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ČESKY

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
PŘÍRUČKA PRO INSTALACI

Před použitím jednotky si pečlivě přečtěte 
pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti. Tato jednotka je naplněna chladivem R-32.

• Bezpečnostní opatření popsaná v tomto dokumentu jsou klasifikována jako VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ. 
Obě mohou obsahovat důležité informace týkající se bezpečnosti. Vždy bezpodmínečně veškerá tato opatření dodržujte.

• Význam VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ v tomto textu:

  VAROVÁNÍ Nedodržení těchto pokynů může vést k poranění či dokonce ke smrtelnému úrazu.

  UPOZORNĚNÍ Nedodržení těchto pokynů může vést ke škodám na majetku nebo poranění osob, jež mohou být v závislosti 
na okolnostech vážná.

• Bezpečnostní značky uvedené v této příručce mají následující význam:

Dodržujte pokyny. Zajistěte řádné uzemnění. Nikdy se nepokoušejte.

• Po dokončení instalace proveďte zkušební provoz, který odhalí případné chyby, a vysvětlete zákazníkovi, jak s pomocí návodu 
k obsluze klimatizační zařízení provozovat a pečovat se o něj. 

  VAROVÁNÍ

•  Instalační práce svěřte svému prodejci nebo kvalifikovanému personálu. 
Nepokoušejte se nainstalovat klimatizační zařízení sami. Nesprávná montáž může zapříčinit únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.

•  Toto zařízení není určeno k provozu osobami, děti nevyjímaje, se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnou 
zkušeností a znalostmi, s výjimkou případu, kdy jsou pod dozorem nebo byly instruovány o používání tohoto zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečí.

• Na děti je třeba dohlížet, aby si se zařízením nehrály.

•  Nainstalujte klimatizaci podle pokynů uvedených v této příručce. 
Neúplná instalace může způsobit průsak vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.

•  Při montáži používejte pouze specifikované příslušenství a díly.
Použití jiných než specifikovaných dílů může způsobit závadu jednotky, únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.

•  Základ pod klimatizační jednotkou musí být dostatečně silný a pevný, aby unesl její hmotnost. 
Nedostatečná pevnost či síla základu může způsobit pád zařízení s následkem poranění osob.

•  Elektrické práce musí být prováděny v souladu s příslušnými místními a národními předpisy a s pokyny v tomto návodu k instalaci. 
Pro toto zařízení používejte pouze vyhrazený obvod elektrického napájení. Napájecí obvod s nedostatečnou kapacitou či nesprávné zapojení může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár.

• Použijte samostatný elektrický obvod. Nikdy nepoužívejte elektrický obvod sdílený jiným zařízením.

• Používejte kabely vhodné délky. 
Nepoužívejte kabely s odbočkami ani prodlužovací kabely, mohlo dojít k přehřátí, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

•  Ujistěte se, že jsou všechny kabely zajištěny, vyhovují specifikacím a že v místě připojení nedochází k žádnému tahu na svorku ani na vodič. 
Nesprávné zapojení nebo nedostatečné zajištění vodičů může způsobit abnormální hromadění tepla nebo požár.

•  Při zapojování elektrického napájení a propojování vnitřní a venkovní jednotky veďte kabely tak, aby bylo možné bezpečně upevnit kryt 
elektroinstalace. 
Nesprávné usazení krytu elektroinstalace může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo přehřívání svorek.

•  Po připojení propojovacích a napájecích kabelů nezapomeňte kabely vést tak, aby nepůsobily přílišnou silou na elektrické kryty nebo panely. Na kabeláž 
nasaďte kryty. 
Neúplná instalace krytu může způsobit přehřátí svorkovnice, úraz elektrickým proudem nebo požár.

•  Po instalaci nebo přemístění klimatizace odvzdušněte chladicí okruh. Používejte pouze specifikované chladivo (R32). 
Přítomnost vzduchu nebo jiných cizorodých látek v chladicím okruhu způsobuje abnormální zvýšení tlaku, což může vést k poškození zařízení nebo dokonce ke zranění.

• Výška instalace nad podlahou musí být větší než 2,3 m.

•  Pokud dojde během instalace k úniku chladiva, okamžitě vyvětrejte.   
Pokud by se chladivo dostalo do kontaktu s ohněm, může dojít k vytvoření toxických plynů. 

• Po dokončení instalace zkontrolujte, zda nikde neuniká chladivo.  
V případě únik chladiva do místnosti a jeho kontaktu se zdrojem ohně, jako je například teplovzdušné topidlo, sporák nebo vařič, se mohou vytvářet toxické plyny. 

•  Při odčerpávání nejprve zastavte kompresor a teprve poté odpojte potrubí s chladivem. 
Pokud by při odčerpávání kompresor stále běžel a uzavírací ventil zůstal otevřen, dojde při odpojení potrubí s chladivem k nasátí vzduchu, což způsobí abnormální tlak v chladicím 
cyklu. To může vést k poškození zařízení nebo dokonce ke zranění.

•  Během instalace řádně připojte před spuštěním kompresoru potrubí s chladivem. 
Pokud není potrubí s chladivem při spuštění správně připojeno a uzavírací ventil zůstane otevřen, dojde k nasávání vzduchu, což způsobí abnormální tlak v chladicím cyklu. To může 
vést k poškození zařízení nebo dokonce ke zranění.

•  Klimatizační zařízení řádně uzemněte.  
Neuzemňujte jednotku na potrubí inženýrských sítí, bleskosvodu ani k telefonnímu zemnicímu kabelu. Nesprávné uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.  

•  Nainstalujte proudový chránič. Zanedbání instalace proudového chrániče může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
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ČESKY

POZNÁMKA
Požadavky na likvidaci
Tato klimatizační jednotka je označena tímto symbolem. To znamená, že elektrické a elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s netříděným domácím odpadem.
Systém v  žádném případě sami nedemontujte: demontáž klimatizačního systému, zpracování chladiva, oleje a  dalších částí musí provést kvalifikovaný technik v  souladu 
s  odpovídajícími místními a  národními předpisy. Klimatizační jednotky musí likvidovat specializované firmy s  ohledem na opětovné použití, recyklaci a  obnovu.  
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku přispíváte k ochraně před možnými negativními dopady na životní prostředí a zdraví osob. Další informace vám poskytne instalační technik 
či místní úřad. Baterie je nutné z dálkového ovládání vyjmout a zlikvidovat samostatně v souladu s platnými místními a národními předpisy.

Důležité informace ohledně použitého chladiva
Tento výrobek obsahuje fluorované skleníkové plyny.
Nevypouštějte plyny do atmosféry.
Typ chladiva:  R32
Hodnota GWP (1):  675
(1) GWP = Potenciál globálního oteplování (Global Warming Potential)
1 Vyplňte nesmazatelným perem,
 1  tovární náplň chladiva ve výrobku, 
 2  doplňující množství chladiva plněné na místě a 
  1  + 2  celková náplň chladiva 

na štítku náplně chladiva dodávaného s výrobkem. 
Informační štítek plnicího množství musí být umístěn v blízkosti plnicího portu 
(např. na vnitřní straně servisního krytu).

Contains fluorinated greenhouse gases
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a Tovární náplň chladiva: viz typový štítek jednotky
b Doplňující náplň chladiva
c Celková náplň chladiva

d Emise skleníkových plynů z celkové náplně chladiva vyjádřené v tunách 
ekvivalentu CO2

e GWP = potenciál globálního oteplování

POZNÁMKA
V Evropě se pro stanovení intervalů údržby používají emise skleníkových plynů z celkové náplně chladiva v systému (vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2).
Dodržujte platné právní předpisy.
Vzorec pro výpočet emisí skleníkových plynů:
GWP hodnota chladiva × Celková náplň chladiva [v kg] / 1000

2 Připevněte štítek na vnitřní stranu venkovní jednotky. Na štítku schématu zapojení je pro něj vyhrazené místo.

  VAROVÁNÍ
• Žádná elektrická kabeláž se nesmí dotýkat rozvodů vody ani žádných pohyblivých součástí motorů ventilátorů.
• Před instalací či servisem jednotky je nutné ověřit, že jednotka je vypnutá.
• Před servisní prací na klimatizační jednotce je nutné ji odpojit od přívodního napájení.
• NEODPOJUJTE napájecí kabel, pokud je jednotka zapnutá. 

To by mohlo vést k vážnému poranění elektrickým proudem a také nebezpečí vzniku požáru.

