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PREHLÁSENIE O ZHODE S PREDPISMI

Spoločnosť vyhlasuje, že dané zariadenie spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc a následných úprav.
• smernica o nízkom napätí 2014/35 / EÚ;
• smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30 / EÚ; 
• smernica 2012/19 / OEEZ EÚ;
• Smernica 2011/65 / EÚ RoHS.
• Smernica 2009/125 / CE ErP
A je v súlade s tým, čo je uvedené v nariadeniach
• EN 60335-2-40
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1  TECHNICKÉ PARAMETRE

MODEL 9 12 18 24 U.M
Elektrické napájanie 230-1-50 V-f-Hz

Kapacita chladenia (1) Rated 2640 3520 5280 7040 W
Min-Max 910-3400 1115-4160 1820-6130 2080-7950 W

Príkon pri chladení (1) Rated 710 1237 1539 2345 W
Min-Max 100-1240 130-1580 140-2360 160-2690 W

Menovitý prúd pri chladení (1) 3,1 5,4 6,9 10,2 A
Odvlhčovanie (1) 0,8 1,4 1,8 2,4 l/h
EER ref. Standard EN14511 (rated) (1) Rated 3,72 2,85 3,43 3,00 W/W
SEER ref. Standard EN14825 6,20 6,10 7,10 6,10 W/W
PdesignC 2,6 3,5 5,2 7,0 kW

Kapacita vykurovania(2) Rated 2930 3810 5570 7330 W
Min-Max 820-3370 1085-4220 1380-6745 1610-8800 W

Príkon pri vykurovaní (2) Rated 739 964 1480 2035 W
Min-Max 120-1200 100-1580 200-2410 260-3140 W

Menovitý prúd pri vykurovaní (2) 3,3 4,2 6,6 9,2 A
COP ref. Standard EN14511 (rated) (2) Rated 3,96 3,95 3,76 3,60 W/W
SCOP ref. Standard EN14825 4,00 4,00 4,00 4,00 W/W
Climate Zone ref. Standard EN14825 A (tempered) Tipo
PdesignH 2,1 2,3 4,1 4,8 kW
Dočasný zostatok Tbiv -7 -7 -7 -7 °C
Limitné použitie Tol -15 -15 -15 -15 °C

Energetická trieda Standard 626/2011 Direc-
tive 2009/125/CE

Cooling A++ A++ A++ A++ \

Heating A+ A+ A+ A+ \
Spotreba energie v pohotovostnom režime 0,5 0,5 0,5 0,5 W
Prúd vzduchu (max. Med-min) 520/460/360 600/500/360 840/680/540 980/817/662 m3/h 
Hladina akustického tlaku (Max-med-min) (3) 40/30/26/21 40/34/26/22 43/37/30/25 44,5/42/34,5/28 dB(A) 
Hladina akustického výkonu (max) 53 53 55 59 dB(A)
Vonkajšia jednotka prietok vzduchu 1700 1700 2500 3000 m³/h
Hladina akustického tlaku vonkajšej jednotky (3) 55,5 56 56 59,5 dB(A)
Hladina akustického výkonu vonk. jednotka(max) 61 65 61 67 dB(A)
Chladivo R32 Tipo
GWP 675 tCO2 eq.
Náplň chladiva 0,5 0,5 1,0 1,6 Kg
Pripojenie kvapalnej časti 1/4 1/4 1/4 3/8 inch 
Pripojenie plynnej časti 3/8 3/8 1/2 5/8 inch 
Maximálna dĺžka prepojovacieho potrubia 25 25 30 50 m
Maximálne prevýšenie 10 10 20 25 m
Prázdna hmotnosť vnútpornej jednotky 7,5 7,5 10 12,3 Kg
Prázdna hmotnosť vonkajšej jednotky 22,7 22,7 34 51,5 Kg

Rozmery s balením vnút. jednotky
W 870 870 1035 1120 mm
H 270 270 295 310 mm
D 360 360 380 405 mm

Rozmery s balením vonk. jednotky
W 815 815 920 965 mm
H 615 615 615 765 mm
D 325 325 390 395 mm

