
Інструкція з монтажу

НАСТІННА СПЛІТ-СИСТЕМА
Climate 5000
Внутрішній блок                        / Зовнішній блок
Climate 5000 RAC 2,6-2 IBW / Climate RAC 2,6-2 OU
Climate 5000 RAC 3,5-2 IBW / Climate RAC 3,5-2 OU
Climate 5000 RAC 5,3-2 IBW / Climate RAC 5,3-1 OU
Climate 5000 RAC 7-2 IBW     /  Climate RAC 7-2 OU

Важлива примітка:
Уважно прочитайте цю інструкцію перед монтажем і експлуатацією нового кондиціонера. Обов’язково збережіть цю інструкцію для подальшого 
використання.
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Цей символ вказує на те, що невиконання інструкцій може при-
звести до тілесних пошкоджень середньої тяжкості, пошко-
дження  цього обладнання або іншого майна.

1. Заходи безпеки
Уважно прочитайте розділ «Заходи безпеки» перед установлен-
ням  обладнання.
Неправильне установлення внаслідок невиконання інструкцій 
може призвести до серйозного пошкодження обладнання або 
травм.
Ступінь тяжкості можливих пошкоджень або травм класифікується 
знаком ПОПЕРЕДЖЕННЯ або УВАГА.

Цей символ вказує на те, що невиконання інструкцій може при-
звести до серйозних тілесних пошкоджень.

Сервісне обслуговування повинно здійснюватися тільки Кваліфікова-
ним персоналом. Технічне обслуговування та ремонт, що вимагають 
підтримки іншого Кваліфікованого персоналу, повинні здійснюватися 
під наглядом особи, відповідальної за використання горючих холо-
доагентів. За більш детальною інформацією зверніться до розділу 
«Інформація щодо сервісного обслуговування» в Інструкції з установ-
лення.

             ПОПЕРЕДЖЕННЯ

             ПОПЕРЕДЖЕННЯ

             ПОПЕРЕДЖЕННЯ

             УВАГА

Цей символ вказує на те, що виконання відповід-
них дій категорично заборонено.

 Не змінюйте довжину кабелю живлення і не використовуйте 
подовжувачів при підключенні обладнання. Не підключайте 
будь-яке інше обладнання до мережевої розетки разом з конди-
ціонером. Неправильне підключення або недостатня потужність 
джерела живлення може стати причиною пожежі або ураження 
електричним струмом.

 При підключенні трубопроводу холодоагенту не допускайте по-
трапляння яких-небудь речовин або газів, крім рекомендованого 
холодоагенту, до обладнання. Наявність яких-небудь інших газів 
або речовин призведе до зниження потужності обладнання і над-
мірно високого тиску в контурі холодоагенту. Це може стати при-
чиною вибуху і тілесних пошкоджень. 

1. Монтаж кондиціонера повинно здійснюватися тільки кваліфіко-
ваним персоналом або спеціалістом. Неправильний монтаж може 
стати причиною витікання води, ураження електричним струмом 
або пожежі.

2. Монтаж обладнання повинен проводитись відповідно до інструк-
ції з установлення. Неправильне установлення може стати причи-
ною витікання води, ураження електричним струмом або пожежі. 
Установлення  повинно виконуватися тільки кваліфікованим пер-
соналом. 

3. З питань ремонту і технічного обслуговування кондиціонера 
звертайтеся до кваліфікованого персоналу. 

4. Використовуйте для монтажу тільки аксесуари та деталі, які по-
ставляються в комплекті, а також рекомендовані виробником 
деталі. Використання нестандартних деталей може стати причи-
ною витікання води, ураження електричним струмом, пожежі та 
призвести до падіння обладнання.

5. Монтуйте кондиціонер на поверхні, яка здатна витримати повну 
вагу обладнання. У випадку монтажу кондиціонера на поверхні з 
недостатньою несучою здатністю або у випадку неправильного 
монтажу існує небезпека падіння обладнання, серйозних травм 
і пошкодження обладнання. 

6. Не використовуйте будь-які засоби для прискорення процесу від-
тавання або очищення, крім рекомендованих виробником.

7. Не допускається монтаж кондиціонера в приміщеннях з безпе-
рервною роботою джерел тепла (наприклад, відкритий вогонь, 
газові прилади  та електричні нагрівачі).
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1. Кондиціонер містить фторовані гази. Інформація про тип і кіль-
кість газу зазначена на етикетці обладнання. Необхідно дотри-
муватись діючих норм і стандартів з використання газів. 

2. Монтаж, ремонт, сервісне та технічне обслуговування облад-
нання повинно здійснюватися тільки кваліфікованими спеціа-
лістами.

3. Демонтаж і вторинна обробка обладнання повинні здійснювати-
ся кваліфікованим спеціалістом. 

4. Випробування системи на витікання повинно  проводитися кож-
ні 12 місяців. Ці випробування повинні виконуватися кваліфіко-
ваним спеціалістом. 

             ПОПЕРЕДЖЕННЯ

             ПРИМІТКА З ВИКОРИСТАННЯ ФТОРОВАНИХ ГАЗІВ

             УВАГА

11. Всі електромонтажні роботи повинні здійснюватися відповідно до 
діючих норм, стандартів і цієї інструкції з монтажу Для підключен-
ня обладнання необхідно використовувати незалежний електрич-
ний контур і окрему мережеву розетку. Не підключайте будь-яке 
інше обладнання разом з кондиціонером до однієї мережевої ро-
зетки. Недостатня потужність або неправильне підключення може 
стати причиною удару електричним струмом або пожежі.

