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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). 

 

 

Správná likvidace tohoto výrobku 
(Odpadní elektrická a elektronická zařízení) 

Při používání této klimatizační jednotky v evropských zemích musí být dodržovány následující pokyny: 
 

– Toto označení uvedené na výrobku 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. 

 

Vnitřní jednotka 
Rozměry  

(vnitřní jednotka) 
Venkovní 
jednotka 

Rozměry  
(venkovní jednotka) 

Jmenovité napětí  
a frekvence 

42QHC009DS* 730x192x291 38QHC009DS* 700x275x550 

220–240 V ~ 50/60 Hz 

42QHC009ES* 730x192x291 38QHC009ES* 770x300x555 

42QHC012DS* 812x192x300 38QHC012DS* 770x300x555 

42QHC012ES* 812x192x300 38QHC012ES* 800x333x554 

42QHC018DS* 
42QHC018ES* 

973x218x319 
38QHC018DS* 
38QHC018ES* 

800x333x554 

42QHC024DS* 
42QHC024ES* 

1082x225x338 
38QHC024DS* 
38QHC024ES* 

845x363x702 

 

Tento výrobek obsahuje fluorované plyny podléhající Kjótskému protokolu 

Chemický název plynu R410A 

Globální oteplovací potenciál (GWP) plynu 2088 

 
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 výrobku a jeho servis má povolen  
pouze kvalifikovaný servisní personál. 

5. Jakákoliv manipulace s fluorovanými plyny obsaženými  

ve výrobku, například při přemísťování výrobku 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. Je-li nainstalován systém detekce netěsnosti, musí  

být těsnost kontrolována nejméně jednou za 12 měsíců 

7. Když je jednotka kontrolováno na těsnost, důrazně 

doporučujeme správnou evidenci všech kontrol. 

Výrobce si vyhrazuje právo změnit jakékoliv specifikace výrobku bez předchozího upozornění. 
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 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 opravovat 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 obsažená v dokumentaci a připevněná 

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

 

 
Tento symbol indikuje možnost vážného nebo smrtelného zranění. 

■ 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 vylučovat toxický plyn, pokud se dostane 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. 

■ Pro elektrické připojení použijte předepsané 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 obaly, aby si s nimi nehrály děti. Děti, které si hrají s plastovými taškami, čelí nebezpečí udušení.  

■ Neinstalujte jednotku v blízkosti koncentrovaných hořlavých plynů nebo plynových 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) vstoupily do chladicího okruhu. 

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

■ 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. 

 

 

■ 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 probíjení, nadměrné zahřívání nebo požár. 

 

 
Tento symbol indikuje možnost poškození majetku nebo vážných následků. 

■ Aby nedošlo ke zranění, buďte opatrní při manipulaci s díly s ostrými hranami. 

■ Neinstalujte vnitřní nebo venkovní jednotku v místě se zvláštními environmentálními podmínkami. 

■ Neinstalujte jednotku v místě, které může zesílit její hlučnost, nebo tam, kde hluk a vypouštěný vzduch mohou 
rušit sousedy. 

■ Odtok/potrubí vždy pevně připevněte podle návodu k instalaci. 

Nesprávné odtokové potrubí může mít za následek únik vody a škodu na majetku. 

■ Neinstalujte klimatizaci do následujících míst. 
– Místo, kde se nachází 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. 

 
 

 1.2  PŘÍSLUŠENSTVÍ 

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

Název příslušenství Množství (ks) Tvar 

 

Název příslušenství Množství (ks) Tvar 

Návod 3 

 

Dálkový ovladač 1 
 

Vývod odtoku 1 
 

Baterie 2 
 

Těsnění 1 
 

Držák dálkového ovladače 1 
 

Montážní deska 1 

 

Šroub B 2  

Kotva 5 
 

   

Šroub A 5     

 
 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 

UPOZORNĚNÍ 



1. PŘÍPRAVA NA INSTALACI 2. INSTALACE VNITŘNÍ JEDNOTKY 

 

 
 
 

6 5 

 

 1.3  VÝBĚR MÍSTA INSTALACE 
 

Vnitřní jednotka 
– Místo, které unese hmotnost vnitřní jednotky. 
– Místo, které není blízko přímého zdroje tepla, jako je přímé sluneční záření nebo topné zařízení. 
– Místo s dostatkem prostoru, jak ukazuje obrázek níže. 
– Pohyblivé části zařízení musí být nainstalovány/umístěny na úrovni nejméně 2,3 m od podlahy. 
 

