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Tento výrobek je v souladu se směrnicí Evropské unie o nízkém napětí (2006/95/ES) a směrnicí  
o elektromagnetické kompatibilitě (2004/108/ES).

Tento výrobek obsahuje fluorované plyny podléhající Kjótskému protokolu

Chemický název plynu

Globální oteplovací potenciál (GWP) plynu

R410A

2088

Správná likvidace produktu 
(Odpadní elektrická a elektronická zařízení)

Při používání této klimatizační jednotky v evropských zemích musí být dodržovány následující pokyny: 
- Toto označení uvedené na produktu nebo průvodní dokumentaci znamená, že odpadní elektrická a elektronická zařízení 

(OEEZ podle směrnice 2002/96/ES) by neměla být smíchána s běžným komunálním odpadem. Toto zařízení nesmí  
být likvidováno jako běžný domovní odpad. 
Pro likvidaci existuje několik možností: 
1. Obec má zavedený systém sběru, kde je možné bezplatně likvidovat elektronický odpad. 
2. Prodejce bezplatně vezme zpět starý výrobek při nákupu nového výrobku. 
3. Výrobce bezplatně vezme zpět starý výrobek k likvidaci. 
4. Protože staré výrobky obsahují cenné suroviny, mohou být prodány jako kovový šrot. 
Neřízená likvidace odpadu v lesích a krajině ohrožuje vaše zdraví, protože nebezpečné látky pronikají do podzemních  
vod a nacházejí si cestu do potravinového řetězce.

Výrobce si vyhrazuje právo změnit jakékoliv specifikace produktu bez předchozího upozornění.
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1. Upevněte přiložený štítek chladiva k místu doplňování nebo 
odebírání chladiva. 

2. Na štítek chladiva zřetelně napište množství chladiva 
nesmazatelným inkoustem. 

3. Zabraňte netěsnosti obsaženého fluorovaného plynu.  
Zajistěte, aby fluorovaný plyn nebyl nikdy odvětráván  
do ovzduší při instalaci, provozu nebo likvidaci. Je-li zjištěna 
netěsnost obsaženého fluorovaného plynu, únik musí být  
co nejdříve zastaven a opraven.

4. Přístup k tomuto produktu a jeho servis má povolen pouze 
kvalifikovaný servisní personál. 

5. Jakákoliv manipulace s fluorovanými plyny v rámci tohoto 
produktu, například při přemísťování produktu nebo doplňování 
plynu, musí být v souladu s nařízením ES č. 842/2006 
o některých fluorovaných skleníkových plynech  
a s veškerou příslušnou místní legislativou.

6. V případě jakýchkoliv otázek se obraťte na dodavatele, 
servisní firmu, atd.

UPOZORNĚNÍ 

Vnitřní jednotka Venkovní jednotka Rozměry (IDU) Rozměry (ODU) Jmenovité napětí a frekvence

42QTD024DS* 38QUS024DS* 840x840x245 845x320x700
220–240 V ~ 50 Hz

42QTD036DS* 38QUS036DS* 840x840x245 945x395x810

42QTD048DS* 38QUS048DT* 840x840x287 938x392x1369
380–420 V 3 N ~ 50 Hz

42QTD060DS* 38QUS060DT* 840x840x287 938x392x1369
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VAROVÁNÍ

1. PŘÍPRAVA NA INSTALACI 
1.1  BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

 Instalace, spuštění a servis klimatizačního zařízení mohou být nebezpečné kvůli tlakům v systému, elektrickým 
komponentům a umístění zařízení (střechy, zvýšené konstrukce atd.). 

 Toto zařízení by měli instalovat, spouštět a servisovat pouze vyškolení a kvalifikovaní montéři a servisní mechanici. 
 Při práci na tomto zařízení dodržujte pokyny v dokumentaci a na značkách, nálepkách a štítcích připevněných 

k zařízení. 
 Dodržujte všechny bezpečnostní předpisy. Používejte ochranné brýle a pracovní rukavice. Při pájení mějte 

připravenou hasicí látku a hasicí přístroj. Buďte opatrní při manipulaci, přípravě a nastavení objemného zařízení. 
 Důkladně si přečtěte tyto pokyny a pečlivě dodržujte všechna varování či upozornění zahrnutá v dokumentaci 

a připevněná k jednotce. V případě zvláštních požadavků si prostudujte místní stavební předpisy a národní 
elektroinstalační předpisy.

Tento symbol indikuje možnost zranění nebo smrti.
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 Plynné chladivo je těžší než vzduch a vytlačuje kyslík. Masivní únik by mohl vést k vyčerpání kyslíku, 
zejména v suterénech, a riziko udušení by mohlo vést k vážnému zranění nebo smrti. 

