fără polaritate)

4 Cablaj transmisie (fără polaritate)

• Nu conectaţi niciodată cablajul alimentării de la reţea.
• Nu finisați prin lipire.

Metoda de conectare a cablajului de tensiune înaltă
1 Regleta de conexiuni pentru alimentarea de la reţea (X2M)

2 Bornă de împământare

3 R10 sau mai mult

4 Cablajul alimentării de la reţea

5 Cablajul de împmântare

• Nu finisați prin lipire.

1 Cablajul transmisiei

2 Cablajul telecomenzii

3 Colier (4) (accesoriu)

4 Cablajul alimentării de la reţea şi cablajul de împământare

5 Element de fixare a cablajului (11) (accesoriu)/Şurub pentru elementul de fixare a 
cablajului (12) (accesoriu)

Figura 32
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• Astupați spațiul din jurul cablajului cu chit și material de izolare (procurare la faţa locului). 
(Dacă în unitatea interioară pătrund insecte și animale mici, acestea pot cauza scurtcircuit în interiorul 
cutiei de control.)

• Când cablajul de joasă tensiune (cablajul telecomenzii) şi cablajul de înaltă tensiune (cablajul de 
alimentare, cablajul de împământare) sunt conduse în unitatea interioară din acelaşi loc, ele pot fi afectate 
de zgomotul electric (zgomot străin), care cauzează defecțiuni.

• Mențineți a distanţa de 50 mm sau mai mult între cablajul de joasă tensiune (cablajul telecomenzii) şi cablaj 
de înaltă tensiune (cablajul alimentării de la rețea, cablajul de împământare) peste tot în afara unității 
interioare. Dacă ambele cabluri sunt pozate împreună, pot fi afectate de zgomot electric (zgomot străin), 
care cauzează defecțiuni.

8-5 EXEMPLU DE CABLAJ
<< Sistemul nr. 1: Când 1 telecomanda este utilizată pentru 1 unitate interioară. >>

1 Cablajul alimentării de la reţea şi cablajul de împământare

2 Bucșă din material plastic (10) (accesoriu)

3 Cablajul telecomenzii şi transmisiei

4 Chit sau izolație (procurare la faţa locului)

5 Cablaj de tensiune joasă

6 Cablaj de tensiune înaltă

1 Alimentarea de la reţea

2 Unitate exterioară

3 Unitatea interioară A

4 Unitatea interioară B

5 Unitatea interioară cea mai în aval

6 Telecomandă (opţiune)

50 m
m

5

1

2

3

4

6

220-240V
~

50Hz

220-240V
~

50Hz

220-240V
~

50Hz

LP2P1 NF2

P1

N F1

IN/D OUT/D
F1

L

F2 F1 F2

T1 T2 NL

P2

P2P1 F2F1 T1 T2 P2P1 F2F1 T1 T2

L N L N L N

P1 P2 P1 P2

5

1 1 1

2

3 4

6 6 6
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<< Sistemul nr. 2: Când executați controlul de grup sau controlul cu 2 telecomenzi. >>

Notă)
La utilizarea controlului de grup nu este necesară desemnarea unei adrese de unitate interioară. 
(Este desemnată automat la cuplarea alimentării de la rețea.)

<< Sistemul nr. 3: Când este utilizată unitatea BS >>

1 Alimentarea de la reţea

2 Unitate exterioară

3 Unitatea interioară A

4 Unitatea interioară B

5 Unitatea interioară cea mai în aval

6 Telecomandă (opţiune)

7 Cazul controlului de grup

8 Pentru utilizare cu 2 telecomenzi

1 Alimentarea de la reţea

2 Unitate exterioară

3 Unitate BS

4 Unitatea interioară A

5 Telecomandă (opţiune)

L N

P1 P2

P1 P2 F2N F1L NL

F1 F2 F1 F2

T1 T2 P1 P2 F2F1 T1 T2 NL

IN/D OUT/D

P1 P2 F2F1 T1 T2

P1 P2 P1 P2

5

1

2

3 4

6
7

6

8

220-240V
~

50Hz

L N

F2F1 F2F1 F2F1 F2F1
IN/D IN/DOUT/D OUT/D

P2P1 F2N F1L T1T2

P1P2

220-240V
~

50Hz

5

1

2 3

4
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AVERTIZARE

Aveţi grijă să instalaţi un întreruptor pentru scurgere la pământ.
Neprocedându-se astfel poate cauza electrocutare și incendiu.