Venkovní jednotka 
– Místo, které je vhodné pro instalaci a není vystaveno silnému větru. Je-li jednotka vystavena silným větrům, je doporučeno použít chránič proti větru. 
– Místo, které unese hmotnost venkovní jednotky a kde lze jednotku nainstalovat ve vodorovné poloze. 
– Místo s dostatkem prostoru, jak ukazuje obrázek níže. 
 

Neinstalujte vnitřní nebo venkovní jednotky v místech se zvláštními environmentálními podmínkami. 
Ověřte, že máte dostatek místa pro instalaci a údržbu. 

 
 

 
  

 

 2.1  INSTALAČNÍ DESKA VNITŘNÍ 
JEDNOTKY 

 

 
 

■ Instalace montážní desky 
Připevněte montážní desku vodorovně a vyrovnejte ji pěti nebo více šrouby typu A. 

 
 

■ Vyvrtání otvoru ve stěně 
Vyvrtejte otvor o průměru 65 mm ve stěně,  
přičemž je otvor mírně nakloněný směrem ven.  

 
 

Poznámka: 
■ Instalační deska je připevněna šroubem pro účely přepravy.  
Před instalací jej odstraňte. (viz obrázek) 

 

■ Montážní deska bude vypadat jako jedna z desek na obrázcích 
v závislosti na velikosti jednotky. 
Otvory pro upevnění kotev by měly mít průměr 5 mm. 

 

 

 2.2  INSTALAČNÍ PROCES 
 

Krok 1: Určete polohu otvoru ve stěně 

 

Krok 2: Přiložte montážní desku 

 

Krok 3: Vyvrtejte otvor ve stěně 
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Vnější rozměry vnitřní jednotky 

Otvor Φ65 pro 
potrubí chladiva 
na zadní straně 

vpravo 

42QHC009: (A: 730, B:291) 

Otvor Φ65 pro 
potrubí chladiva 
na zadní straně 

vlevo 

38,5 

23,2/0,9 

A 

B
 

Vnější rozměry vnitřní 

jednotky 

6,6 

Poznámka:  
Dodržte vzdálenosti 
indikované šipkami od stěny, 
stropu, plotu nebo jiných 

překážek. 

Potrubí je možné umístit v zadním, levém,  

levém zadním a pravém směru. 

Zazátkujte nevyužitý 
vypouštěcí otvor 
dodanou pryžovou 

zátkou. 

Vyřízněte vylamovací 
panel podle velikosti 
potrubí. 

vylamovací panel 

Jednotka: mm 

B
 

A 

6,6 
Otvor Φ65 pro 
potrubí chladiva 
na zadní straně 
vpravo 

Otvor Φ65 pro 
potrubí chladiva 
na zadní straně 

vlevo 

42QHC012: (A: 812, B:300) Jednotka: mm 

Vnější rozměry 

vnitřní jednotky 

B
 

A 

Otvor Φ65  
pro potrubí 
chladiva  
na zadní 

straně vpravo 

Otvor Φ65 pro 
potrubí chladiva 
na zadní straně 

vlevo 

42QHC018: (A: 973, B:319) Jednotka: mm 

53,5 53,5 

Vnější 
rozměry 
vnitřní 

jednotky 

B
 

A 

Otvor Φ65  
pro potrubí 
chladiva  
na zadní straně 
vpravo 

Otvor Φ65  
pro potrubí 

chladiva  
na zadní 

straně vlevo 

42QHC024: (A: 1082, B:338) Jednotka: mm 

53,5 53,5 

174,3 148,7 

15,3 

Venkovní 
Vnitřní 

5–
7 

m
m

 

Stěna 

Šroub 
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Krok 4: Připojte potrubí Krok 5: Připojte kabel Krok 6: Připravte odtokovou hadici 

 
 
 

■ Připojení vodičů vnitřní jednotky 
1. Zvedněte přední panel vnitřní jednotky. 
2. Odstraňte kryt elektroinstalace vnitřní jednotky a svorku kabelu uvolněním šroubů. 
3. Protáhněte připojovací vodiče ze zadní strany vnitřní jednotky a připojte 

je ke svorkovnici vnitřní jednotky. 