• Vnitřní i venkovní jednotky, napájecí kabel a přenosové vedení musí být alespoň 1 m od televizorů a rádií, aby nedocházelo k rušení obrazu a šumu. 
V závislosti na typu a zdroji elektrických vln může být šum slyšet i při vzdálenosti vyšší než 1 m.

• Nepoužívejte prostředky k urychlení procesu odmrazování nebo k čištění, které nejsou doporučené výrobcem.
• Spotřebič musí být uložen v místnosti, ve které nejsou trvale zapnuté zdroje hoření (například: otevřený oheň, zapnutí plynový spotřebič, elektrický ohřívač).
• Nepropichujte ani nespalujte.
• Upozorňujeme, že chladivo může zapáchat.
• Spotřebič musí být nainstalován, provozován a skladován v místnosti s podlahovou plochou větší než X m2 (viz část „Zvláštní opatření pro práci s jednotkou s chladivem R32“).

V případě, že požadavek minimální podlahové plochy není splněn, je třeba jednotku nainstalovat v dobře větrané místnosti.

• POZNÁMKA: Výrobce může poskytnout další vhodné příklady nebo další informace o zápachu chladiva.

  UPOZORNĚNÍ
• Neinstalujte klimatizaci na žádném místě, kde hrozí nebezpečí úniku hořlavých plynů.

V případě úniku může plyn nahromaděný v blízkosti klimatizace způsobit požár.

• Nainstalujte odtokové potrubí k zajištění řádného odtoku a potrubní izolaci, aby nedocházelo ke kondenzaci. Dodržujte přitom pokyny uvedené v tomto návodu k instalaci.   
Nevhodné odtokové potrubí může mít za následek vnitřní netěsnosti a škody na majetku.

• Pomocí např. momentového klíče dotáhněte průchozí redukční matici na požadovaný moment. 
Příliš utažená matice může po delší době používání prasknout a způsobit únik chladiva.

• Jednotku nepřeplňujte.
Tato jednotka je z výroby předem naplněna. Nadměrné naplnění by způsobilo nadměrný proud či poškození kompresoru.

• Po servisu či instalaci musí být panel jednotky zavřen.
Nezajištěné panely mají za následek hlučný provoz jednotky.

• Ostré hrany a lamely výměníků představují potenciální riziko úrazu.
Těmto místům se vyhýbejte.

• Před vypnutím elektrického napájení přepněte vypínač na dálkovém ovládání do pozice „vypnuto“, aby nedošlo k nežádoucímu sepnutí jednotky.
Pokud tak neučiníte, ventilátory jednotky se začnou otáčet, jakmile bude obnoveno napájení, a budou tak představovat nebezpečí pro servisní personál či uživatele.

• Přijměte vhodná opatření, abyste zabránili tomu, že venkovní jednotka bude sloužit jako úkryt malých zvířat. Malá zvířata mohou v případě kontaktu s elektrickými součástmi způsobit poruchy, požár nebo oheň.
Udělte zákazníkovi pokyny ohledně udržování čistoty v oblasti kolem jednotky.

• Teplota chladicího okruhu bude vysoká. Udržujte proto kabeláž jednotky mimo dosah měděných trubek, které nejsou tepelně izolované.
• S chladivem může manipulovat, plnit, vypouštět a likvidovat jej pouze kvalifikovaný personál.

DŮLEŽITÉ
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ČESKY

VÝBĚR MÍSTA INSTALACE

• Před výběrem místa instalace si vyžádejte souhlas uživatele.

Vnitřní jednotka Venkovní jednotka
Vnitřní jednotka by měla být umístěna na místě, kde:
• Jsou dodržena omezení instalace uvedená na výkresu instalace vnitřní 

jednotky.
• Nic nebrání volnému sání a výfuku vzduchu.
• Jednotka není umístěna v přímém slunečním světle.
• Jednotka je umístěna mimo zdroje tepla nebo páry.
• Neexistuje žádný zdroj par strojního oleje (může to zkrátit životnost 

vnitřní jednotky).
• Chladný vzduch cirkuluje po celé místnosti.
• Jednotka je umístěna mimo fluorescenční zářivky s elektronickými 

předřadníky (invertorového typu nebo s rychlým náběhem). Ty totiž 
mohou zkrátit dosah dálkového ovladače.

• Jednotka musí být ve vzdálenosti alespoň 1 m od televizoru nebo rádia 
(jednotka může rušit obraz nebo zvuk).

• Instalaci proveďte v doporučené výšce (více než 2,3 m nad podlahou).
• Jednotky neinstalujte do dveří ani v jejich blízkosti.
• Poblíž klimatizační jednotky neprovozujte žádné topné těleso a 

nepoužívejte minerální oleje, olejové páry ani olejové mlhy, to by 
mohlo způsobit roztavení plastové části a její deformaci v důsledku 
nadměrného tepla či chemické reakce.

• Pokud je jednotka používána v kuchyni, nesmí se do sání jednotky 
dostat mouka.

• Tato jednotka není vhodná do průmyslového prostředí s výskytem mlhy 
řezného oleje či železného prášku ani prostředí s velkými výkyvy napětí.

• Jednotku neinstalujte do míst, jako jsou termální lázně či rafinérie ropy, 
kde se vyskytuje sirovodík.

• Zajistěte, aby venkovní barevné značení kabeláže a svorek bylo stejné 
jako vnitřní značení.

• DŮLEŽITÉ: KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKU NEINSTALUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE 
V PRÁDELNĚ. 
Pro přívod elektrického napájení nepoužívejte spojované ani kroucené 
kabely. Toto zařízení není určeno pro provoz v potenciálně výbušném 
prostředí.

Venkovní jednotka by měla být umístěna na místě, kde:
• Jsou dodržena omezení instalace uvedená na výkresu instalace 

venkovní jednotky.
• Odtoková voda nezpůsobuje žádné problémy.
• Nic nebrání volnému sání a výfuku vzduchu.
• Kolem jednotky může volně proudit vzduch, ale není přímo vystavena 

dešti, silnému větru nebo přímému slunečnímu záření.
• Neexistuje riziko úniku hořlavých plynů.
• Jednotka není přímo vystavena působení solí, sulfidizovaných plynů 

nebo výparů strojního oleje (mohou zkrátit životnost venkovní 
jednotky).

• Hluk z provozu nebo proudění horkého (studeného) vzduchu neruší 
sousedy.

• Jednotka je nejméně 3 metry od jakékoli televizní nebo rádiové antény.
• Odkapávání kondenzátu z uzavíracího ventilu nemůže během provozu 

nic poškodit.

  UPOZORNĚNÍ

Při provozování klimatizace při nízké teplotě okolí postupujte dle pokynů 
uvedených níže.
• Aby se zabránilo vystavení jednotky větru, nainstalujte venkovní jednotku 

stranou sání směrem ke stěně.
• Nikdy neinstalujte venkovní jednotku na místo, kde strana sání může být 

přímo vystavena větru.
• Aby se zabránilo vystavení jednotky větru, doporučuje se namontovat na 

stranu výstupu vzduchu venkovní jednotky ochranný plech.

• V oblastech se silným sněžením zvolte 
takové místo instalace, kde sníh nijak 
neovlivní provoz jednotky.

• Existuje-li pravděpodobnost, že se na 
venkovní jednotce bude hromadit sníh, 
připevněte ochranný kryt proti sněhu.

• V oblastech s vysokou vlhkostí vzduchu 
nebo v oblastech se silným sněžením 
se doporučuje připojit vyhřívání 
odkapávací vaničky na kondenzát, aby 
se zabránilo vršení ledu ze spodního 
rámu. 

• Postavte velkou stříšku.
• Postavte podezdívku.

Nainstalujte jednotku dostatečně vysoko 
od země, aby nebyla zasypána sněhem.

Bezdrátové dálkové ovládání

• Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu světlu 
(brání přijímání signálů z vnitřní jednotky).

• Zapněte všechny fluorescenční zářivky v místnosti (pokud 
tam nějaké jsou) a najděte místo, odkud vnitřní jednotka 
správně přijímá signály z dálkového ovladače (do 7 metrů).

  UPOZORNĚNÍ

Jednotku neinstalujte v nadmořské výšce nad 2 000 m, týká 
se vnitřní i venkovní jednotky.