 Když je klimatizace instalována v malé místnosti, proveďte vhodná bezpečnostní opatření,  
abyste zajistili, že koncentrace unikajícího chladiva v místnosti nepřesáhne kritickou úroveň.  
Jestliže během instalace uniká chladivo, okamžitě vyvětrejte okolní prostor. 
Plynné chladivo může vyprodukovat toxický plyn, dostane-li se do kontaktu s ohněm, například od ventilačního ohřívače, 
sporáku nebo vařiče. Kontakt s tímto plynem může způsobit těžké zranění nebo smrt. 

 Před prováděním jakýchkoli elektroinstalačních prací odpojte jednotku od zdroje napájení.  
Správně zapojte připojovací kabel. 
Špatné zapojení může způsobit poškození elektrických součástí. 

 K realizaci elektrického připojení používejte stanovené kabely a vodiče pevně připojte ke svorkám 
propojujícím jednotlivé části tak, aby na svorku nebyla vyvíjena vnější síla. 

 Zajistěte správné uzemnění. 
Neuzemňujte jednotky k plynovému nebo vodovodnímu potrubí, bleskosvodu nebo telefonním kabelům.  
Neúplné uzemnění může způsobit vážné riziko úrazu elektrickým proudem s následkem zranění nebo smrti. 

 Bezpečně zlikvidujte obalové materiály. 
Obalové materiály, jako jsou hřebíky a jiné kovové nebo dřevěné části, můžou způsobit bodná nebo jiná zranění.  
Roztrhejte a zlikvidujte plastové obalové tašky, aby si s nimi nehrály děti. Děti, které si hrají s plastovými taškami,  
čelí nebezpečí udušení. 

 Neinstalujte jednotku v blízkosti koncentrací hořlavého plynu nebo výparů. 
 Ujistěte se, že používáte dodané nebo přesně specifikované díly zařízení. 

Použití jiných dílů může způsobit uvolnění jednotky, únik vody, úraz elektrickým proudem,  
požár nebo poškození zařízení. 

 Při instalaci nebo přemístění systému nedovolte, aby vzduch nebo jiné než specifikované chladicí  
látky (R410A) pronikly do chladicího okruhu. 

 Tento spotřebič není přístupný obecné veřejnosti a jeho údržba musí být svěřena kvalifikovaným 
servisním zaměstnancům. Spotřebič musí být umístěn v minimální výšce 2,5 m od podlahy. 

 Elektroinstalační práce by měly být prováděny v souladu s návodem k instalaci a národními,  
státními a místními předpisy. 

 Ujistěte se, že používáte samostatný obvod elektrického napájení. Nikdy nesdílejte stejnou zásuvku 
s jiným spotřebičem.



 Nikdy neupravujte tuto jednotku tím, že odstraníte jakoukoliv bezpečnostní ochranu nebo přemostíte 
jakýkoliv spínač bezpečnostního blokování.

 Chcete-li zabránit riziku neúmyslného resetování teplotního limitu, nenapájejte toto zařízení 
prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je časovač, ani jej nezapojujte do obvodu,  
který je pravidelně zapínán a vypínán inženýrskými sítěmi. 

 Pro připojení k elektrické síti používejte předepsané kabely s ochrannou izolací s vhodnou teplotní 
specifikací. 
Nevyhovující kabely mohou způsobit únik elektrické energie, nadměrné tvoření tepla nebo požár.

1.2  PŘÍSLUŠENSTVÍ
S jednotkou je dodáváno následující příslušenství. Typ a množství se může lišit v závislosti na specifikacích.

Název příslušenství Množství (ks) Tvar Použití

Návod 3
<Návod k instalaci>, <Návod k obsluze>,  
<Návod k dálkovému ovladači> (nebo  
<Návod ke kabelovému ovladači>) 

Izolační materiál potrubí 1 Izolace

Vývod odtoku 1 Připojení odtokové hadice pro venkovní jednotku.

Těsnění 1 Těsnění vývodu odtoku pro venkovní jednotku.

Svorkový filtr 2
Za účelem splnění norem EMC  
(Používá se na vnitřním napájecím kabelu a na vnitřních/
venkovních propojovacích kabelech)

Pružná hadice 1 Odtok

Svorka 1 Připevněte pružnou hadci k vnitřní jednotce.

UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ

1. PŘÍPRAVA NA INSTALACI

Tento symbol indikuje možnost poškození majetku nebo vážných následků.
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 Aby nedošlo ke zranění, buďte opatrní při manipulaci s díly s ostrými hranami.
 Neinstalujte vnitřní nebo venkovní jednotky v místě, kde existují zvláštní podmínky prostředí.
 Neinstalujte jednotku v místě, které zesiluje úroveň hluku jednotky, nebo tam, kde hluk a vypouštěný vzduch 

mohou rušit sousedy.
 Práci na odtoku/potrubí provádějte bezpečně podle návodu k instalaci.