 
 

■ Odtok 
Odtokové potrubí nesmí být v žádném místě své délky zablokované,  
musí se svažovat dolů a musí být zaizolované až k vnější stěně. 

 
 

■ Obalení trubky 
Pro správnou orientaci potrubí chladiva, elektrických kabelů a odtokového potrubí,  
viz obrázek níže: 
– Umístěte odtokovou hadici pod potrubí chladiva. 
– Ujistěte se, že se odtoková hadice nezvedá a nekroutí. 
– Všechny trubky musí být samostatně izolovány.  

 
 

■ Zavěšení vnitřní jednotky 
1. Protáhněte potrubí chladiva přes otvor ve stěně. 
2. Zavěste vnitřní jednotku na horní háček montážní desky, poté zatlačte spodní  

část vnitřní jednotky nahoru na stěnu na spodní háček. 
3. Pohněte vnitřní jednotkou ze strany na stranu a nahoru a dolů pro kontrolu,  

zda je bezpečně zavěšena. 
 

Použijte klín pro nadzvednutí jednotky, je-li potřeba zadní potrubí. 
 

 

 

 

 3.1  MONTÁŽNÍ ROZMĚRY VENKOVNÍ JEDNOTKY 
 

Montážní rozměry se liší podle různých venkovních jednotek.  Průměr hlavy upevňovacího šroubu by měl být více než 12mm.  

 
 

Rozměry venkovní jednotky (mm) Montážní rozměry (mm) 

Venkovní jednotka W H D A B 

38QHC009DS* 700 55 275 450 267 

38QHC012DS*/38QHC009ES* 770 555 300 487 298 

38QHC018DS* 
38QHC012ES*/38QHC018ES* 

800 554 333 515 340 

38QHC024DS*/38QHC024ES* 845 702 363 540 376 
 

 

 3.2  PROSTOROVÉ POŽADAVKY VENKOVNÍ JEDNOTKY 
 

Instalace jedné jednotky 
 

 
 

Paralelní připojení dvou nebo více jednotek 
jednotka:cm 

Paralelní připojení předních stran se zadními stranami 
jednotka: cm 

  
 

 

■ V oblastech s nízkými teplotami a sněžením neinstalujte venkovní jednotku na místa, kde by mohla být zasněžena.  
Pokud se očekává silné sněžení, měl by být nainstalován venkovní stojan proti sněhu a ledu a/nebo kryt proti větru  
na ochranu jednotky před hromaděním sněhu a zablokováním přívodu vzduchu. 

 

Přední panel Otevřete kryt z tohoto 
otvoru 

Správně Nevytvořte 

zvednutý ohyb 
Nevkládejte konec odtoku do vody 

Sběrná nádrž 

Potrubní oddělení 

Chladící potrubí 

Typ tepelné izolace 

Odtoková hadice 

Elektrický kabel 

Vnitřní  
jednotka 

W 

A 

H 

D B 

Přišroubujte šroubem 

>
60

 c
m

 

(Zeď nebo překážka) 

Udržujte průchod 

Výstup vzduchu 

>60 cm 

P 

M 

>
20

0 
cm

 

>30 cm 

N 

Přívod vzduchu 

Přívod vzduchu 

>
30

 c
m

 

>30 

>200 

>60 

>200 >50 >300 >300 >30 

UPOZORNĚNÍ 

Krok 8: Zavěste vnitřní jednotku Krok 7: Obalte potrubí a kabel 

Konektor pro kabelové 
připojení regulátoru 
(volitelné, nachází  

se v krabičce displeje) 

Kryt 
elektroinstalace 

Kryt elektroinstalace 

Kryt svorkovnice 

Kabelová svorka 

Klín 
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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 

 

 

 3.3  PŘIPOJENÍ ELEKTROINSTALACE VENKOVNÍ JEDNOTKY 
 

● Odstraňte kryt elektroinstalace a svorku kabelu uvolněním šroubů. 
● Připojte vodiče ke svorkovnici venkovní jednotky ve stejném pořadí jako u vnitřní jednotky. 