A  Montážní deska 1 B  Držák dálkového ovládání 1 C  Suché článkové baterie typu AAA 2

D   Bezdrátové dálkové ovládání 1 E   Upevňovací šrouby pro držák 
dálkového ovládání M3× 16L

2 F   Deodorizační filtr s apatitem titanu 2

G  Vypouštěcí kolínko 1 H  Uzávěr vypouštění 1 I  Příručka pro instalaci 1
* Pouze pro modely s tepelným čerpadlem. J  Návod k obsluze 1

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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ČESKY

INSTALAČNÍ VÝKRESY VNITŘNÍ/VENKOVNÍ JEDNOTKY

Vzduchové filtry

Vzduchový 
filtr

Šrouby (M4 × 12L)

Přední panel

Vzdálenost od stropu minimálně 55 mm

Minimálně 50 mm od stěny 
(na obou stranách)

Servisní kryt

Uřízněte tepelně izolovanou 
hadici na správnou délku a 
obalte ji páskou tak, aby byla 
zcela zakryta až k místu řezu.

Utěsněte otvor pro 
hadici tmelem.

Potrubí s chladivem musí být chráněno 
před fyzickým poškozením. Nasaďte 
plastový kryt nebo ekvivalent.

Pod stropem ponechte 300 mm 
pracovního prostoru.

Ploška

Hrozí-li riziko pádu jednotky, 
použijte patkové šrouby.

Ponechte prostor pro potrubí a 
elektrickou údržbu.

Lisované připojení by mělo být 
instalováno venku.

  Jak sundat kryt uzavíracího 
ventilu.
• Vyjměte šroub na krytu 

uzavíracího ventilu
• Stáhněte kryt směrem dolů a 

sejměte ho.
  Jak nasadit kryt uzavíracího 

ventilu.
• Vložte horní část krytu 

uzavíracího ventilu do 
venkovní jednotky.

• Utáhněte šrouby.

Kryt uzavíracího ventilu

Obalte izolovanou trubku 
dokončovací páskou zdola nahoru.

Servisní kryt je odnímatelný.
  Způsob otevření

1)  Odstraňte šrouby krytu.
2)  Posuňte servisní kryt šikmo 

dolů ve směru šipky.
3) Posuňte směrem dolů.

Deodorizační filtr 
s apatitem titanu

Rám filtru

Deodorizační filtr s apatitem titanu (2)

500 mm od stěny

RXC20/25/35 RXC50/60/71

Max. přípustná délka potrubí 20 m 30 m

Minimální přípustná délka potrubí** 3m

Max. přípustná výška potrubí 15 m 20 m

Nutné doplnění chladiva pro potrubí přesahující délku 7,5 m* 17 g/m

Plynové potrubí 9,5 mm (3/8“) 12,7 mm (1/2“¨)

Potrubí pro kapalinu 6,4 mm (1/4“)

* *Nezapomeňte doplnit správné množství chladiva.
Pokud to neuděláte, může dojít ke snížení výkonu.

** Navrhovaná nejkratší délka potrubí činí 3 m, aby se zabránilo hluku z venkovní jednotky a vibracím.
(K mechanickému hluku a vibracím může dojít v závislosti na tom, jak je jednotka instalována, a na prostředí, ve kterém je používána.)
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POKYNY PRO VNITŘNÍ INSTALACI
INSTALACE MONTÁŽNÍ DESKY

• Montážní deska by měla být umístěna na stěně, 
která unese hmotnost vnitřní jednotky.

1) Dočasně připevněte montážní desku ke stěně, 
ujistěte se, že je panel zcela rovný, a vyznačte na 
stěnu body pro vrtání.

2) Připevněte ke stěně montážní desku pomocí 
šroubů.

Doporučené body uchycení montážní desky a rozměry

Upevňovací šroub montážní desky

Montážní deska by měla být 
umístěna na stěně, která 
unese hmotnost vnitřní 
jednotky.

Montážní deska

VNITŘNÍ JEDNOTKA FTXC20/25/35/50

  Doporučené body uchycení 
montážní desky (celkem 7 bodů) Na tyto výstupky položte vodováhu.

Použijte metr podle vyobrazení.
Nastavte konec metru na 
značku 

Otvor skrz stěnu 
Ø 65 mm
Poloha odtokové hadice 
Jednotka: mm

50 170170

116,5117

24
1,

6

24
1,

6

46
,4

770

 Ø 65  Ø 65

46
,4

49,549,5

Všechny rozměry jsou v mm

VNITŘNÍ JEDNOTKA FTXC60/71

  Doporučené body uchycení 
montážní desky (celkem 7 bodů) Na tyto výstupky položte vodováhu. Použijte metr podle vyobrazení.

Nastavte konec metru na značku 

Otvor skrz stěnu  
Ø 65 mm

Poloha odtokové hadice
Jednotka: mm

117

170 60 170

126,5

25
1,

6

25
1,

6

45
,4

990
49,5

 Ø 65  Ø 65

45
,4

65,5

Všechny rozměry jsou v mm

VYVRTÁNÍ OTVORU VE STĚNĚ A INSTALACE POTRUBNÍ PRŮCHODKY

• U stěn s kovovým rámem nebo kovovou desku nezapomeňte do otvoru vložit potrubní průchodku a záslepku na stěnu, abyste 
zabránili případnému úniku tepla, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

• Nezapomeňte utěsnit mezery kolem trubky těsnicím materiálem, aby 
nedošlo k prosakování vody. 

1) Vyvrtejte do stěny průchozí otvor 65 mm se sklonem dolů směrem ven.
2) Do otvoru vložte trubku do stěny.
3) Nasaďte na trubku do stěny záslepku.
4) Po dokončení instalace potrubí s chladivem, elektroinstalace a potrubí 

na kondenzát utěsněte mezeru kolem potrubí tmelem.

Potrubní průchodka 
(zajistí instalatér)

Těsnicí tmel 
(zajistí instalatér)

Uvnitř Venku

Potrubní průchodka 
(zajistí instalatér)

Ø 65Záslepka na stěnu 
(zajistí instalatér)

5



ČESKY

INSTALACE VNITŘNÍ JEDNOTKY

Potrubí na pravé straně, vpravo vzadu nebo vpravo dole.

Kryt vodiče

Montážní deska

Sem zavěste háček vnitřní jednotky.

značka

Pokud chcete instalovat potrubí na pravé straně 
dole, odstraňte krytku portu potrubí zde.

Svažte trubku s chladivem 
a odtokovou hadici izolační 
páskou.

Pokud chcete instalovat potrubí na pravé 
straně, odstraňte krytku portu potrubí zde.

Potrubí na pravé straně
Potrubí vpravo vzadu

Potrubí 
vpravo 
dole

Montážní deska

Při odizolování konců 
spojovací kabeláže mezi 
jednotkami omotejte konce 
kabeláže izolační páskou.

Spojovací kabeláž  
mezi jednotkami

1) Pomocí vinylové pásky připevněte odtokovou hadici zespoda k trubkám 
chladivem.

2) Omotejte trubky s chladivem a odtokovou hadici izolační páskou.
3) Protáhněte odtokovou hadici a trubky s chladivem otvorem ve stěně, poté s 

pomocí značek  na horní straně vnitřní jednotky nasaďte vnitřní jednotku 
na háčky na montážní desce.

4) Otevřete přední panel a poté otevřete servisní kryt.  
(Viz tipy k instalaci.)

5) Protáhněte spojovací kabel z venkovní jednotky průchozím otvorem ve stěně 
a poté zadní stranou vnitřní jednotky.  
Protáhněte jej přední stranou. Konce vodičů ohněte směrem nahoru pro 
usnadnění následné práce. (Pokud je nutné konce spojovacího kabelu mezi 
jednotkami nejprve odizolovat, spojte je lepicí páskou.) 

6) Oběma rukama zatlačte spodní rám vnitřní jednotky na háčky montážní 
desky. Dbejte na to, aby se kabely nezachytily za okraj vnitřní jednotky.

Potrubí na levé straně, vlevo vzadu nebo vlevo dole.

Jak vyměnit vypouštěcí zátku a odtokovou hadici

• Způsob demontáže 
1) Otáčením uvolněte drátěnou sponu z háčku vpravo a sejměte 

odtokovou hadici.
2) Vyjměte vypouštěcí zátku na levé straně a připevněte ji na 

pravou stranu.
3) Vložte odtokovou hadici a utáhněte ji otočením drátěné spony 

k háčku. 
Zapomenete-li utáhnout, může dojít k průsaku vody.

Poloha připojení odtokové hadice
Odtoková hadice je na zadní straně jednotky.