Nesprávné odtokové potrubí může mít za následek únik vody a škodu na majetku.
 Neinstalujte klimatizaci do následujících míst.

- Místo, kde je přítomen minerální olej nebo kyselina arseničná.
- Místo, kde se mohou hromadit žíravé plyny (např. výpary z kyseliny sírové) nebo hořlavé plyny  

(např. výpary z ředidla) nebo kde dochází k manipulaci s těkavými hořlavými látkami. 
- Místo, kde se nachází zařízení, které vytváří elektromagnetická pole nebo vysokofrekvenční harmonické vlnění.
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1. PŘÍPRAVA NA INSTALACI
Následující příslušenství se týká dálkového ovladače.

Oddělte zabalené díly

Název příslušenství Množství (ks) Tvar Použití

Dálkový ovladač 1 K dálkovému ovládání klimatizace

Držák dálkového ovladače 1 K odložení dálkového ovladače na stěnu

Samořezný šroub 2 K uchycení držáku dálkového ovladače

Baterie 2 Pro dálkový ovladač

Poznámka: Příslušenství související s dálkovým ovladačem nebude k dispozici u modelů s kabelovým ovladačem.  
Příslušenství pro kabelový ovladač naleznete v přiloženém návodu kabelového ovladače. 

Název příslušenství Množství (ks) Tvar Použití

Panel 1 K dálkovému ovládání klimatizace

2. INSTALACE VNITŘNÍ JEDNOTKY
2.1  VÝBĚR MÍSTA INSTALACE
VNITŘNÍ JEDNOTKA
■ Místo mimo dosah přímého slunečního svitu.

■ Místo, kde není blokováno proudění vzduchu.

■ Místo, kde je zajištěno optimální rozložení vzduchu.

■ Místo, kde kondenzát může správně a bezpečně odtékat.

■ Nainstalujte vnitřní jednotku na strop nebo stěnu, která odolává vibracím a je dostatečně silná,  
aby udržela hmotnost výrobku.

■ Udržujte dostatečný volný prostor kolem vnitřní jednotky za účelem provádění údržby a servisu.

■ Místo, kde lze jednoduše vyjmout a vyčistit vzduchový filtr.

■ Místo, kde potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou splňuje přípustné limity.

■ Nainstalujte vnitřní jednotku 1 m nebo dále od TV nebo rádia, abyste předešli rušení obrazu nebo vzniku šumu.

■ Nainstalujte vnitřní jednotku co nejdále od zářivkových a žárovkových svítidel tak, aby mohl být dálkový  
ovladač pohodlně používán.



PROSTOROVÉ POŽADAVKY NA VNITŘNÍ JEDNOTKU

Připojovací port  
odtokového potrubí 

Jednotka: mm

Připojovací port  
potrubí chladiva 

MODEL (QTD024-060)

2. INSTALACE VNITŘNÍ JEDNOTKY

Vzdálenost od stěny či jiných překážek

Vnější rozměry

Připojovací port  
odtokového potrubí

Připojovací port  
potrubí chladiva

880 mm (Stropní otvor)
Výstup VýstupVstup

Strop Panel

Zem

780 (Umístění háčku)

840 (Těleso)

950 (Panel)
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0 (

Um
íst

ěn
í h

áč
ku

)
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Přívod čerstvého vzduchu (Ø75)

Model 
(42QSM) 

Rozměry

A H

024/036 245 >275

048/060 287 >317
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UPOZORNĚNÍ

 Před instalací vnitřní jednotky se doporučuje nainstalovat spoj Y. 
 Při přesouvání jednotky během vybalování nebo po něm se ujistěte, že ji zvedáte za háčky. 
 Na jiné součásti jednotky, zvláště na potrubí chladiva a odtokové potrubí, nevyvíjejte tlak.

UPOZORNĚNÍ

 Ujistěte se, že strop je dostatečně pevný, aby unesl hmotnost jednotky. Před zavěšením jednotky otestujte 
pevnost každého připevněného závěsného šroubu. Možná bude nutné zesílit stropní konstrukci,  
aby se předešlo vzniku otřesů. V takovém případě se poraďte s architektem nebo tesařem.

2.3.3 Našroubujte matice pro zavěšení jednotky Zkontrolujte, zda spodní strana vnitřní jednotky dosedne do polohy (10 až 12 mm) 
vyšší než spodní plocha stropu. L je přibližně polovina délky vrutu instalačního háčku. 