 

 
 
 

 3.4  INSTALACE VENKOVNÍ JEDNOTKY 
 

● Před instalací zkontrolujte pevnost a horizontální vyrovnání základny tak, aby nedocházelo k abnormálnímu hluku. 
● Upevněte základnu pevně kotevními šrouby (M10), abyste zabránili 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. 

 

 
 

 

 

 

■ 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 utěsněte konce trubek buď uzávěrem nebo páskou a NEODSTRAŇUJTE je, dokud nebudete chtít 

potrubí zapojit. 
■ Ujistěte se, že je veškeré místní potrubí zaizolováno až k připojovací straně jednotky. Případné obnažené potrubí může 

způsobit kondenzaci nebo popálení v případě dotyku. 
■ Když je venkovní jednotka v horní poloze a rozdíl v úrovni je přes 10 m, doporučuje se vytvořit záchytné ohyby každých  

5~8 m plynového potrubí, které napomáhají vracení oleje. Poloměr ohybu pro vracení oleje by měl být větší než 10 cm. 

 
 

 4.1  ROZŠIŘOVÁNÍ 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 

 

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. 

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 

 

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

 

Skloněná     S poškozeným povrchem   Prasknutá         Nestejná tloušťka 

 

 4.2  INSTALACE POTRUBÍ 
 

4.2.1 Srovnejte na střed pro utažení převlečné matice a dokončete připojení 
pomocí dvou klíčů. 

 
 

Velikost potrubí Utahovací moment 

Ø6,35 mm 18 ~ 20 Nm 

Ø9,52 mm 25 ~ 26 Nm 

Ø12,7 mm 35 ~ 36 Nm 

Ø15,88 mm 45 ~ 47 Nm 

Ø19,05 mm 65 ~ 67 Nm 

 

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

■ Použijte samostatné tepelně izolované trubky pro plynové a kapalné potrubí.  

■ 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. 

 

 

 

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

 

Svorkovnice 

Kabelová svorka 

Kryt přívodu proudu 

Připojte vodiče směrem dolů, aby  

se zabránilo průniku vody do řídicí skříně. 

Venkovní jednotka 

Pryžová podložka proti vibracím 

Kotevní šroub (M10) 

Odtok (šířka 100 mm x hloubka 150 mm) Otvor v omítce (Ø100 mm x hloubka 150 mm) 

10
0～

30
0 

m
m

 

≥100 mm 

Otvor sběrné nádoby na spodku 

venkovní jednotky 

Těsnění 

Odtoková hadice 
(dodáno uživatelem) 

Vývod odtoku 

UPOZORNĚNÍ 

UPOZORNĚNÍ 

R0,4~0,8 

Převlečná matice 

Momentový klíč Klíč 
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 4.3  POTRUBÍ CHLADIVA 
 

 
Minimální délka ke snížení 

nenormálních vibrací a hluku 
Délka připojovacího 

potrubí 

Dodatečné doplnění na metr 

Strana kapaliny: Ø6,35 mm Strana kapaliny: Ø9,52 mm 

R410A* 3 m 5 m 15 g 30 g 

* Prosím používejte nástroje pro systém R410A. 
POZNÁMKA 
• Prodloužená délka trubky bude mít vliv na kapacitu a energetickou účinnost jednotky. 
• Jmenovitá účinnost se testuje na základě délky trubky 5 metrů. 
• Když je délka potrubí přes 5 m, mělo by být doplněno další chladivo podle délky potrubí. 
• Max. délka trubky je doporučena níže. 