8-6 PENTRU CONTROL CU 2 TELECOMENZI (PENTRU A CONTROLA 1 UNITATE 
INTERIOARĂ CU 2 TELECOMENZI)

• Pentru controlul cu 2 telecomenzi, stabiliți o telecomandă ca principală şi cealaltă telecomanda ca 
secundară.

<Metoda de comutare de la principală la secundară și viceversa >
Consultaţi manualul de instalare anexat la telecomandă.

<Metoda de cablare>
(1) Scoateţi capacul cutiei de control în conformitate cu metoda de conectare a cablajului.
(2) Instalați cablajul suplimentar de la telecomanda 2 (secundară) la bornele (P1, P2) pentru cablajul 

telecomenzii de pe regleta de conexiuni (X1M) din cutia de control.

< ATENŢIE >
Când utilizați controlul de grup şi controlul cu 2 telecomenzi în aceeaşi timp, conectaţi telecomanda 2 
(secundară) la unitatea interioară la capătul cablajului de joncțiune (nr. mai mare). (Consultați Fig. 34)

8-7 PENTRU CONTROL CENTRALIZAT
• Când este utilizat echipamentul centralizat (precum telecomanda centralizată) este necesară setarea 

nr. grupului pe telecomandă.
Pentru detalii, consultaţi manualele anexate la echipamentul centralizat.

• Conectaţi echipamentul centralizat la unitatea interioară conectată la telecomandă.

1 Bornă pentru cablajul telecomenzii

2 Telecomanda 1 (PRINCIPALĂ)

3 Telecomanda 2 (SECUNDARĂ)

Figura 33

Figura 34
1 Unitatea interioară 1

2 Unitatea interioară 2

3 Unitatea interioară cu cel mai mare nr.

4 Telecomanda 1 (PRINCIPALĂ)

5 Telecomanda 2 (SECUNDARĂ)

6 Cablaj de joncțiune (telecomandă)

P1 P2

1

2 3

5
6

1 2 3

4
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8-8 PENTRU TELECOMANDĂ (DECUPLARE FORŢATĂ SAU ACŢIONAREA DE CUPLARE/
DECUPLARE) 

(1) Metoda de cablare şi specificația
• Telecomanda este disponibilă prin transmiterea intrării externe la bornele T1 şi T2 de pe regleta de 

conexiuni pentru telecomandă şi cablajul de transmisie.

(2) Acţionare
• Intrarea A a DECUPLĂRII FORŢATE şi a ACŢIONĂRII DE CUPLARE/DECUPLARE va fi conform 

tabelului prezentat mai jos.

(3) Cum se alege DECUPLAREA FORŢATĂ şi ACŢIONAREA DE CUPLARE/DECUPLARE
• Pentru a alege DECUPLAREA FORŢATĂ şi ACŢIONAREA DE CUPLARE/DECUPLARE este necesară 

setarea cu telecomanda.
(Consultaţi "10. REGLAJUL LOCAL ŞI PROBA DE FUNCŢIONARE")

9. MONTAJUL GRILEI ASPIRAŢIEI / PANOULUI DECORATIV LATERAL
Instalaţi fix în ordinea inversă când panoul decorativ lateral şi grila aspiraţiei au fost scoase.
• La instalarea grilei aspirației, atârnaţi cordonul grilei aspirației de urechea de susţinere a unităţii interioare 

așa cum este prezentat în Fig. 35.

ATENȚIE

La închiderea grilei aspirației, cordonul poate fi prins. Confirmaţi că nu a rămas pe dinafară cordonul pe 
partea laterală a grilei aspirației înainte de a o închide. 