2.3.4 Upravte výšku jednotky pomocí vodováhy, abyste zajistili vyrovnání hlavní jednotky v toleranci ±1°.

2. INSTALACE VNITŘNÍ JEDNOTKY

2.3  ZAVĚŠENÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY 
2.3.1 Našroubujte dvojité matice na každý závěsný šroub a ponechte místo na zavěšení vnitřní jednotky.

2.3.2 Zavěste vnitřní jednotku na závěsné šrouby mezi dvě matice.

2.2  INSTALACE ZÁVĚSNÝCH ŠROUBŮ 
2.2.1 Označte místa na stropě, kam chcete vnitřní jednotku instalovat. 
2.2.2 Vyvrtejte otvory na označených místech a následně do nich vsuňte ukotvení šroubů. Používejte stávající stropní podpěry 

nebo si vhodnou podpěru sestavte. 

POZNÁMKA
■ U stávajících stropů používejte zapuštěné ukotvení vsunuté do vyvrtaného otvoru.

Ukotvení v otvoru 
Ucpávka otvoru

Beton

Vložka

Závěsný šroub (3/8" 3/nebo M10) – dodávaný uživatelem

2.2.3 Nainstalujte závěsné šrouby (použijte závěsné šrouby W3/8 nebo M10, 4 kusy) v závislosti na typu stropu. 

Tlumič proti otřesům

Podložka 

Matice

Závěsná část

Strop

L

Těleso

Závěsný šroub
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2.4.2 Zkušební odtok
 Otevřete kryt přívodu vody otočením a zatažením za kryt.
 Postupně doplňte do vnitřní jednotky přes stoupací trubku asi 2 litry vody.
 Spusťte jednotku v režimu CHLAZENÍ a zkontrolujte, zda vypouštěcí čerpadlo čerpá  

(než začne vytékat voda, je přípustná časová prodleva v délce 1 minuty,  
a to v závislosti na délce odtokového potrubí).

 Zkontrolujte a ověřte, zda voda odtéká odtokovou hadicí.
 Zkontrolujte, zda odtoková voda skapává na konci odtokového potrubí.
 Ujistěte se, že v odtoku nedochází k žádnému úniku vody.
 Znovu nasaďte kryt přívodu vody.

1,0–1,5 m

Port připojení odtokové hadice

Sklon 1/100

Ma
x. 

75
0 m

m

Kryt

Připojovací port 
odtokové hadice

Přívod vody

Kryt

Zásobní trubička

2. INSTALACE VNITŘNÍ JEDNOTKY
2.4  INSTALACE ODTOKOVÉHO POTRUBÍ

 Sejměte kryt připojovacího portu odtokové hadice 
 Zasuňte pružnou hadici do portu odtokové hadice. Bezpečně připevněte pružnou hadici k vnitřní jednotce pomocí svorky. 
 Bezpečně nainstalujte pružnou hadici k PVC trubce na vodu (dodáváno zákazníkem, vnější průměr: Ø25) pomocí lepidla na PVC. 

Omotejte odtokovou hadici izolačním materiálem.

Vnitřní 
jednotka Svorka

Připojovací port odtokové hadice

PVC trubka na vodu (vnější průměr: Ø25)

Lepidlo na PVC

Pružná hadice

2.4.1 Připojení odtokového potrubí
Kazetová jednotka je vybavena vypouštěcím čerpadlem

 Odtokové potrubí by mělo být nainstalováno do 200 mm od pružné hadice. Následně nainstalujte horizontální odtokové potrubí  
se sklonem 1/00 nebo více a připevněte jej do závěsu 1,0~1,5 m.

 Pružná hadice by neměla být nainstalována v poloze směrem vzhůru; taková instalace by mohla způsobit zpětný tok vody do vnitřní 
jednotky. 
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UPOZORNĚNÍ

 Před instalací panelu se ujistěte, že jste odstranili tlumič nárazů, umístěný během přepravy mezi ventilátorem  
a otvorem.

 Nainstalujte panel podle níže uvedených pokynů poté, co dokončíte instalaci potrubí a elektroinstalaci.
 Pevně spojte propojovací části panelu, plochu stropu a vnitřní jednotky. Jakákoli mezera mezi nimi způsobí  

únik vzduchu a tím bude docházet ke kondenzaci nebo úniku vody.

Knoflík mřížky

Port potrubí

Šroub

Křížový šroubovák

2.5.3 Nainstalujte mřížku vstupu vzduchu 
 Zavěste háček za mřížkou vstupu vzduchu na panel. 
 Připojte kabel displeje k odpovídající zástrčce na hlavní jednotce.
 Zavřete mřížku na přívodu vzduchu. 
 Mírně zatlačte instalační kryt do panelu.