 

Modely 
Měnič pro R410A 

Max. délka potrubí (m) Max. výškový rozdíl (m) 

QHC009/QHC012 25 10 

QHC018 30 20 

QHC024 40 20 

* Prosím používejte nástroje pro systém R410A. 

 4.4  ODVZDUŠNĚNÍ 
 

● Připojte plnicí 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 cmHg. 
● 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. 

 

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

 

 
■ 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. 
■ Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou 

osobou, aby se předešlo možnému nebezpečí. 
■ 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. 
■ Tento spotřebič zahrnuje zemnicí přípojku pouze pro účel funkčnosti. 

■ Nominální proud každého modelu 

Model 
Nominální  
proud (A) 

Nominální 
hodnota pojistky 

(A) 

Napájecí kabel  
(s min. průřezem vodičů) 

Spojovací kabel 
(s min. průřezem vodičů) 

38QHC009/38QHC012 10,0 16 3*1,5 mm2 5*1,5 mm2 

38QHC018 12,5 20 3*1,5 mm2 5*1,5 mm2 

38QHC024 18,0 30 3*2,5 mm2 5*2,5 mm2 

UPOZORNĚNÍ: 
1. Všechny napájecí vodiče musí být dimenzovány v souladu s národními, státními a místními elektroinstalačními předpisy. V případě zvláštních 
požadavků si prostudujte místní stavební předpisy a národní elektroinstalační předpisy. 
2. Typ napájecího a spojovacího kabelu pro venkovní jednotku by měl být H07RN-F. 
3. Jmenovitý proud spotřebiče je uveden na typovém štítku. 

 

 

 

■ Schéma připojení 

Model Vnitřní jednotka Venkovní jednotka 

QHC009 

QHC012 

QHC018 

 

K venkovní jednotce 
 

K vnitřní jednotce 

QHC24 

 
K venkovní jednotce 

 
K vnitřní jednotce           Napájení 

 

Rozdělovací ventil 

Tlakoměr Kombinovaný tlakoměr 

-76 cmHg 

Páčka nízkého tlaku 

Doplňovací hadice 

Páčka vysokého tlaku 

Doplňovací hadice 

Vývěva 

Těsnicí ventil 

Kontrolní bod vnitřní jednotky 

Kontrolní bod venkovní jednotky 

A 

B 
C 

D 

UPOZORNĚNÍ 

Napájecí kabel Spojovací kabel 

60 mm 
60 mm 

40 mm 40 mm 10 mm 10 mm 

GND (Uzemnění) 
GND (Uzemnění) 

Napájení 
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 6.1  SEZNAM ZÁVĚREČNÉ KONTROLY 
 

Chcete-li dokončit instalaci, proveďte před zkušebním provozem následující kontroly. 
● Pevnost místa instalace z vnitřní i venkovní strany; potvrďte, 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 by mělo odpovídat jmenovitému napětí klimatizační jednotky 
● Izolace potrubí 
● Odtok 
 

 

 

 6.2  RUČNÍ OBSLUHA 
 

Ruční obsluhu lze provádět stisknutím manuálního tlačítka 
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 COOL [po 30 minutách se přepne do režimu AUTO  

(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 lamela pohybuje normálně. 
● Zda je správně nastavena pokojová teplota. 
● Zda kontrolky na displeji fungují normálně. 
● Zda tlačítko „manual“ funguje správně. 
● Zda je odtok normální. 
● Zda během provozu dochází k vibracím nebo abnormálnímu hluku. 
● Zda vnitřní jednotka pracuje správně v režimu chlazení nebo vytápění. 
 
Venkovní jednotka 
● Zda během provozu dochází k vibracím nebo abnormálnímu hluku. 
● Zda generované proudění vzduchu, hluk nebo kondenzovaná voda neruší vaše okolí. 
● Zda nedochází k úniku chladiva. 
 

 

■ Při opětovném spuštění jednotky dojde k prodlevě kompresoru asi 3 minuty z důvodu ochrany. 

 

Tlačítko ručního ovládání 

UPOZORNĚNÍ 