Pozn.:
(1) Vonkajšia teplota vzduchu = 35 ° CDB • Teplota okolitého vzduchu = 27 ° CDB / 19 ° CWB
(2) Vonkajšia teplota vzduchu = 7 ° CDB / 6 ° CWB • Teplota okolitého vzduchu = 20 ° CDB
(3) Hladina akustického tlaku zistená vo vzdialenosti 1 m: Externá jednotka v podmienkach voľného poľa, Interná jednotka v prostredí 100m3 s dobou 
dozvuku 0,5 sekundy.
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1.1 ROZMERY

fig. 1 - 

MOD. 9 12 18 24 UM

W 700 800 845 mm

W1 73 70 69 mm

H 550 554 702 mm

D 275 333 363 mm

1.2 OBLASŤ POUŽITIA
Jednotku odporúčame používať za nižšie opísaných podmienok.

Prevádzkový režim Parameter
Vnútorná strana Vonkajšia strana

U.M
B.S B.U B.S B.U

Chladenie
Maximálna teplota nasávaného vzduchu 32 23 50 \ (°C)
Minimálna teplota nasávaného vzduchu 17 16 -15 \ (°C)

Vykurovanie
Maximálna teplota nasávaného vzduchu 30 \ 30 25 (°C)
Minimálna teplota nasávaného vzduchu 0 \ -15 -13 (°C)

Obe
Elektrické napájanie 230±10% (V)
Frekvencia napájania 50±2 (Hz)
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1.3 POPIS JEDNOTKY

1. KRYT VONKAJŠEJ JEDNOTKY
Teleso skrinky vonkajšej jednotky je vyrobené z galvanizo-
vaného plechu za horúca natretého polyesterovým práškom po 
pasivácii. Vďaka tomu je odolný voči poveternostným vplyvom. 
Ložisková konštrukcia je z veľmi hrubého lisovaného plechu, 
ktorý poskytuje celkovú tuhosť a zabraňuje prenosu vibrácií.
2. KOMPRESOR
Kompresor vo vonkajšej jednotke je vysoko efektívny a tichý typ 
rotačný s ochranou pred tepelným a elektrickým preťažením. Je 
namontovaný na gumené podpery, aby sa odstránili poruchy 
spôsobené vibráciami.
3. VETRACIA JEDNOTKA
Vonkajšia jednotka je vybavená špirálovým ventilátorom s 
lopatkami s veľkým povrchom. Motor je jednosmerný typ DC.

4 VÝMENY TEPLA
V obidvoch jednotkách je banka na výmenu tepla vyrobená z 
medených rúrok s hliníkovými plechmi v súvislom vyhotovení
balenie. Žliabky sú priamo blokované mechanickou expanziou 
medenej rúrky, aby sa dosiahol vysoký stupeň prenosu tepla.
5. CHLADIACI OKRUH
Vyrobené z medených rúrok a vyznačujú sa tesnými spojeniami.

Obr. 2
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1.4 BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Prísne dodržiavajte nasledujúce predpisy, aby ste zabránili zraneniu obsluhy alebo poškodeniu stroja.•

Inštalácia jednotky musí byť vykonaná podľa inštalačných pravidiel platných vo vašej krajine.

• Táto inštalačná príručka, používateľská príručka a schémy zapojenia sú neoddeliteľnou súčasťou stroja. Musia sa uchovávať opatrne a byť pripravené na ruky, ak ich 
obsluha vyžaduje na konzultáciu.

• Nedodržanie pokynov v tejto príručke a nedostatočná inštalácia kondicionéra môžu mať za následok neplatnosť záručného osvedčenia. Výrobca však nenesie 
zodpovednosť za priame a / alebo nepriame škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo za škody spôsobené kondicionérmi nainštalovanými spoločnosťou neskúsený 
alebo neoprávnený personál.

• Pri inštalácii zariadenia pracujte na čistom, neprehľadnom mieste.

• Je absolútne zakázané dotýkať sa pohyblivých častí alebo pohybovať sa medzi nimi.

• Pred spustením kondicionéra sa uistite, že rôzne komponenty a celý systém sú v bezchybnom a bezpečnom stave. • Prísne dodržiavajte bežné údržbárske práce.