Lanko instalač-
ního krytu

Závěsný panel 

Samořezný šroub

2. INSTALACE VNITŘNÍ JEDNOTKY
2.5  INSTALACE PANELU

2.5.2 Nainstalujte panel 
 Vyrovnejte označený roh se stranou potrubí a stranu odtoku s rozhraním potrubí a rozhraním odtoku hlavní jednotky.
 Zavěste panel na háčky na hlavní jednotce.
 Utáhněte šrouby rovnoměrně pod háčkem panelu, dokud se tloušťka houby mezi hlavní jednotkou a panelem nezmenší  

na přibližně 4~6 mm, a okraj panelu by měl být v kontaktu se stropem.
 Připojte kabel motoru naklápění k odpovídajícímu spoji na hlavní jednotce.

Při instalaci krytu zasuňte  
čtyři posuvníky  

do příslušných kanálů 

2.5.1 Stiskněte současně dva knoflíky mřížky, poté mřížku vstupu vzduchu zvedněte nahoru a sejměte.  
Sejměte instalační kryty ze 4 rohů.

Port odtoku
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3.1  VÝBĚR MÍSTA INSTALACE
VENKOVNÍ JEDNOTKA 

■ Místo mimo dosah deště nebo přímého slunečního svitu. 

■ Místo, které je dobře odvětráno a bez překážek v blízkosti přívodu a vývodu vzduchu. 

■ Místo, kde nebude docházet k růstu provozního hluku nebo vibracím venkovní jednotky. 

■ Místo, kde nebudou žádné problémy s vypouštěním odtokové vody. 

■ Nainstalujte venkovní jednotku řádně na místo, které je dostatečně pevné, aby uneslo hmotnost jednotky. 

■ Místo, které poskytuje dostatečný volný prostor podle nákresu. 

■ Místo, kde potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou splňuje přípustné limity.

■ V oblastech s výskytem sněžení a nízkých teplot se vyhněte  
instalování venkovní jednotky tam, kde může být zasněžena.  
Pokud se očekává silné sněžení, měl by být nainstalován  
venkovní stojan proti sněhu a ledu nebo kryt proti větru  
na ochranu jednotky před hromaděním sněhu nebo  
zablokováním přívodu vzduchu. 

■ Při instalaci venkovní jednotky na místo, které je neustále  
vystaveno silnému větru, se doporučuje použít deflektor.

Silný vítr

W

H
 

W 

D
 

B 

A 

3. INSTALACE VENKOVNÍ JEDNOTKY

3.2  MONTÁŽNÍ ROZMĚRY VENKOVNÍ JEDNOTKY

H
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Model 
(38QUS) 

Vnější rozměry 

W H D A B

024 845 700 320 335 560

036 945 810 395 405 640

048/060 938 1369 392 404 634



Otvor v omítce (Ø100 mm x hloubka 150 mm)

Otvor sběrné nádoby na spodku venkovní jednotky

Těsnění 

Vývod odtoku
Odtoková hadice (dodávaná zákazníkem)

3. INSTALACE VENKOVNÍ JEDNOTKY
3.3  PROSTOROVÉ POŽADAVKY NA VENKOVNÍ JEDNOTKU

Instalace jedné jednotky

(Zeď nebo překážka)

Venkovní jednotka 

Protivibrační pryžová podložka 

Kotevní šroub (M10)

Odtok (šířka 100 mm x hloubka 150 mm)

Připevnit šrouby

N
Přívod 

vzduchu

Přívod vzduchu

M Výstup vzduchu

Udržujte průchod

P

Paralelní připojení dvou nebo více jednotek Jednotka: cmParalelní připojení předních stran  
se zadními stranami

Jednotka: cm

3.4  INSTALACE VENKOVNÍ JEDNOTKY
■ Před instalací zkontrolujte pevnost a horizontální vyrovnání základny, aby nedocházelo k abnormálnímu hluku.
■ Upevněte základnu pevně kotevními šrouby (M10), abyste předešli pádu jednotky.
■ Nainstalujte podkladové a protivibrační pryžové podložky, které budou přímo podpírat spodní část upevňovací nožky,  

která je v kontaktu se spodní deskou venkovní jednotky.

3.5  INSTALACE ODTOKOVÉHO POTRUBÍ PRO VENKOVNÍ JEDNOTKU
■ Připojte prodlužovací odtokovou hadici k výstupu odtoku.
■ Na výstup odtoku nasaďte těsnění.
■ Vložte výstup odtoku do otvoru ve spodní vaně venkovní jednotky a otočte jej o 90 stupňů za účelem bezpečného upevnění.
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R 0,4~0,8

Klíč

Převlečná matice

Momentový klíč

4. PRÁCE NA POTRUBÍ CHLADIVA

4.1.2  Použijte výstružník k odstranění otřepů  
z odříznutého povrchu tak, aby se úlomky 
nedostaly do trubky. 

4.1.3  Pomocí rozšiřovacích nástrojů proveďte  
rozšíření konce, jak je uvedeno níže.

4.1.4  Zkontrolujte, zda je rozšíření konců trubek správně 
provedeno. Viz příklad nesprávně rozšířených  
trubek uvedený níže.