1 Intrare A

Specificaţia cablajului Cablu cu manta de vinil sau cablu cu 2 miezuri

Dimensiunea cablajului 0,75-1,25 mm
2

Lungimea cablajului Max. 100 m

Spec. contactului extern Contact care poate realiza şi rupe sarcina min. de 15 V c.c. · 1 mA

În cazul DECUPLĂRII 
FORŢATE

DECUPLARE FORŢATĂ prin intrarea A a 
"ON" (Telecomandă interzisă)

Telecomanda permisă prin 
intrarea A a "OFF"

În cazul ACŢIONĂRII 
DE CUPLARE/
DECUPLARE

Acționare prin intrarea A a "OFF" → "ON"
Oprire prin intrarea A a "ON" → 

"OFF"

1 Orificiu rotund

2 Chingă

3 Unitate interioară

4 Grila aspiraţiei

5 Orificiu transversal

6 Cârlig

Figura 35

F2 T1

FORCED 
OFF

T2

1

5

1
1

2

2
3

4

6

6
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10. REGLAJUL LOCAL ŞI PROBA DE FUNCŢIONARE
<<Consultaţi de asemenea manualul de instalare anexat unităţii exterioare.>>

ATENȚIE

Înainte de efectuarea reglajului local, verificați elementele menționate la "Elementele care trebuie 
verificate după finalizarea lucrărilor de instalare" la pagina 5.
• Verificați dacă sunt finalizate toate lucrările de instalare și tubulatura pentru instalația de aer condiționat.
• Verificați dacă sunt închise capacele cutiilor de control ale instalației de aer condiționat.

<REGLAJUL LOCAL>
<După cuplarea alimentării de la reţea, efectuați reglajul local de la telecomandă în conformitate cu 
situația instalării.>
• Efectuați setarea în 3 locuri, "Nr. de mod.", "PRIMUL NR. DE COD" și "AL DOILEA NR. DE COD".

Setările prezentate de " " în tabel indică cele livrate din fabrică.
• Metoda procedeului de setare și exploatarea sunt prezentate în manualul de instalare anexat la 

telecomandă.
(Notă) Deși setarea "Nr. de mod" este efectuată ca grup, dacă intenționați să efectuați configurarea 

individuală de fiecare unitate interioară sau să confirmați după setare, efectuați setarea cu Nr. de 
mod prezentat între paranteze ( ).

• În cazul telecomenzii, pentru comutarea intrării la DECUPLARE FORŢATĂ sau la ACŢIONARE DE 
CUPLARE/DECUPLARE.
[1] Intrați în modul de reglaj local cu telecomanda.
[2] Selectați Nr. de mod "12".
[3] Fixaţi PRIMUL NR. DE COD la "1".
[4-1] Pentru DECUPLARE FORŢATĂ, setați AL DOILEA NR. DE COD la "01".
[4-2] Pentru ACŢIONAREA DE CUPLARE/DECUPLARE, setați AL DOILEA NR. DE COD la "02".
(Este setată la DECUPLARE FORŢATĂ la livrarea din fabrică.)

• Cereți clientului să păstreze manualul împreună cu telecomanda și manualul de exploatare.
• Nu efectuați alte setări decât cele prezentate în tabel.

10-1 SETAREA ÎNĂLŢIMII TAVANULUI
• Setați AL DOILEA NR. DE COD în conformitate cu înălţimea tavanului așa cum este prezentat în Tabelul 3. 

(AL DOILEA NR. DE COD este fixat pe "01" la livrarea din fabrică.)

Tabel 3

NOTĂ
Nu setați AL DOILEA NR. DE COD "03".

10-2 SETAREA CÂND ESTE ATAȘAT UN ACCESORIU OPŢIONAL
• Pentru setarea când se atașează un accesoriu opţional, consultaţi manualul de instalare anexat 

accesoriului opţional.

10-3 CÂND UTILIZAŢI O TELECOMANDĂ FĂRĂ CABLU
• Când utilizaţi o telecomandă fără cablu, trebuie stabilită adresa telecomenzii fără cablu. Consultaţi 

manualul de instalație anexat telecomenzii fără cablu.