Upevnění na levé straně Upevnění na pravé straně 
(standardně z výroby) 

Zadní pohled na jednotku

Přední pohled na jednotku
Levá strana Pravá strana

Kabelová příchytkaKabelová příchytka

Odtoková hadiceOdtoková hadice

1) Pomocí vinylové pásky připevněte odtokovou hadici zespoda k 
trubkám chladivem.

2) Nezapomeňte připojit odtokovou hadici k vypouštěcí přípojce 
namísto vypouštěcí zátky.

3) Potrubí s chladivem tvarujte podle značení dráhy potrubí na 
montážní desce.

4) Protáhněte odtokovou hadici a potrubí s chladivem otvorem ve stěně, 
potom umístěte vnitřní jednotku na háčky na montážní desce. 
Použijte značky na horní straně vnitřní jednotky jako vodítka.

5) Vytáhněte spojovací kabeláž mezi jednotkami.
6) Připojte spojovací potrubí mezi jednotkami.

Při zasouvání nenanášejte mazací tuk 
(olej pro chladicí stroje). Mohlo by dojít k 
narušení a netěsnosti zátky.

Potrubí na levé straně

Pokud chcete instalovat potrubí na levé 
straně, odstraňte krytku portu potrubí zde.

Pokud chcete instalovat potrubí na levé straně 
dole, odstraňte krytku portu potrubí zde.

Potrubí vlevo vzadu
Potrubí vlevo dole

 Jak umístit vypouštěcí zátku

Zasuňte šestihranný klíč 
(4 mm)

Žádná mezera

Odtoková hadice
Vtlačte do tohoto 
otvoru tmel nebo těsnicí 
materiál.

Omotejte plastovou páskou.

Montážní deska

Omotejte izolační pásku kolem 
ohnuté části trubky s chladivem. 
S každou otáčkou by měla páska 
přesahovat alespoň o polovinu šířky.
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7

Odtoková hadice

Odtoková hadice

Vnější stěna

50 mm 
nebo více

Vinylchloridová odtoková 
trubka (VP-30)

Vnitřní stěna
Zasuňte odtokovou hadici 
do této hloubky, aby se 
nemohla vytáhnout z 
odtokové trubky.

Potrubí pro 
chladivo

 Montážní 
deska

Spodní rám

7) Omotejte trubky s chladivem a odtokovou hadici izolační 
páskou obrázek podle vyobrazení vpravo.

Potrubní průchodka.

Postupujte dle pokynů.

Potrubí na levé straně, vlevo vzadu nebo vlevo dole

1) Zasuňte odtokovou hadici do této hloubky, aby se nemohla 
vytáhnout z odtokové trubky.

Vnitřní jednotka musí být instalována tak, aby byl nedošlo k mísení vystupujícího teplého vzduchu s teplým vratným vzduchem. 
Dodržujte vzdálenost uvedenou na obrázku. Vnitřní jednotku neinstalujte v místech, kde může být vystavena přímému slunečnímu 
záření. Vhodné místo je třeba vybrat i s ohledem na potrubí a odvod kondenzátu. Místo nesmí být u dveří nebo oken.

Vratný vzduch

Požadovaný prostor min. 50min. 50

m
in

. 5
5

(Prostor pro 
údržbu)

(Prostor pro 
údržbu)

(P
ro

sto
r n

ut
ný

 
pr

o 
fu

ng
ov

án
í)

Průtok vzduchu 
(vnitřní)

Všechny rozměry jsou v mm

  Připojení vnitřní jednotky
Zaklapněte spony spodního 
rámu k montážní desce. 

  Odpojení vnitřní jednotky.
Zatlačte na označené místo (ve 
spodní části přední mřížky) a 
odepněte spony.

Montážní 
deska

Jazýček

Značka (zadní strana)
Spodní rám

Přední mřížka

ODTOKOVÁ TRUBKA
• Připojte odtokovou hadici podle níže uvedeného popisu. 

Odtoková hadice by 
měla směřovat dolů.

Není přípustný žádný 
lapač.
Nevkládejte konec 
hadice do vody.

• Odvod kondenzátu

Voda 
uniká

Voda 
uniká

Voda 
uniká

Voda 
neodtéká

Odtok
ChybněChybněChybněSprávně

Konec 
ponořený 
do vody

• Vyjměte vzduchové filtry a do vaničky na zachytávání kondenzátu 
nalijte trochu vody, abyste hladce zkontrolovali snadný odtok vody.

• Je-li zapotřebí odtokovou hadici prodloužit, opatřete si 
prodlužovací hadici (k dostání v obchodech). Nezapomeňte 
vnitřní část prodlužovací hadice tepelně odizolovat. 

Odtoková hadice 
vnitřní jednotky Ø 

16 Prodlužovací odtoková hadice

Tepelná izolace trubky 
(zajišťuje zákazník)

• Pokud připojujete tuhou trubku z polyvinylchloridu (vnitřní 
průměr 16 mm) přímo k odtokové hadici připojené k vnitřní 
jednotce jako u potrubních průchodek, použijte jako spoj 
jakékoli komerčně dostupné odtokové hrdlo (vnitřní průměr 
16 mm).

φ1
6

Odtoková hadice 
dodávaná s vnitřní 
jednotkou

hrdlo (vnitřní průměr 
16 mm)

trubka PVC (průměr 
16 mm)



ČESKY

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

DŮLEŽITÉ: * Čísla uvedená v  tabulce jsou pouze pro informaci. Musí být zkontrolována a vybrána tak, aby byla v souladu 
s místními/národními předpisy. To se také týká typu instalace a použitých vodičů.

 ** Rozsah napětí se musí zkontrolovat podle štítku na jednotce.

2

1

2

1

N

L

3 3

Svorkovnice 
venkovní jednotky

Svorkovnice 
vnitřní jednotky

N / L2
L / L1

Napájení

Hlavní 
vypínač

Pojistka / 
jistič

Kabel napájení

Propojovací kabel

Při odpojení se musí 
odpojit všechny fáze 
a vzdálenost kontaktů 
musí být alespoň 3 mm.

 

Model Vnitřní (FTXC) 20/25/35C 50/60/71C

Venkovní (RXC) 20/25/35C 50/60/71C

Rozsah napětí** 220 až 240 V~ při 50 Hz + 

Rozměr kabelu napájení* mm2

Počet vodičů
1,5
3

2,5
3

Rozměr propojovacího kabelu* mm2

Počet vodičů
1,5
4

1,5
4

Doporučené pojistky / jističe** A 16 16

• Všechny vodiče musí být zapojeny pevně.
• Žádný vodič se nesmí dotýkat potrubí chladiva, kompresoru ani pohybujících se součástí.
• Propojovací vodič mezi vnitřní jednotkou a vnější jednotkou musí být připevněn pomocí dodaných upevňovacích prvků pro kabely.
• Napájecí kabel musí odpovídat alespoň požadavkům H07RN-F.
• Na svorky a kabely nesmí působit žádná vnější síla.
• Všechny kryty musí být řádně upevněny, aby se nikde nenacházely mezery.
• Pro připojení vodičů k svorkovnici elektrického napájení použijte očkové svorky. Vodiče zapojte podle indikace na svorkovnici. (Viz 

elektrické schéma zapojení na jednotce.)

Nasaďte izolační návlečku

Očková svorka
Elektrický vodič

• Pro dotažení šroubů svorkovnice používejte vhodný šroubovák. Nevhodný šroubovák by mohl poškodit hlavu šroubu.
• Příliš silné utažení může poškodit šrouby svorkovnice.
• Na jednu svorku nepřipojujte vodiče s různým průměrem.
• Zapojení kabeláže proveďte přehledně. Při zapojování kabeláže dejte pozor, abyste nezablokovali přístup k jiným součástem a nevytvořili překážku pro kryt svorkovnice.

Připojte vodiče stejné 
tloušťky na obě strany.

Nepřipojujte vodiče stejné 
tloušťky na jednu stranu.

Nepřipojujte vodiče 
různých tlouštěk.
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ČESKY

POKYNY PRO VENKOVNÍ INSTALACI
INSTALACE VENKOVNÍ JEDNOTKY

• Pokud v cestě sání vzduchu nebo výfuku vzduchu venkovní jednotky je stěna nebo jiná překážka, postupujte podle níže uvedených pokynů.
• Pro jakýkoliv z níže zobrazených způsobů instalace musí být výška zdi na straně výfuku maximálně 1 200 mm.