• Trvajte na originálnych náhradných dieloch. Ak tak neurobíte, záruka stratí platnosť.

• S bezpečnostnými zariadeniami neodstraňujte ani nemanipulujte.

• Pred akoukoľvek prácou na stroji odpojte zdroj elektrickej energie.

• Na vrchnú časť jednotky nič nedávajte.

• Netlačte predmety cez ochranné mriežky ventilátora a nedovoľte, aby predmety prepadli.

• Povrch banky je ostrý. Nedotýkajte sa ho bez ochranných rukavíc.

• Pozorne si prečítajte nálepky na stroji, nikdy ich nezakrývajte a ak sú poškodené, okamžite ich vymeňte.

• Nepoužívajte stroj vo výbušnej atmosfére.

• Elektrické vedenie musí byť pravidelne uzemnené.

• Ak je napájací kábel poškodený, zastavte stroj, ak je v prevádzke, a nechajte ho okamžite vymeniť autorizovaným technikom.

• Stroj sa musí skladovať pri teplote od -25 ° C do 55 ° C.

• V prípade požiaru použite práškový hasiaci prístroj. Nepoužívajte vodu.

• Ak stroj pracuje neobvyklým spôsobom, uistite sa, že to nezávisí od zlyhania pri vykonávaní bežnej údržby.

V opačnom prípade požiadajte o kontrolu stroja odborným technikom.

• Ak musí byť vonkajšia jednotka demontovaná, je vhodné nechať prácu vykonať v autorizovanom stredisku technickej podpory.

• Stroj nesmie byť vyhodený, ak má byť vyradený, pretože obsahuje materiály, ktoré sa musia recyklovať alebo zlikvidovať v autorizovaných strediskách.

• Neumývajte práčku priamym prúdom alebo pod tlakom vody alebo korozívnymi látkami.

Výrobca a popredajná servisná sieť sú vám k dispozícii pre rýchlu a presnú technickú pomoc a pre čokoľvek iné, čo je schopné zaistiť najlepšiu prevádzku a 
dosiahnuť maximálnu efektivitu vášho stroja.
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2. INŠTALÁCIA
2.1 BALENIE A ULOŽENIE

Všetky stroje sú balené v kartónových škatuliach špecifických pre každú jednotku.
Údaje potrebné na správne zaobchádzanie so spotrebičom pri skladovaní a inštalácii sú uvedené na obale. 
Skladovacia teplota musí byť medzi -25 ° C a 55 ° C.
Poznámka: Nevyhadzujte vonkajšie obaly, aby ste predišli znečisteniu životného prostredia.
Po výbere miesta, kam sa má jednotka nainštalovať (pozri príslušné oddiely), 
postupujte pri rozbaľovaní týchto dvoch jednotiek takto:
Vonkajšia jednotka:
1. Vyrežte dva nylonové remienky.
2.Vyberajte kartónovú krabicu.
3.Odstráňte nylonový obal

2.2 OBSAH BALENIA

Popis Obrázok Počet kusov Pozn.

Odvodnenie kondenzátu - fitting 1

Manuál 2 Inštalačný manuál
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2.3 INŠTALAČNÉ DIAGRAMY

Vnútorná jednotka môže byť inštalovaná na vyššej strane a 
naopak.
Vonkajšia jednotka umiestnená v spodnej časti a vnútorná 
jednotka v hornej časti („obr. 4 -“).
V tomto prípade musí byť na vstupnom potrubí (3) urobená sluč-
ka (6).

Legenda:
1. Vonkajšia jednotka
2. Vnútorná jednotka
3. Potrubie na strane plynu (väčší priemer)
4. Potrubie na strane kvapaliny
5. Odtokové potrubie pre kondenzáciu
6. Slučka

Obr. 4  

Vonkajšia jednotka umiestnená hore a vnútorná jednotka 
dole („obr. 5 -“).

V tomto prípade musia byť na sacom potrubí (3) namontované 
slučky (6), každé tri metre rozdielu v úrovni. 