Skloněná

4.2  INSTALACE POTRUBÍ
4.2.1 Srovnejte na střed pro utažení převlečné matice 

a dokončete připojení pomocí dvou klíčů.

UPOZORNĚNÍ

■ Zkontrolujte, zda výškový rozdíl mezi vnitřní jednotkou a venkovní jednotkou a celková délka potrubí chladiva 
splňují požadavky systému. 

■ Práce na potrubí chladiva následuje po instalaci vnitřní a venkovní jednotky. Nejprve připojte potrubí na vnitřní 
straně a poté na vnější straně. 

■ Během instalace vždy ponechejte konce trubek zaslepené umístěním uzávěru nebo krytu s páskou  
a NEODSTRAŇUJTE je, dokud nebudete připraveni potrubí zapojit. 

■ Ujistěte se, že veškeré místní potrubí bude zaizolováno až k připojovací straně jednotky. Případné obnažené 
potrubí může způsobit kondenzaci nebo popálení v případě dotyku.

4.1  ROZŠÍŘENÍ KONCŮ TRUBEK
POZNÁMKA
■ Nástroje požadované k rozšíření konců trubek jsou řezák  

na trubky, výstružník, rozšiřovací nástroj a držák trubek.

4.1.1 Pomocí řezáku trubek uřízněte trubku  
na požadovanou délku. Zajistěte, aby odříznutý 
konec byl v úhlu 90° ke straně trubky.

Oválnost              Drsnost                   Otřepy

Vnější 
průměr

A (mm)
Max. Min.

Ø6,35 mm 8,7 8,3

Ø9,52 mm 12,4 12,0

Ø12,7 mm 15,8 15,4

Ø15,88 mm 19,0 18,6

Ø19,05 mm 23,3 22,9

S poškozeným 
povrchem

Prasknutá S nerovnoměrnou 
tloušťkou

Velikost potrubí Utahovací moment

Ø6,35 mm 18 ~ 20 N.m

Ø9,52 mm 25 ~ 26 N.m

Ø12,7 mm 35 ~ 36 N.m

Ø15,88 mm 45 ~ 47 N.m

Ø19,05 mm 65 ~ 67 N.m

4.2.2 Vyberte vhodný izolační materiál pro potrubí chladiva.  
(Min. 10 mm, tepelná izolační pěna C)

■ Použijte samostatné tepelně izolované potrubí pro plyn  
a kapaliny.

■ Tloušťka uvedená výše je standardní pro vnitřní teplotu  
27 °C a vlhkost 80 %. Pokud instalujete jednotku  
v nepříznivých podmínkách, např. v blízkosti koupelny, 
kuchyně a podobných míst, zesilte izolaci.

■ Teplota tepelného odporu izolace by měla být vyšší  
než 120 °C. 

■ Na spojovací součásti izolace použijte lepidla, abyste  
předešli vniknutí vlhkosti.

■ Opravte a zakryjte případné praskliny v izolaci a zvláště 
zkontrolujte ohnuté součásti nebo zavěšení trubek.

UPOZORNĚNÍ
■ V případě nutnosti pájení pracujte s foukáním plynného dusíku. 
■ Nesprávný utahovací moment způsobí poškození rozšíření nebo únik plynu.



4. PRÁCE NA POTRUBÍ CHLADIVA
4.3  POTRUBÍ CHLADIVA

4.4  ODVZDUŠNĚNÍ
■ Připojte doplňovací hadici z rozdělovacího ventilu k servisnímu portu těsnicího ventilu na straně plynu. 
■ Připojte doplňovací hadici k portu vývěvy. 
■ Úplně otevřete páčku nízkého tlaku rozdělovacího ventilu. 
■ Spusťte vývěvu pro vyčerpání vzduchu ze systému až k hodnotě 76 cm Hg. 
■ Uzavřete páčku nízkého tlaku rozdělovacího ventilu. 
■ Úplně otevřete dřík těsnicího ventilu. 
■ Odpojte doplňovací hadici ze servisního portu. 
■ Pevně utáhněte krytky těsnicího ventilu. 

4.5  ZKOUŠKA TĚSNOSTI
Po dokončení instalace potrubí zkontrolujte spojovací části každého potrubí chladiva a potvrďte, že nedochází k úniku plynu aplikací 
mýdlové vody na příslušné spoje nebo pomocí detektoru netěsností vhodného pro chladiva HFC. Příklad je na níže uvedeném obrázku.