  

 

Stěna na jedné straně Stěny na dvou stranách Stěny na třech stranách

Pohled z boku

Pohled z boku

Pohled shora

Pohled shora

Pohled shora

Pohled shora

1200 nebo 
méně

Stěna na jedné straně Stěny na dvou stranách Stěny na třech stranách

Více než 50

Více než 100 Více než 350

Více než 
100

Více než 350 Více než 100

Více než 350
Více než 
50

Více než 
50

Více než 50

Více než 100
Více než 
150Více než 

100

Více než 
50

Více než 
50

Více než 150

Více než 300Více než 50
1200 nebo 

méně

RXC20/25/35

RXC50/60/71

Všechny rozměry jsou v mm

ODVOD KONDENZÁTU
Odvod kondenzátu. (Pouze tepelné čerpadlo)

Otvor pro odvod kondenzátu

Spodní rám

Vypouštěcí hrdlo

Hadice (k dostání v obchodě, vnitřní průměr 5/8“ (16 mm))

1) Pro odvod kondenzátu použijte vypouštěcí kolínko.
2) Pokud je připojení pro odvod kondenzátu zakryto základnou nebo 

podlahou, podložte venkovní jednotku tak, aby se zvedla alespoň o 30 mm.
3) V oblastech, kde je chladné počasí nepoužívejte pro odvod kondenzátu 

hadici.
(Kondenzát by mohl zamrznout a zhoršit výkon vytápění.)

ROZLISOVÁNÍ KONCE TRUBKY
1) Řezačkou trubek odřízněte konec trubky.
2) Odstraňte otřepy. Při řezání musí okraj směřovat dolů, aby otřepy 

nevnikly do trubky.
3) Na trubku nasaďte převlečnou matici.
4) Rozlisujte trubku.
5) Zkontrolujte, zda je rozlisovaný spoj správně vytvořený.

• Na rozlisovanou část nepoužívejte minerální olej.
• Dbejte, aby do systému nevnikl minerální olej, protože by došlo ke zkrácení životnosti 

jednotek.
• Nikdy nepoužívejte potrubní rozvody, které již byly dříve použity v jiných instalacích. 
• Používejte výhradně díly dodávané s jednotkou.
• Nikdy k této jednotce neinstalujte vysoušeč, jinak nelze zaručit garantovanou životnost.
• Vysoušecí materiál může působit jako rozpouštědlo a poškodit systém.
• Neúplné rozlisování může způsobit únik chladiva.

  VAROVÁNÍ

Nepoužívejte spoje, které již byly dříve použity.
  UPOZORNĚNÍ

Umístěte přesně do stejné polohy, jako je uvedeno dole.

Velikost trubky, 
mm (palce)

A (mm)
Nástroj pro rozlisování 

pro R32/R410A Klasický nástroj pro rozlisování

Typ spojky Typ spojky (tuhá) Typ křídlové matice 
(imperiální typ)

6,4 (1/4”) 0-0,5 1,0-1,5 1,5-2,0
9,5 (3/8”) 0-0,5 1,0-1,5 1,5-2,0

12,7 (1/2”) 0-0,5 1,0-1,5 2,0-2,5
15,9 (5/8”) 0-0,5 1,0-1,5 2,0-2,5
19,1 (3/4”) 0-0,5 1,0-1,5 2,0-2,5

Rozlisování

Forma

A

Vnitřní povrch rozlisu 
musí být bez trhlin

Trubka musí být rovnoměrně 
rozlisována do dokonalého tvaru kruhu.

Nezapomeňte nasadit převlečnou matici.

Zkontrolujte

(Výřez přesně v 
pravém úhlu) Odstraňte otřepy.
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POTRUBÍ PRO CHLADIVO

1) Použijte převlečnou matici připevněnou k hlavní jednotce. (Aby se zabránilo prasknutí matice v důsledku narušení.)
2) Aby se zabránilo úniku chladiva, aplikujte olej pouze na vnitřní povrch rozlisu. (Použijte olej pro R32.)
3) Při utahování převlečných matic použijte momentové klíče, abyste zabránili poškození matic a úniku plynu.

  UPOZORNĚNÍ

Zarovnejte středy obou rozlisů a utáhněte rukou převlečné matice o 3 až 4 otáčky. Poté utáhněte pevně pomocí momentového klíče.
[Naneste olej]

Na vnitřní povrch rozlisu naneste olej.

Na vnější povrch olej neaplikujte.

Nepoužívejte olej na převlečnou matici, abyste 
předešli utažení přílišným momentem.

Převlečná matice

[Utáhněte]

Momentový klíč

Klíč

Spojení potrubí

Převlečná matice

Velikost trubky, mm (palce) Moment, Nm / (ft-lb)

6,4 (1/4") 18 (13,3)

9,5 (3/8") 42 (31,0)

12,7 (1/2") 55 (40,6)

15,9 (5/8") 65 (48,0)

19,1 (3/4") 78 (57,6)

 

Stěna

Déšť

Nezapomeňte 
zakrýt.

Nemáte-li k dispozici krytku 
na rozlisy, zakryjte ústí rozlisu 
páskou tak, aby do něho nemohly 
pronikat nečistoty ani voda.

1. Upozornění pro manipulaci s trubkami
1) Chraňte otevřený konec trubky před prachem a vlhkostí.
2) Veškeré ohyby potrubí by měly být co možná nejvíce pozvolné. 

K ohýbání použijte ohýbačku trubek.
2. Výběr měděných a tepelně izolačních materiálů

Používáte-li komerčně dostupné měděné trubky a spojovací materiál, dodržujte následující:
1) Izolační materiál: Polyetylénová pěna 

Přenos tepla: 0,041 až 0,052W/mK (0,035 až 0,045kcal/(mh •˚C) 
Povrch potrubí s chladivem dosahuje max. 110 ˚C.
Vybírejte takové tepelně izolační materiály, které dokážou této teplotě odolat.

2) Odizolujte jak potrubí s chladivem, tak i potrubí s kapalinou a zajistěte následující rozměry izolace.
Velikost trubky, mm (palce) Minimální poloměr ohybu Tloušťka trubky Velikost tepelné izolace Tloušťka tepelné izolace

6,4 (1/4") 30 mm nebo více
0,8 mm

(C1220T-O)

Vnitřní průměr 8–10 mm

10 mm (min.)

9,5 (3/8") 30 mm nebo více Vnitřní průměr 12–15mm

12,7 (1/2") 40mm nebo více Vnitřní průměr 14–16mm

15,9 (5/8") 50mm nebo více 1,0mm
(C1220T-O)

Vnitřní průměr 16–20mm

19,1 (3/4") 50mm nebo více Vnitřní průměr 20–24mm

Spojovací kabeláž mezi jednotkami

Odtoková hadice

Izolace trubky kapalinyIzolace trubky plynu

Ochranná páska

Plynové potrubí
Potrubí pro kapalinu

POZNÁMKA
Nepřekračujte maximální pracovní tlak (viz „Maximální přípustný tlak” na typovém štítku jednotky).

ODVZDUŠNĚNÍ A KONTROLA TĚSNOSTI
• Po dokončení práce na potrubí je nutné systém odvzdušnit a zkontrolovat jeho těsnost.

1) Do chladicího okruhu nepřidávejte žádnou jinou látku než určené chladivo (R32).
2) Dojde-li k úniku chladicího plynu, vyvětrejte maximálně co nejdříve místnost.
3) R32, stejně jako jiná chladiva, je zapotřebí odborně zlikvidovat/zregenerovat; nikdy by neměly být vypouštěny přímo do životního 

prostředí.
4) Používejte výhradně vývěvu pro R32. Použití stejné vývěvy pro různá chladiva může poškodit vývěvu nebo jednotku.

  VAROVÁNÍ

• Pokud doplňujete chladivo, proveďte odvzdušnění z potrubí s chladivem a vnitřní jednotky 
pomocí vývěvy a poté doplňte chladivo.

• K ovládání dříku uzavíracího ventilu použijte šestihranný klíč (4 mm).
• Všechny spoje potrubí chladiva by měly být utaženy momentovým klíčem na specifikovaný 

utahovací moment.

Tlakoměr

Čepičky 
ventilu

Uzavírací ventil 
kapaliny

Uzavírací ventil plynu
Servisní port pro vývěvu

Vysokotlaký 
ventilNízkotlaký 

ventil

Plnicí hadice

Tlakoměr/
vakuometr

Tlakoměr sběrného potrubí
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1) Připojte plnicí hadici (vedoucí od tlakoměru sběrného potrubí) k servisnímu portu plynového uzavíracího ventilu.