Legenda:
1. Vonkajšia jednotka
2. Vnútorná jednotka
3. Potrubie na strane plynu (väčší priemer)
4. Potrubie na strane kvapaliny
5. Odtokové potrubie pre kondenzáciu
6. Slučka

Obr. 5

Poznámka: Maximálny rozdiel v úrovni medzi vnútornou jednotkou a vonkajšou jednotkou nesmie prekročiť hodnoty uvedené v časti 
„OBMEDZENIA DĹŽKY“ 



SK Cod. 3QE46130  -  Rev. 00 - 11/2019

DIAMANT S

7

2.4 OBMEDZENIA DĹŽKY

Dĺžka potrubí chladiva medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou musí byť čo najkratšia a v každom prípade je obmedzená 
dodržiavaním maximálnych výškových rozdielov medzi jednotkami.

Zníženie výškových rozdielov medzi jednotkami (H1 / H2) a dĺžkami rúr (L) obmedzí straty na záťaži, čím sa zvýši celková účinnosť 
stroja.

Comply with the limits given in the following tables.Model UM 9 12 18 24
Pripojenie kvapalnej časti 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"
Pripojenia plynnej časti 3/8" 3/8" 1/2" 5/8"
Maximálna dĺžka m 25 25 30 50
MAximálny výškový rozdiel (H1 / H2) m 10 10 20 25
Maximálna dĺžka s náplňou z výroby m 5 5 5 5
Chladivo Type R32
Náplň chladiva z výroby kg 0,5 0,5 1,0 1,6
Dodatočné plnenie na meter g/m 12 12 12 24
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2.5 INŠTALÁCIA VONKAJŠEJ JEDNOTKY

Pri výbere miesta, kam sa má vonkajšia jednotka nainštalovať, nezabudnite na toto:
• Pred inštaláciou klimatizačného zariadenia sa uistite, že bol prepravovaný vo zvislej polohe. Ak to tak nie je, umiestnite ho 

správne a pred spustením počkajte najmenej dve hodiny.
• Pokiaľ je to možné, umiestnite jednotku mimo dosahu dažďa a priameho slnečného svetla na dostatočne vetranom mieste.
• Postavte ho do polohy bez vibrácií a hluku s dostatočnou nosnosťou.
• Umiestnite ho tak, aby hluk a prúdenie vzduchu počas prevádzky nerušili susedov.
• Postavte ju tak, aby bola dodržaná minimálna vzdialenosť od stien, nábytku alebo iných predmetov („obr. 6 -„ e “obr. 7 -“).
• Ak je nainštalovaný na zemi, vyvarujte sa miest, kde sa môže zhromažďovať alebo padať voda, odkvapov atď.
• Na miestach, ktoré sú vystavené častým snehom alebo kde teplota zostane dlhšiu dobu pod 0 ° C, postavte jednotku na 

betónovú základňu s hrúbkou 20 - 30 cm, aby ste zabránili ležaniu snehu okolo stroja.
• Počas zimných období produkujú tepelné čerpadlá kondenzáciu, ktorá kvapká na nosnej ploche a vytvára nepríjemné a / alebo 

nepríjemné kaluže. Aby ste tomu zabránili, použite súpravu na odtok kondenzátu, ako je uvedené v príslušnej časti.

>50cm

>50cm

>30cm >20cm

Obr. 6

>30cm

>200cm

>30cm

>50cm

Obr. 7

Poznámka: Klimatizácia nesmie byť obklopená viac ako tromi stenami, aby sa zabezpečilo dostatočné vetranie, ktoré umožní fun-
govanie spotrebiča.
Ak inštalácia neumožňuje priamy prístup k jednotke, odporúča sa odstrániť zadnú ochrannú mriežku. Tým sa umožní prúdenie 
vzduchu a počas zimnej prevádzky sa zabráni hromadeniu ľadu.
Odstráňte obal podľa pokynov uvedených v časti „Balenie a skladovanie“ a pomocou vysokozdvižného vozíka jednotku nadvihnite 
a umiestnite na požadované miesto. Pri premiestňovaní jednotky ju držte vo zvislej polohe bez jej naklonenia. Vysoká ochrana 
proti prenosu vibrácií sa dosiahne umiestnením vhodných hmoždiniek vyrobených z materiálu odolného voči nárazu (neoprén atď.) 
Medzi podporné nožičky jednotky a podlahu. Na tento účel sú ďalej uvedené vzdialenosti na umiestnenie tlmičov vibrácií. Pri výbere 
podporných nožičiek sa v každom prípade obráťte na špecializované katalógy.