POZNÁMKA
■ Když je délka potrubí přes 5 m, mělo by být doplněno další chladivo podle délky potrubí.

Model Strana  
plynu

Strana  
kapaliny

Přípustná  
délka potrubí  

(m)

Max. výškový 
rozdíl (m)

Délka bez 
dodatečného 
doplnění (m)

Dodatečné  
doplnění na metr  

(R410A)

38QUS024 Ø9,52 mm Ø15,88 mm 25 10 5 30 g/m

38QUS036/48 Ø9,52 mm Ø15,88 mm 30 15 5 30 g/m

38QUS060 Ø9,52 mm Ø15,88 mm 30 20 5 30 g/m

Těsnicí ventil

Rozdělovací ventil
Kombinovaný tlakoměr

-76 cm Hg

Ovladač nízkého tlaku

Doplňovací hadice

Tlakoměr

Páčka vysokého tlaku

Doplňovací hadice

Vývěva

Kontrolní bod venkovní jednotky

B

A

D

C

A: Uzavírací ventil nízkého tlaku
B: Uzavírací ventil vysokého tlaku 
C a D: Převlečné matice vnitřní jednotky

Kontrolní bod vnitřní jednotky
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UPOZORNĚNÍ

■ Veškeré elektrické připojení musí být provedeno kvalifikovanými instalačními pracovníky a veškerá 
elektroinstalace musí být zapojena podle schématu elektroinstalace. 

■ Před provedením dalšího elektrického připojení proveďte uzemnění. 
■ Všechny zdroje napájení musí být před provedením elektroinstalace vypnuty a nezapínejte je, dokud se neujistíte, 

že byla veškerá elektroinstalace bezpečně zkontrolována. 
■ Je nutné nainstalovat hlavní vypínač a jistič nebo pojistku s kapacitou vyšší než 1,5násobek maximálního  

proudu v obvodu. 
■ Pro tento spotřebič musí být k dispozici samostatná větev obvodu a jediná zásuvka určená pouze pro tuto 

jednotku. 
■ Průřez vodičů závisí na jmenovitém proudu a národních, státních a místních elektroinstalačních předpisech.  

V případě zvláštních požadavků si prostudujte místní stavební předpisy a národní elektroinstalační předpisy. 
■ Jestliže je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně 

kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo riziku. 
■ Jednotka musí být připojena k hlavnímu zdroji napájení pomocí jističe nebo spínače s oddělením kontaktů 

nejméně 3 mm u všech pólů. Je vhodná instalace proudového chrániče (RCD), který má jmenovitý zbytkový  
proud nepřesahující 30 mA.

Vnitřní  
jednotka

Zemnící zapojení

Venkovní  
jednotka

Zdroj napájení

Spínač/Pojistka

Napájecí kabel

Zemnící zapojení

Vysokonapěťové vedení (Zdroj napájení) 

Signální vedení

5. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Existují dva typy zapojení kabelů. Před zapojením kabelu si pečlivě prohlédněte schéma  
elektroinstalace.

5.1  NAPÁJENÍ Z VENKOVNÍHO ZDROJE (Pro QUS024)

■ Schéma elektroinstalace

■ Zdroj napájení a specifikace připojovacích kabelů

CZ-14

Model QUS024

Zdroj 
napájení

Fáze 1 fáze

Frekvence a napětí 220–240 V ~ 50 Hz

Nominální proud 13,0 A

Hodnota pojistky (napájení) 20 A

Napájecí kabel (napájení) H07RN-F; 3×2,5 mm2

Vnitřní/venkovní připojovací  
elektroinstalace (napájení) H07RN-F; 4×2,5 mm2



Vnitřní  
jednotka

Zdroj napájení

Zemnící zapojení

Spínač/Pojistka

Napájecí kabel

Venkovní  
jednotka

Zdroj napájení

Spínač/Pojistka

Napájecí kabel

Zemnící zapojení

Signální vedení (nízké napětí)

Uzemnění

Uzemnění

5. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

K venkovní

Venkovní jednotka (QUS024)

K vnitřní Přívod napájení

5.2  NEZÁVISLÉ NAPÁJENÍ (Pro QUS036~060)
■ Schéma elektroinstalace

■ Zdroj napájení a specifikace připojovacích kabelů

Napájecí kabel

Spojovací kabel

■ Schéma připojení 

Vnitřní jednotka (QTD024)
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Model QUS036 QUS048 QUS060