2) Zcela otevřený nízkotlaký ventil na tlakoměru sběrného potrubí (Lo) a vysokotlaký ventil (Hi) úplně zavřete.
(Vysokotlaký ventil následně nevyžaduje žádnou činnost.)

3) Proveďte vakuové čerpání a ujistěte se, že tlakoměr/vakuometr ukazuje - 0,1 MPa (- 760 mmHg)*1.

4)  Zavřete nízkotlaký ventil na tlakoměru sběrného potrubí (Lo) a zastavte vývěvu. (Ponechte v tomto stavu několik minut, abyste se ujistili, že se ukazatel 
tlakoměru/vakuometru neskočil zpět.)*2.

5) Odstraňte kryty z uzavíracího ventilu kapaliny a plynu.

6) Pomocí šestihranného klíče otočte dřík uzavíracího ventilu kapaliny o 90° doleva a otevřete ventil. 
Po 5 sekundách jej zavřete a zkontrolujte, zda nedochází k úniku plynu. Pomocí mýdlové vody zkontrolujte, zda nedochází k úniku plynu z rozlisu vnitřní a 
venkovní jednotky a z dříků ventilů. Po dokončení kontroly otřete veškerou mýdlovou vodu.

7) Odpojte plnicí hadici od servisního portu uzavíracího ventilu plynu a poté zcela otevřete uzavírací ventil kapaliny a plynu. 
(Nepokoušejte se otočit dřík ventilu za doraz.)

8) Momentovým klíčem utáhněte krytky ventilů a servisních portů pro uzavírací ventily kapaliny a plynu na stanovený moment.

*1. Délka potrubí vs. doba běhu vývěvy
Délka potrubí Do 15 metrů Více než 15 metrů
Doba běhu Ne méně než 10 min. Ne méně než 15 min.

*2. Pokud se ručička tlakoměru/vakuometru vychýlí zpět, může mít chladivo v sobě obsah vody nebo se může jednat o uvolněný spoj. 
Zkontrolujte všechny spoje potrubí a podle potřeby dotáhněte matice. Potom opakujte kroky 2) až 4).

OPERACE ODČERPÁNÍ
Abyste chránili životní prostředí proveďte odčerpání při přemísťování nebo likvidaci jednotky.
1) Sejměte kryty z uzavíracího ventilu kapaliny a plynu.
2) Proveďte operaci nuceného chlazení.
3) Po pěti až deseti minutách uzavřete uzavírací ventil kapaliny šestihranným klíčem.
4) Po dvou až třech minutách uzavřete plynový uzavírací ventil a zastavte nucené chlazení. 

Nucené chlazení
  Pomocí vypínače vnitřní jednotky

Stiskněte vypínač vnitřní jednotky po dobu nejméně 5 sekund. (Provoz se spustí.)
• Nucené chlazení se automaticky zastaví přibližně po 15 minutách. 

Chcete-li zastavit provoz, stiskněte vypínač vnitřní jednotky.

Šestihranný 
klíč

Zavřít

Víko ventiluUzavírací ventil plynu
Servisní přípojka

Uzavírací ventil kapaliny

Po uzavření uzavíracího ventilu kapaliny zavřete do 3 minut uzavírací ventil plynu a ukončete nucené chlazení.
  UPOZORNĚNÍ

Odčerpání

NEBEZPEČÍ: RIZIKO VÝBUCHU
Odčerpání – únik chladiva. Pokud chcete systém odčerpat a v okruhu chladiva je netěsnost:
•  NEPOUŽÍVEJTE funkci automatického odčerpání, s jejíž pomocí můžete odčerpávat veškeré chladivo ze systému do venkovní 

jednotky. Možný důsledek: Samovznícení a výbuch kompresoru v důsledku proudění vzduchu do provozního kompresoru.
•  Použijte samostatný sběrný systém, aby se NESPUSTIL kompresor jednotky.

POZNÁMKA
Při odčerpávání nejprve zastavte kompresor a teprve poté odpojte potrubí s chladivem. Pokud by byl během odčerpávání kompresor 
stále v provozu a uzavírací ventil zůstal otevřený, vzduch se bude nasávat dovnitř systému. Nadměrný tlak v okruhu chladiva pak 
může způsobit závadu kompresoru nebo poškození systému.
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ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

  VAROVÁNÍ

• Nepoužívejte kabely se závitem, prodlužovací šňůry ani přípojky starburst. Může dojít k přehřátí, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Nepoužívejte uvnitř výrobku místně zakoupené elektrické díly. (Neprovádějte větvení napájení pro čerpadlo kondenzátu, např. ze 

svorkovnice.)  Mohlo by to způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
• Nainstalujte jistič svodového proudu. (Musí odolat vyšším harmonickým.) 

(Tato jednotka používá invertor. Proto musí být použit jistič svodového proudu, který dokáže odolat vyšším harmonickým, aby se předešlo 
selhání obvodu zemního svodu.)

• Použijte jistič s odpínačem na všech pólech s alespoň 3 mm (1/8 palce) mezi mezerami kontaktních bodů.
• Při zapojování dbejte na to, abyste netahali za vedení.
• Nepřipojujte napájecí kabel k vnitřní jednotce. Mohlo by to způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
• Nenahazujte ochranný jistič, dokud nebudou práce dokončeny.

1) Stáhněte z vodiče izolaci (20 mm).
2) Připojte propojovací vodiče mezi vnitřní a venkovní jednotku tak, aby souhlasila čísla svorek. Utáhněte šroubky svorek. K utahování 

šroubů doporučujeme použít plochý šroubovák.
Šrouby jsou zabalené společně se svorkovnicí.

1
2
3

1 2 3

 

  L   N

1 2 3

L

N

Vodiče dobře upevněte 
šroubky na svorkách.

Napájení 50 Hz 
220 – 240 V

Jistič proti zemnímu 
spojení

Jistič

Uzemnění

Vodiče dobře 
upevněte šroubky 
na svorkách.

Vnitřní 
jednotka

Svorkovnice elektrického 
napájení

Vodiče upravte tak, 
aby servisní kryt a kryt 
uzavíracího ventilu 
bezpečně dosedaly.

Napájecí kabel 
3žilový 60245 IEC 57 
H07RN-F

Propojovací kabel mezi jednotkami 
4žilový 60245 IEC 57 H07RN-F

RXC20/25/35* 16A

RXC50/60/71* 16A

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO PRÁCI S JEDNOTKOU S CHLADIVEM R32

Modely náplň R32, kg pro 
potrubí o délce 7,5 m

Minimální plocha místnosti, Xm2 
(vychází z potrubí o délce 7,5 m)

náplň R32, kg pro max. 
přípustnou délku potrubí*

Minimální plocha místnosti, Xm2 (vychází 
z potrubí o max. přípustné délce)*)

FTXC20C - RXC20C 0,55 0,29 0,76 0,55

FTXC25C - RXC25C 0,55 0,29 0,76 0,55

FTXC35C - RXC35C 0,75 0,54 0,96 0,88

FTXC50C - RXC50C 1,00 0,95 1,38 1,82

FTXC60C - RXC60C 1,10 1,15 1,48 2,10

FTXC71C - RXC71C 1,15 1,26 1,53 2,24

* Výpočet vychází z instalační výšky 1,8 m
* Max. přípustná délka (L), m pro:-

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

•  Potrubní instalace by měla být pokud možno minimální a je nutné ji chránit před fyzickým poškozením. Dále je nutné instalaci provést ve 
větraném prostoru. 

• Pro účely údržby by měly být dostupné mechanické konektory a rozlisované spoje pro opakované použití.
12
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 VAROVÁNÍ
Před zahájením instalace se ujistěte, že hrozí minimální riziko vzplanutí, a nepracujte v uzavřených prostorách.

Zajistěte dobré odvětrání otevřením oken nebo dveří.

• Jsou-li lisované spoje používané ve vnitřních prostorách, je zapotřebí rozlisovanou část při opakovaném spojení obnovit.
•  Vyvarujte se instalování klimatizace v místech, kde může být vystavena stálému otevřenému plameni (např. u elektrických ohřívačů).
•  Každá osoba, která pracuje na chladicím okruhu, by měla být držitelem platného certifikátu vystaveného posuzovacím orgánem s akreditací 

v daném odvětví, který schvaluje způsobilost osob k bezpečnému zacházení s chladivy v souladu se uznávanou specifikací posuzování v 
tomto oboru.