Obr. 8

Mod. 9 12 18 24 U.M
W 700 800 845 mm
D 275 333 363 mm
l1 450 514 540 mm
w1 260 340 350 mm
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2.6 SÚPRAVA ODVODU KONDENZU PRE VONKAJŠIE JEDNOTKY

Vo vonkajších jednotkách s tepelným čerpadlom sa kondenzácia vytvára pri prevádzke v režime kúrenia. V takom prípade môže byť 
potrebné odvádzať kondenzáciu smerom k odtoku.
Postupujte takto: 
1. Dodanú armatúru (časť 1 - „obr. 9 -“) pripevnite do príslušného otvoru (časť 2 - „obr. 9 -“) na spodnej časti vonkajšej jednotky. 
Upevnenie
sa uskutočňuje vložením tvarovej časti kovania do otvoru.
2.Pripojte armatúru („obr. 10 -“) na dostatočne odolnú gumovú hadicu (aby sa žiadnym spôsobom nedeformovala ani škrtila).
3.Zaistite ju hadicovou sponou a nasmerujte ju na vhodný odtok.
4.Uistite sa, že potrubie je dostatočne sklonené, aby mohla kondenzácia prirodzene stekať.
5. Skontrolujte účinnosť odtoku naliatím malého množstva vody priamo do zásobníka vonkajšej jednotky.
N.B .: Súprava sa dodáva so strojom.

1

2

Obr. 9

Obr. 10
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2.7 PRIPOJENIE POTRUBIA

Rúry sú navinuté a na oboch koncoch sú už rozšírené. 
Rozmery sú uvedené v časti „OBMEDZENIA DĹŽKY“ .
Potrubie chladiacej kvapaliny nasmerujte podľa potreby s čo 
najmenším počtom ohybov. Použite vhodný ohýbač potrubia a 
dodržujte minimálny polomer ohybu, aby ste zabránili ich 
stlačeniu. Pamätajte, že polomer ohybu nesmie byť menší ako 
3,5-násobok vonkajšieho priemeru potrubia. ((„obr. 11 -“).
Ak si neželáte, aby po preprave smerovalo žiadne prebytočné 
potrubie, naviňte ho tak, aby os cievky bola vodorovná.

Pri inštalácii potrubí majte na pamäti nasledujúce označenia:
• Dajte pozor, aby ste odvinuli rúru v smere, v ktorom bola 
navinutá.
• Pred prechodom cez otvory v stene zabaľte obe rúry spolu s 
páskou, aby ste zabránili poškodeniu izolácie a preniknutiu 
prachu. Na uľahčenie tejto operácie je vhodné do otvoru v 
stene vložiť kus rúrky z PVC vhodného priemeru a rov-
nakej dĺžky ako je hrúbka steny.
Musia sa zvoliť adekvátne materiály, pretože hodnoty pre-
vádzkového tlaku sú podstatne vyššie ako hodnoty chladi-
va R32. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hodnoty 
hrúbky odporúčaných medených rúr vo vzťahu k menovitým 
priemerom spojovacích vedení
používajte rúrky, ktorých hrúbka je menšia ako 0,8 mm.
Ak sú rúry dlhšie ako účinné požiadavky, môžu sa rozrezať 
a znovu zapáliť
nasledovným spôsobom: 1. Rezanie rúrok. Použite reza-
čku rúr („obr. 12 -“). Pokračuj s
Pri rezaní rúrky postupujte opatrne, aby nedošlo k jej de-
formácii. Potrubie odrežte na požadovanú dĺžku (rez musí 
byť vodorovný).
2.2Ako odstrániť otrepy alebo triesky. Ak je povrch odlesku 
zdeformovaný alebo štiepaný, môže z neho unikať chladi-
vo. Je vhodné odstrániť otrepy držaním konca potrubia 
smerom dole („obr. 13 -“). Odstráňte okraje a orežte povrch 
reznej hrany.
3.Vložte odbor. Nezabudnite zaskrutkovať spojku pred 
rozhorením potrubia („obr. 16 -“).
4.Pálenie potrubia. Uistite sa, že potrubie a kývací stroj sú 
čisté. Pri spaľovaní rúrok nezabudnite dodržiavať pokyny 
uvedené v nasledujúcich tabuľkách („Hrúbka prírubovej 
príruby“ a „Rozmery príruby a Únie“). Potiahnite potrubie
(2 “obr. 15 -”) vo zveráku (1 obr. 16 -) a začnite ho 
rozširovať (najlepšie je umiestniť kvapku chladiaceho oleja 
medzi trením časti).