Înălţimea tavanului (m)
Nr. de mod

PRIMUL NR. 
DE COD

AL DOILEA 
NR. DE CODTip 32 Tip 63 Tip 100

Standard
2,7 sau mai 

puţin
2,7 sau mai 

puţin
3,8 sau mai 

puţin 13 (23) 0
01

Tavan înalt 2.7-3.5 2.7-3.5 3.8-4.3 02
31 Română



10-4 SETAREA TURAȚIEI VENTILATORULUI ÎN TIMPUL DECUPLĂRII TERMOSTATULUI
• Setați turația ventilatorului în conformitate cu mediul de utilizare, după consultarea cu clientul. 

(La livrare, AL DOILEA NR. DE COD "02" este setat pentru turația ventilatorului timp ce termostatul 
răcitorului este OPRIT, și altele sunt setate la "01".)

Tabel 4

10-5 SETAREA SEMNALIZĂRII FILTRULUI
• Pe telecomandă va apărea un mesaj indicând timpul de curăţare a filtrului de aer. 
• Setați AL DOILEA NR. DE COD la numărul prezentat în Tabelul 5 în conformitate cu cantitatea de praf sau 

cu poluarea din încăpere.
• Deși unitatea interioară este echipată cu un filtru cu viaţă lungă, este necesară curăţarea periodică a filtrului 

pentru a evita colmatarea. Explicați de asemenea clientului stabilirea timpului.
• Intervalul de curăţare periodică a filtrului poate fi scurtată în funcție de mediu.

Tabel 5

* Utilizați setarea "Fără indicație" când indicarea curăţării nu este necesară precum în cazul efectuării 
curăţării periodice.

<Proba de funcționare>
• După curăţarea interiorului unităţii interioare și grilei aspiraţiei, efectuaţi proba de funcţionare în 

conformitate cu manualul de instalare anexat la unitatea exterioară. 
• Când becul indicator al funcţionării de pe telecomandă clipeşte, indică o anomalie. Controlați codurile de 

defecţiuni de pe telecomanda. Relaţia dintre codurile de defecțiune şi detaliile anormale este descrisă în 
manualul de exploatare anexat unităţii exterioare. În special, dacă indicaţia este una dintre cele prezentate 
în Tabelul 6, acest lucru poate însemna o eroare în cablajul electric sau alimentarea de la reţea este 
deconectată. Prin urmare, reverificați Tabelul 6.

Setare Nr. de mod
PRIMUL NR. DE 

COD
AL DOILEA NR. DE 

COD

Ventilatorul funcționează/se 
opreşte în timpul decuplării 
termostatului (răcire / încălzire)

Funcționează
11 (21) 2

01

Se oprește 02

Turația ventilatorului în timpul 
decuplării termostatului de 
răcire

LL (Foarte 
redusă) 12 (22) 6

01

Setare 02

Turația ventilatorului în timpul 
decuplării termostatului de 
încălzire

LL (Foarte 
redusă) 12 (22) 3

01

Setare 02

Contaminare
Ore filtru

(tip viaţă lungă)
Nr. de mod

PRIMUL NR. 
DE COD

AL DOILEA 
NR. DE COD

Normală Aprox. 2500 ore

10 (20)

0
01

Mai contaminat Aprox. 1250 ore 02

Cu indicaţie
3

01

Fără indicație* 02
Română 32



Tabel 6

ATENȚIE

După finalizarea probei de funcționare, verificați elementele menționate la "Elemente care trebuie 
verificate la livrare" la pagina 6.
Dacă la finalizarea probei de funcţionare lucrările de finisaj interior nu sunt încă finalizate, pentru protejarea 
sistemului cereți-i clientului să nu exploateze unitatea interioară până nu se finalizează lucrările de finisaj 
interior. 
Dacă sistemul este exploatat, interiorul unității interioare poate fi poluat de substanțele generate de 
acoperirile și adezivii utilizați în lucrările de finisaj interior, cauzând stropire cu apă și scăpări. 

Pentru operatorul care efectuează proba de funcționare

După finalizarea probei de funcţionare, înainte de a preda clientului instalaţia de aer condiţionat, confirmați 
fixarea capacului cutiei de control, filtrului de aer şi panoului aspiraţiei.
În plus, explicați clientului situația alimentării de la rețea (cuplarea/decuplarea alimentării de la rețea).