• Kontrola přítomnosti chladiva
Před a během práce musí technik kontrolovat prostory vhodným detektorem chladiva, aby měl přehled o potenciálně hořlavé atmosféře. 
Zajistěte, aby zařízení použité pro detekci netěsností bylo vhodné pro použití s hořlavými chladivy, tj. nejiskřící, dostatečně utěsněné nebo 
jiskrově zabezpečené.
• Přítomnost hasicího přístroje
Je-li zapotřebí provést na chladicím zařízení nebo souvisejících dílech jakékoli práce za tepla, musí být k dispozici po ruce náležitý hasičský přístroj. 
Zajistěte práškový nebo CO2 hasicí přístroj v blízkosti místa, kde je prováděno plnění.
• Žádné zdroje vznícení
Všechny možné zdroje vznícení, včetně zapálených cigaret, by měly být udržovány v dostatečné vzdálenosti od místa instalace, opravy, demontáže 
a likvidace, během nichž se může do okolního vzduchu uvolňovat hořlavé chladivo. Prostor by měl být opatřen cedulkou „Zákaz kouření“.
• Na instalaci by měly být provedeny následující kontroly:

 – značení a štítky na zařízení jsou stále viditelné a čitelné. Značení a štítky, které nejsou čitelné, je nutné vyměnit.
 –  potrubí s chladivem nebo komponenty jsou nainstalovány v místě, kde je nepravděpodobné, že by byly vystaveny látkám, jež by mohly 

rozleptávat či jinak narušovat komponenty obsahující chladivo, ledaže by byly tyto komponenty vyrobeny z materiálů, které jsou vůči korozi 
odolné nebo by byly vůči ní vhodně chráněny.

• Počáteční bezpečnostní kontrola by měla zahrnovat:
 – kondenzátory jsou vybité; to je nutné provést bezpečným způsobem, aby nedošlo k tvorbě jisker;
 – při plnění, vyprazdňování nebo odvzdušňování chladicího systému nesmí být exponovány žádné živé elektrické součásti a kabely

• Oprava jiskrově zabezpečených komponent
Nepoužívejte v obvodu žádné trvalé indukční nebo kapacitní zátěže, aniž byste se ujistili, že nebude překročeno přípustné napětí a proud pro 
použité zařízení. 

Komponenty vyměňujte pouze za díly určené výrobcem. 
• Způsoby detekce netěsností
Ujistěte se, že detektor nemůže představovat potenciální zdroj vznícení (například halogenidový hořák) a je vhodný pro použité chladivo. Zařízení 
pro detekci netěsností musí být nastaveno na procento LFL chladiva (pro R32 je LFL 13 %) a kalibrováno na použité chladivo. Současně musí 
být zjištěno příslušné procento plynu (max. 25 %). 
Kapaliny na detekci netěsností jsou vhodné pro použití s většinou chladiv, ale je třeba se vyhnout použití detergentů obsahujících chlor, neboť ten 
může reagovat s chladivem a rozleptávat měděné potrubí. Existuje-li podezření na netěsnost, musí být odstraněny / uhašeny všechny otevřené 
plameny. Je-li zjištěn únik chladiva, který vyžaduje pájení, musí se veškeré chladivo ze systému odčerpat, nebo izolovat (pomocí uzavíracích 
ventilů) v části systému, která je vzdálená od místa netěsnosti. Před procesem pájení a během něho je pak nutné systém proplachovat dusíkem 
bez obsahu kyslíku (OFN).
• Demontáž a odčerpání
Při narušení chladicího okruhu za účelem opravy (nebo z jakéhokoli jiného důvodu) se použijí klasické postupy. Je však důležité dodržovat 
osvědčené postupy, protože ty pamatují na hořlavost. Měl by být dodržován následující postup:
• odčerpejte chladivo;
• propláchněte okruh inertním plynem;
• odčerpejte;
• znovu propláchněte inertním plynem;
• otevřete okruh rozříznutím nebo propálením pájkou.
Náplň chladiva je nutné odčerpat do náležitých lahví. Aby byla jednotka bezpečná, musí se systém propláchnut dusíkem bez obsahu kyslíku 
(OFN). Tento proces může být nutné několikrát opakovat. 
K tomuto úkonu se nesmí používat stlačený vzduch ani kyslík. Propláchnutí by se mělo dosáhnout přerušením vakua v systému za pomoci OFN 
a následným pokračováním v plnění až na pracovní tlak, poté odvětráním na úroveň atmosférického tlaku a nakonec opětovným snížením tlaku 
až na úroveň vakua. 
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Tento postup se opakuje, dokud nebude chladivo ze systému zcela vyprázdněno. Při použití proplachu OFN jako posledního úkonu je nutné 
systém následně odvzdušnit na atmosférický tlak, aby bylo možné provést práci. Tato operace je naprosto nezbytná, pokud mají být provedeny 
na potrubí pájecí práce. Zajistěte, aby se výstupní port pro vývěvu nenacházel v blízkosti zdrojů vznícení a současně zajistěte dobré odvětrání.
• Štítky
 Jednotku je zapotřebí opatřit štítkem „mimo provoz, náplň chladiva vyprázdněna“. Na tomto štítku musí být uveden datum a podpis. Ujistěte se, 
že jsou na zařízení štítky uvádějící, že zařízení obsahuje hořlavé chladivo.
• Postupy plnění chladiva
Kromě klasických postupů pro plnění je třeba dodržovat následující požadavky.

 –   Při používání plnicího zařízení zajistěte, aby nedošlo ke kontaminaci různých chladiv. Hadice nebo potrubí musí být co nejkratší, aby se 
minimalizovalo množství chladiva v nich obsaženého.

 – Láhve musí být udržovány ve svislé poloze.
 –  Před plněním chladivem se ujistěte, že je chladicí systém uzemněn.
 – Po dokončení plnění označte systém (pokud již není).
 – Je třeba věnovat mimořádnou pozornost tomu, aby nedošlo k přeplnění chladicího systému.

 Před opětovným plněním musí být systém podroben tlakové zkoušce pomocí OFN. Po dokončení plnění a před uvedením do provozu se musí 
systém otestovat z hlediska těsnosti. Před opuštěním místa je zapotřebí provést finální zkoušku těsnosti.

Vyřazení z provozu
 Před provedením tohoto postupu je nezbytné, aby technik byl dokonale obeznámen se zařízením a všemi jeho detaily. Doporučuje se, aby veškeré 
chladivo bylo bezpečně odčerpáno. Před provedením úkonu se odebere vzorek oleje a chladiva pro případ, že bude nutné před opětovným 
použitím regenerovaného chladiva provést analýzu. Před zahájením práce musí být k dispozici elektrická energie.
a) Seznamte se s vybavením a jeho ovládáním.
b) Elektricky odizolujte systém.
c) Před zahájením postupu se ujistěte, že:

• je k dispozici mechanické manipulační zařízení (je-li zapotřebí) pro manipulaci s láhvemi s chladivem;
• jsou k dispozici veškeré osobní ochranné prostředky a jsou správně používány;
• na proces odčerpávání dohlíží kompetentní osoba;
• odčerpávací zařízení a láhve vyhovují příslušným normám.