Obr. 11

Obr. 12

Obr. 13

Obr. 14
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Obr 15

Obr 16

Tab. 1 - ref. "Obr. 14 -" 

Menovitá veľkosť potrubia (”) Vonkajší priemer (mm) Ø Hrúbka steny potrubia (mm) A (mm)

1/4 6,35 0,80 1,5 ~ 2,0
3/8 9,52 0,80 1,5 ~ 2,0
1/2 12,70 0,80 2,0 ~ 2,5
5/8 15,88 1,00 2,0 ~ 2,5

Tab. 2 - ref. "Obr. 17 -"

Menovitá
veľkosť

potrubia (”)

Vonkajší
priemer
(mm) Ø

Hrúbka
steny

potrubia
(mm)

A (mm)

A B C D
Hrúbka

upevnenia
(mm)

1/4 6,35 0,80 9,1 9,2 6,5 13 17
3/8 9,52 0,80 13,2 13,5 9,7 20 22
1/2 12,70 0,80 16,6 16,0 12,9 23 26
5/8 15,88 1,00 19,7 19,0 16,0 25 29

Obr. 17 - 

Obr. 18
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2.8 PRIPOJENIE POTRUBIA

Pri pripájaní chladiacich potrubí dodržujte nasledujúce pokyny:
• Konce predtým rozšíreného potrubia (časť 1 „obr. 19 -“) zarov-
najte s koncami pripojení na vnútorných jednotkách alebo na 
ventiloch vonkajších jednotiek (časť.2 „obr. 19 -“).
• Pevne pritiahnite spoj a potom ho dotiahnite pomocou vhod-
ného kľúča.

Obr. 19

2.9 IZOLÁCIA

Na zaistenie účinnosti systému a jeho správnej činnosti je 
potrebné používať predizolované chladiace prípojky, ktoré sú 
ľahko dostupné na trhu. Venujte pozornosť aj prípojným bodom 
podľa toho, čo je opísané.
Hadice pripevnite pomocou tepelnoizolačnej pásky z oblasti 
spájajúcej ventily vonkajšej jednotky s horným koncom hadice v 
súlade so vstupným bodom na stenu („obr. 20 -“).

Obr. 20

2.10 UPEVNENIE POTRUBIA
Uistite sa, že v spojovacej zóne nie je prach ani nečistoty.
• Uistite sa, že pertle a pripojenie sú dokonale zarovnané.
• Spojku najprv dotiahnite rukou a potom pomocou vhodného momentového kľúča.
Ak sú časti nedostatočne utiahnuté, môže dôjsť k netesnostiam, zatiaľ čo príliš silné utiahnutie môže dôjsť k poškode-
niu. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené krútiace momenty odporúčané pre rôzne priemery rúrok

Menovitá veľkosť potrubia (") Vonkajší priemer (mm) Ø Krútiaci moment 
(N x m)