Vnitřní

Fáze 1 fáze 1 fáze 1 fáze

Frekvence a napětí 220–240 V ~ 50 Hz 220–240 V ~ 50 Hz 220–240 V ~ 50 Hz

Nominální proud 1,8 A 1,2 A 1,2 A

Hodnota pojistky (napájení) 16 A 16 A 16 A

Napájecí kabel (napájení) H05VV-F; 3x1,0 mm2 H05VV-F; 3x1,0 mm2 H05VV-F; 3x1,0 mm2

Venkovní

Fáze 1 fáze 3 fáze 3 fáze

Frekvence a napětí 220–240 V ~ 50 Hz 380–420 V 3 N ~ 50 Hz 380–420 V 3 N ~ 50 Hz

Nominální proud 21,0 A 13,0 A 13,0 A

Jistič (napájení) 40 A 30 A 30 A

Napájecí kabel (napájení) H07RN-F; 3x4,0 mm2 H07RN-F; 5x2,5 mm2 H07RN-F; 5x2,5 mm2

Vnitřní/venkovní připojovací  
elektroinstalace (napájení) Stíněný kabel; 2x0,2 mm2 Stíněný kabel; 2x0,2 mm2 Stíněný kabel; 2x0,2 mm2



UPOZORNĚNÍ

Uzemnění

Uzemnění 

5. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Venkovní jednotka (QUS036)

Napájecí kabel 
(jednofázový)

Napájecí kabel 
(třífázový)

■ Schéma připojení 

Vnitřní jednotka (QTD036~060)

Venkovní jednotka (QUS048~060)

■ Oddělte nízkonapěťové vedení (signální vedení) a vysokonapěťové vedení (napájení vedení) minimálně vzdáleností 0,5 m,  
aby neprocházela společně stejným místem. Jejich blízkost může způsobit elektrické rušení, poruchy a poškození.
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Přívod napájení K venkovní Přívod napájení K venkovní

Přívod napájení K venkovní



UPOZORNĚNÍ

6. ZÁVĚREČNÁ KONTROLA A ZKUŠEBNÍ PROVOZ
6.1  KONTROLNÍ SEZNAM ZÁVĚREČNÉ KONTROLY 
Chcete-li dokončit instalaci, proveďte před zkušebním provozem následující kontroly.
■ Pevnost místa instalace z vnitřní i venkovní strany; ověřte, že u přívodu a vývodu vzduchu nejsou žádné překážky
■ Těsnost připojení potrubí chladiva a potvrzení nulových netěsností
■ Zapojení elektroinstalace je správně provedeno a jednotka je uzemněna
■ Zkontrolujte celkovou délku potrubí a zaznamenejte objem doplněného chladiva
■ Napájení odpovídá specifikovanému napětí klimatizační jednotky
■ Izolace potrubí
■ Odtok

6.2  RUČNÍ OBSLUHA
Ruční obsluha může být prováděna stisknutím manuálního tlačítka na displeji panelu. 
Opakovaně stiskněte tlačítko ručního ovládání, chcete-li změnit režimy následujícím způsobem: 
■ Jedenkrát = režim AUTO [vytápění, chlazení nebo ventilátor 24 °C a automatické otáčky ventilátoru]
■ Dvakrát = režim COOLING [přepne se do režimu AUTO po 30 minutách (používá se hlavně pro testování)]
■ Třikrát = VYPNUTO

6.3  ZKUŠEBNÍ PROVOZ 
Nastavte klimatizaci v režimu CHLAZENÍ dálkovým ovladačem (nebo manuálním tlačítkem) a zkontrolujte stav chodu vnitřní  
a venkovní jednotky. V případě poruchy ji vyřešte podle kapitoly „Odstraňování problémů“ v návodu k údržbě. 

Vnitřní jednotka
■ Zda tlačítka (např. ON/OFF, MODE, TEMPERATURE, FAN SPEED atd.) na dálkovém ovladači fungují správně.
■ Zda se směrová klapka pohybuje normálně.
■ Zda je pokojová teplota nastavena dobře.
■ Zda kontrolky na displeji fungují normálně.
■ Zda tlačítko „manual“ funguje správně.
■ Zda je odtok normální. 
■ Zda jsou během provozu přítomny vibrace nebo abnormální hluk.
■ Zda vnitřní jednotka pracuje správně v režimu CHLAZENÍ nebo OHŘEVU.

Venkovní jednotka
■ Zda jsou během provozu přítomny vibrace nebo abnormální hluk.
■ Zda generované proudění vzduchu, hluk nebo kondenzovaná voda neruší vaše okolí.
■ Zda nedochází k nějakému úniku chladiva.

■ Při opětovném spuštění jednotky dojde z důvodu ochrany k prodlevě asi 3 minuty.
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AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A.

18, KIFISOU AVENUE

10442 ATHENS, GREECE

TEL.: +30-210-6796300.