11. SCHEMĂ DE CONEXIUNI
(Consultați Fig. 36)

Indicația telecomenzii Detalii

Deși nu este efectuat controlul 
centralizat, becul " " se 

luminează. 

• Bornele (T1/T2) pentru DECUPLARE FORŢATĂ de pe regleta de 
conexiuni a transmisiei unității interioare sunt scurtcircuitate.

Se luminează "U4"
Se luminează "UH"

• Nu este instalată alimentarea de la reţea a unității exterioare.
• Nu este instalată alimentarea de la reţea a unității exterioare.
• Cablajul transmisiei şi cablajul telecomenzii şi cablajul de 

DECUPLARE FORŢATĂ sunt conectate defectuos.
• Cablajul transmisiei este deconectat. 

Fără indicare

• Nu este instalată alimentarea de la reţea a unității interioare.
• Nu este instalată alimentarea de la reţea a unității interioare.
• Cablajul telecomenzii şi cablajul transmisiei şi cablajul de 

DECUPLARE FORŢATĂ sunt conectate defectuos.
• Cablajul telecomenzii este deconectat.

1 (NOTĂ 6) 2 (NOTĂ 3)

3
TELECOMANDĂ FĂRĂ CABLU 
(UNITATE RECEPTOR/AFIŞAJ) 
(ACCESORIU OPȚIONAL)

4 INTRARE DIN EXTERIOR (NOTA 7)

5
CABLAJUL TRANSMISIEI (NOTA 2)
TELECOMANDĂ CENTRALĂ

6 (NOTĂ 4)

7
TELECOMANDĂ CU CABLU 
(ACCESORIU OPŢIONAL)

8 CUTIE DE CONTROL
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Figura 36

NOTE

1. : regletă de conexiuni   : conector   : cablaj de legătură   : conector scurtcircuit
2. În cazul utilizării telecomenzii centrale, conectaţi-o la unitate în conformitate cu manualul de instalare 

anexat.
3. X15, X25A sunt conectate când se utilizează ansamblul pompei de golire. Consultaţi manualul de 

instalare anexat.
4. În cazul comutării principal/secundar, vezi manualul de instalare furnizat cu telecomanda.
5. BLK: negru  RED: roşu  BLU: albastru  WHT: alb  YLW: galben  GRN: verde  ORG: portocaliu  BRN: maro
6. Numai în cazul conductelor protejate. Folosiţi H07RN-F în cazul lipsei protecţiei.
7. Când se conectează cablurile de intrare din exterior, decuplarea forţată sau acţionarea comenzii de 

cuplare/decuplare pot fi selectate cu telecomanda. Pentru detalii suplimentare, consultaţi manualul de 
instalare.

Unitate interioară Telecomandă fără cablu (unitate receptor/afişaj)
A1P Placă cu circuite imprimate A2P Placă cu circuite imprimate
C105 Condensator A3P Placă cu circuite imprimate
F1U Siguranță (F, 3,15A, 250 V) BS1 Buton comutator (întrerupător)
HAP Bec care clipește (monitor de întreţinere verde) H1P Bec de control (aprins - roşu)
KPR Releu magnetic (pompa de golire) H2P Bec de control (temporizator - verde)
M1F Motor (ventilator interior) H3P Bec de control (semnul filtrului - roşu)
M1S Motorul (balans paletă) H4P Bec de control (dezgheţare - portocaliu)
PS Circuit de alimentare de la reţea SS1 Comutator selector (principal/secundar)
R1T Termistor (aer) SS2 Comutator selector (setare adresă fără 

cablu)R2T Termistor (serpentină)
R3T Termistor (serpentină)
V1R Punte de diodă Conector pentru piese opţionale
X1M Regletă de conexiuni X15A Conector (fluxostat)
X2M Regletă de conexiuni X24A Conector (telecomandă fără cablu)
Y1E Ventil electronic de destindere X25A Conector (pompa de golire)
Z1F Filtru de zgomot X33A Conector (adaptor pentru cablaj)

X35A Conector (sursă de alimentare pentru 
adaptor)Telecomandă cu cablu

R1T Termistor (aer)
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8
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