1/4 6.35 15-20
3/8 9.52 30-40
1/2 12.70 45-55
5/8 15.88 60-65
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2.11 KONTROLA TESNOSTI (ODPORÚČANÉ)
Pred vákuovaním sa odporúča skontrolovať, či je chladiaci okruh tesný, vrátane spojov medzi rúrkami a vnútornou jednotkou. 
Postupujte nasledovne:
• Keď sú servisné ventily vonkajšej jednotky úplne zatvorené, odstráňte uzáver zo servisného ventilu (časť 1 - „obr. 21 -“) a spojku
(časť 2 - „obr. 21 -“) plynového ventilu (väčší)
• Pripojte servisný ventil k monometrickej jednotke plus dusíkovej fľaši (N2).
• Systém natlakujte na tlak maximálne 30 barov pomocou dusíka vo fľaši.
• Na kontrolu tesnosti spojov použite tekuté mydlo.
Počas natlakovania udržiavajte fľašu vo zvislej polohe, aby sa zabránilo prenikaniu tekutého dusíka do systému!
• Skontrolujte všetky spoje vonkajšej aj vnútornej jednotky, či sú pevné. Ak sú prítomné netesnosti, vytvoria sa bubliny. Ak sa 
objavia bubliny, uistite sa, že sú odbory utiahnuté a že svetlice sú v správnom tvare.
• Tekuté mydlo utrite handrou.
• Znížte tlak dusíka v okruhu uvoľnením plniaceho potrubia z fľaše.
• Po znížení tlaku odpojte fľašu od dusíka.

Obr 21
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2.12 VYVÁKUOVANIE (POVINNÉ)

Vzduch a vlhkosť v chladiacom okruhu ovplyvňujú prevádzku jednotky účinkami, ako sú:

• Zvýšený tlak. • Znížená účinnosť. • Tvorba ľadu na kapiláre a jeho následné zablokovanie. • Korózia v obvode.

Z tohto dôvodu sa musí v spojovacích rúrkach a vnútornej jednotke vytvoriť vákuum. Postupujte nasledovne:
• Pripojte predtým opísané plniace potrubie k vákuovému čerpadlu.
• Zapnite relatívny ovládací prvok na monometrickej jednotke, aby čerpadlo umožnilo prístup k chladiacemu okruhu.
• Počkajte, kým hladina tlaku nameraná tlakomerom nebude približne 3 mm Hg (400 Pa).
• Hneď ako sa dosiahne požadovaná hodnota vákua, uzavrite pripojovací ventil a zastavte vákuové čerpadlo.

Obr. 22
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2.13 ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE VONKAJŠEJ JEDNOTKY

1. Odstráňte bočný panel (časť 1 - „obr. 23 -“).
2. Vykonajte pripojenia podľa schém zapojenia jednotky.
3. Znovu stroj zatvorte.

Obr. 23

2.14 ELEKTRICKÉ PRIPOJENIA

Zákazník musí zabezpečiť samostatné napájacie vedenie pre klimatizáciu vybavené automatickým bezpečnostným zariadením 
(vysokovýkonný istič) pred vedením.
• Dbajte na to, aby napätie v elektrickom vedení zodpovedalo napätiu uvedenému na typovom štítku.
• Elektrické vedenie všetkých modelov musí byť vybavené uzemňovacím konektorom vhodnej veľkosti.
• Vedenia napájajúce pevné zaťaženie jednotky (kompresor, ventilátory atď.) Boli dimenzované podľa platných právnych predpisov 
upravujúcich ochranu pred preťažením a skratom.
• Vodiče z napájacieho zdroja, ktoré bežia priamo na vstupných svorkách hlavného vypínača, musia byť zapojené (pozri schémy 
zapojenia dodávané s jednotkou).
• Elektrické panely sú vybavené koncovkou na pripojenie uzemňovacieho vodiča označenou značkou  .

2.15 Elektrické prípojky

Aby bolo možné klimatizáciu spustiť, vykonajte elektrické zapojenie podľa schém zapojenia dodaných s jednotkou. Tieto dve jed-
notky musia byť pripojené k účinnému uzemňovaciemu obvodu. Ak toto opatrenie nebude dodržané, výrobca odmietne akúkoľvek 
zodpovednosť.

Poznámka: Pri prácach na elektrickom zariadení si pozrite schémy zapojenia dodané s jednotkou. Pokiaľ ide o zapojenie do 
napájacích a riadiacich obvodov, dodržiavajte špecifikácie uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

MODEL   

CHsdafsfARACTERISTICS                         

9 12 18 24
Typ napájania " 230/1/50
Istenie IG A 10 16 16 16
Káble A mm2 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5

B mm2 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5

Odporúčaný kábel H05RN-F alebo ako je nainštalovaný. Pozri osobitné právne predpisy. Zákazník musí nainštalovať automatický istič.
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Obr. 24

Vonkajšia jednotka

Vnútorná jednotka
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