d) Pokud je to možné, odčerpejte chladicí systém.
e) Pokud nelze vytvořit vakuum, uspořádejte potrubí tak, aby bylo možné chladivo odstranit z různých částí systému.
f ) Před zahájením odčerpávání se ujistěte, že láhve stojí na váze.
g) Spusťte odčerávací zařízení a postupujte podle pokynů výrobce.
h) Nepřeplňujte láhve. (Ne víc než 80 % objemu kapalné náplně).
i) Nepřekračujte maximální pracovní tlak láhve, ani dočasně.
j) Po správném naplnění lahví a dokončení procesu zajistěte okamžité odstranění lahví a zařízení z místa a uzavřete veškeré uzavírací ventily 

na zařízení.
k) Odčerpané chladivo se nesmí plnit do jiného chladicího systému, pokud nebylo řádně vyčištěno a zkontrolováno.
Odčerpávání
 Při odstraňování chladiva ze systému, ať už při údržbě nebo vyřazování z provozu, se doporučuje, aby bezpečně odčerpat veškeré chladivo. Při 
transferu chladiva do lahví se ujistěte, že jsou používány pouze vhodné lahve pro odčerpávání chladiva. Zajistěte, aby byl k dispozici správný počet 
lahví pro celou náplň systému. Všechny láhve, které budou použity pro odčerpané chladivo, musí být náležitě označeny (tj. speciální láhve pro 
odčerpávání chladiva). Láhve musí být kompletní s přetlakovým ventilem a příslušnými uzavíracími ventily v dobrém provozním stavu. Prázdné 
odčerpávací láhve je zapotřebí odčerpat a před plněním odčerpaného chladiva pokud možno zchladit.
 Odčerpávací zařízení musí být v dobrém provozním stavu a musí k němu být dostupné pokyny týkající se jak zařízení, tak i odčerpávání 
hořlavých chladiv. Kromě toho musí být k dispozici sada kalibrovaných vah, které jsou v dobrém provozním stavu. Hadice musí být kompletní s 
těsnými odpojovacími spojkami v dobrém stavu. Před použitím odčerpávacího zařízení se ujistěte, že je v uspokojivém provozním stavu, že bylo 
řádně udržováno a že jsou všechny související elektrické komponenty utěsněny, aby se v případě úniku chladiva zabránilo vznícení. V případě 
pochybností se obraťte na výrobce. 
Odčerpané chladivo musí být vráceno dodavateli chladiva ve správné odčerpávací lahvi a zásilku musí doprovázet příslušný dokument o přesunu 
odpadu. Nemíchejte chladiva v odčerpávacích jednotkách a zejména ne v lahvích.
Pokud mají být odstraněny kompresory nebo kompresorové oleje, zajistěte jejich vyprázdnění na přijatelnou úroveň, aby v mazivu nezůstalo 
hořlavé chladivo. Proces vyprázdnění musí být proveden před odesláním kompresoru dodavateli. K urychlení tohoto procesu lze použít pouze 
elektrické zahřívání tělesa kompresoru. Při vypouštění oleje ze systému je nutné pracovat s opatrností.
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ČESKY

KONTROLKY
Přijímač infračerveného signálu
Pokud je vyslán infračervený signál dálkového ovládání, vnitřní 
jednotka odpoví tak jak je uvedeno níže, aby potvrdila převzetí signálu.

LED KONTROLKY

ZAPNUTÍ na VYPNUTÍ 1 dlouhý tón

VYPNUTÍ na ZAPNUTÍ
 Čerpadlo vypnuté / Chlazení
zapnuté

2 krátký tón

Ostatní 1 krátký tón

Jednotka tepelného čerpadla
Tabulka zobrazuje kontrolky jednotky klimatizace za 
normálního chodu a při poruchách. Kontrolky jsou umístěny 
na boku jednotky klimatizace.

Kontrolky LED pro jednotku tepelného čerpadla

DISPLEJ ZAPNUTO/VYPNUTO

VYPÍNAČ
ČASOVAČ

PŘIJÍMAČ IČ SIGNÁLU

Jednotky tepelného čerpadla jsou vybaveny čidlem 
„automatického“ režimu, aby udržovaly rozumnou teplotu 
automatickým přepínáním mezi „chlazením“ a „vytápěním“ 
v závislosti na nastavené teplotě.

UVEDENÍ DO PROVOZU
1. KONTROLNÍ SEZNAM PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

NEPROVOZUJTE systém dříve, než provedete následující kontroly:

Vnitřní jednotka je správně nainstalovaná.

Venkovní jednotka je správně nainstalovaná.

Systém je řádně uzemněn a zemnicí svody jsou řádně upevněny.

Pojistky nebo místně instalovaná ochranná zařízení jsou namontovány v souladu s tímto dokumentem a NEBYLY 
obejity.

Napájecí napětí odpovídá údaji na identifikačním štítku jednotky.

V rozvaděči nejsou ŽÁDNÉ uvolněné spoje ani poškozené elektrické komponenty.

Uvnitř vnitřní a venkovní jednotky nejsou ŽÁDNÉ poškozené komponenty nebo přiskřípnutá potrubí.

Nejsou patrné ŽÁDNÉ známky úniku chladiva.

Trubky s chladivem (plynové a kapalinové) jsou tepelně izolovány.

Jsou nainstalovány správné rozměry trubek a trubky jsou správně zaizolovány.

Uzavírací ventily (kapalinové a plynové) na venkovní jednotce jsou úplně otevřené.

Elektroinstalační propojení vnitřní a venkovní jednotky bylo provedeno v souladu s tímto dokumentem a platnou 
legislativou.

Odvod kondenzátu
Ujistěte se, že kondenzát může volně odtékat.
Možný důsledek: Odkapávání kondenzátu.

Vnitřní jednotka přijímá signály z uživatelského rozhraní.

Propojovací kabely odpovídají specifikacím.

2. KONTROLNÍ SEZNAM PŘI UVEDENÍ DO PROVOZU

Provést odvzdušnění.

Provést zkušební provoz.
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ČESKY

LED kontrolky: normální provoz a chybové stavy jednotky tepelného čerpadla

Funkce

Zelená Režim chlazení

Červená Režim vytápění

Zelená Automatický režim při chlazení

Červená Automatický režim při vytápění

Zelená Režim ventilátoru zapnutý

Zelená Režim vysoušení zapnutý

Tlumená zelená / tlumená červená Režim spánku zapnutý

Oranžová Časovač zapnutý

Červená Odmrazování

Zelená Porucha jednotky

 Svítí  Bliká

Model tepelného čerpadla 
Model : FTXC 20/25/35      RXC 20/25/35
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Model : FTXC 50/60/71      RXC 50/60/71
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PROVOZNÍ ROZSAH
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POZNÁMKA
Systém se nikdy nepokoušejte demontovat sami: demontáž systému, likvidace chladiva, oleje a ostatních 
částí zařízení MUSÍ být provedena v souladu s příslušnými předpisy. Jednotka MUSÍ být zlikvidována ve 
specializovaném závodě, aby její části mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány.

LIKVIDACE

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgie

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
Email: info@daikinmea.com
Web: www.daikinmea.com

Dovozce pro Turecko

Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayısdagi Cad.No:1 34750 
Atasehir-ISTANBUL / TURKIYE

• V případě jakéhokoli sporu ohledně interpretace této příručky a jejího překladu v libovolném jazyce, má přednost 
anglická verze. 

• Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli revidovat libovolné specifikace a design obsažený zde bez předchozího upozornění.

Ředitelství:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,  
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japonsko

Kancelář Tokio:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,  
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko
http://www.daikin.com/global/

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,  
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,  
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan, 
Malajsie

ÚDRŽBA A SERVIS

POZNÁMKA
Údržbu musí provádět autorizovaný technik nebo 
servisní zástupce.
Doporučujeme provádět údržbu alespoň jednou 
ročně. Platná legislativa ovšem může vyžadovat 
kratší intervaly údržby.

VAROVÁNÍ
  Před zahájením jakékoliv údržby nebo opravy 

VŽDY vypněte jistič na napájecím panelu, 
vyjměte pojistky nebo otevřete bezpečnostní 
a ochranná zařízení jednotky.

  Dílů pod napětím se nedotýkejte 10 minut 
po vypnutí napájení, protože hrozí nebezpečí 
úrazu vysokým napětím.

  Pamatujte na to, že některé části skříňky s 
elektrickými součástkami jsou horké.

  Dbejte na to, abyste se nedotýkali vodivých 
částí.

  Jednotku neoplachujte. Vlhkost může 
způsobit úraz elektrickým proudem nebo 
požár.

1. Přehled: Údržba a servis
Tato kapitola obsahuje informace o:
• Roční údržba venkovní jednotky
2. Bezpečnostní opatření při údržbě

NEBEZPEČÍ: RIZIKO SMRTI ELEKTRICKÝM 
PROUDEM

3. Kontrolní seznam pro roční údržbu venkovní 
jednotkyNEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ

Minimálně jednou ročně zkontrolujte následující:
• Tepelný výměník venkovní jednotky.
Tepelný výměník venkovní jednotky se může zanést 
prachem, nečistotami, listy apod. Doporučuje se proto 
nechat jej jednou ročně vyčistit. Zanesený tepelný 
výměník může vést k příliš nízkému nebo vysokému 
tlaku uvnitř systému a následnému zhoršení výkonu.

UPOZORNĚNÍ: Riziko elektrostatického výboje
Před zahájením jakýchkoli údržbářských nebo 
servisních prací se dotkněte nějaké kovové části 
jednotky, abyste eliminovali statickou elektřinu 
a chránili desku PCB.