12. Підключення обладнання повинно здійснюватися з використан-
ням тільки рекомендованих типів кабелю. Забезпечте надійне 
підключення і кріплення кабелів, щоб уникнути пошкодження кон-
тактів внаслідок впливу яких-небудь зовнішніх факторів. Погані 
електричні контакти можуть призвести до перегрівання облад-
нання і, як наслідок, пожежі або ураження електричним струмом.

13. Прокладання і підключення всіх кабелів повинно забезпечувати 
щільне закривання кришки панелі управління. В іншому випадку 
існує ризик корозії, що призведе до нагрівання контактів у точках 
підключення і, як наслідок, ризику пожежі або ураження елек-
тричним струмом.

14. При установленні кондиціонера в таких приміщеннях, як кухні, 
серверні і т.п. наполегливо рекомендується використовувати мо-
делі обладнання, призначені для використання в таких умовах.

15. У випадку пошкодження кабелю живлення необхідно забезпечити 
його заміну Кваліфікованим персоналом для безпечної роботи 
обладнання.

8. Не проколюйте обладнання і не піддавайте його впливу вогню.
9. Обладнання повинно зберігатися в добре провітрюваному примі-

щенні, розміри якого відповідають рекомендованій площі.
10. Пам’ятайте, що холодоагенти можуть бути без-запаху.

  ПРИМІТКА

Пункти 7-10 поширюються на моделі, у яких використовується холо-
доагент R32.

 Для моделей з додатковим модулем електрообігрівання не вста-
новлюйте обладнання на відстані менше 1 метра від будь-яких 
горючих матеріалів. 

 Не встановлюйте обладнання в місцях із впливом горючих газів. 
У випадку накопичення горючих газів у місці установлення облад-
нання існує ризик виникнення пожежі. 

 Не використовуйте кондиціонер у приміщеннях з підвищеною во-
логістю, наприклад, у ванних кімнатах або пральнях. Вплив води 
може призвести до короткого замикання електричних компонен-
тів обладнання.  

1. При монтуванні кондиціонера необхідно забезпечити його зазем-
лення належним чином. В іншому випадку існує небезпека ура-
ження електричним струмом.

2. Змонтуйте дренажну трубку відповідно до цієї інструкції з мон-
тажу. Неправильний монтаж дренажу може призвести до пошко-
дження майна внаслідок впливу води.

3. Зберігання обладнання повинно здійснюватися таким чином, 
щоб запобігти можливим механічним пошкодженням.

4. Особа, яка здійснює будь-які роботи на контурі холодоагенту, 
повинна  мати діючий кваліфікаційний сертифікат акредитованої 
комісії, що підтверджує належний рівень кваліфікації для безпеч-
ного поводження  з холодоагентами відповідно до визнаних про-
мислових стандартів.
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2. Аксесуари
Система кондиціонування  поставляється з такими аксесуарами. Використовуйте всі компоненти та  аксесуари для монтажу кондиціонера. Непра-
вильний монтаж може призвести до витікання, ураження електричним струмом і пожежі або до падіння обладнання.

Найменування Вид Кількість

Монтажна пластина 1

Дюбель 5

Кріпильний гвинт для монтажної пластини 5

Пульт дистанційного управління 1

Кріпильний гвинт для тримача пульта дистанційного 
управління 2

Тримач пульта дистанційного управління 1

Суха батарейка ААА 2

Ущільнювач

1

Кріплення дренажної труби

Посібник користувача 1

Інструкція з монтажу 1
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Обладнання повинно зберігатися в добре провітрюваному приміщенні, розміри якого відповідають передбаченій робочій площі.
Для моделей з використанням холодоагенту R32:

Обладнання повинно встановлюватися, використовуватися і зберігатися в приміщенні загальною площею більше 4м2.
Обладнання не повинно встановлюватися в непровітрюваному приміщенні, якщо його площа становить менше 4м2.

             ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Найменування Вид Кількість

 Посібник з використання пульта дистанційного 
управління 1

Патрубок у зборі

Сторона рідини
Ø 6,35

Деталі, що необхідно придбати 
окремо

Ø9,52

Сторона газу

Ø 9,52

Ø 12,7

Ø 16

Ø 19

Таблиця 1
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3. Короткий посібник з монтажу – внутрішній блок

Виберіть місце монтажу
(стор. 9)

Установіть монтажну пластину
(стор. 10)

Просвердліть отвір в стіні
(стор. 10)

Визначте місцезнаходження настінного 
отвору (стор. 10)
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Підключіть трубопровід
(стор. 18)

Підключіть електричні кабелі
(стор. 12)

Підготуйте дренажну 
трубку (стор. 11)

Обгорніть трубопровід і кабель ізоляційною стрічкою (стор. 13)

Встановіть внутрішній блок (стор. 14)

Монтаж повинен виконуватися відповідно до вимог місцевих норм і стандартів. Порядок монтажу може дещо відрізнятися в різних регіонах.

  ПРИМІТКА
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4. Компоненти обладнання

Ілюстрації в цій інструкції представлені в пояснювальних цілях. Форма реальної моделі внутрішнього блоку може відрізнятися. Форма реального 
виробу має переважне значення. 

Вимикач

  ПРИМІТКА ДО ІЛЮСТРАЦІЙ

1. Пластина для настінного монтажу
2. Лицьова панель
3. Кабель живлення (деякі моделі)
4. Жалюзі 
5. Функціональний фільтр (на лицьовій панелі основного фільтра – 

деякі моделі)

6. Дренажна трубка
7. Сигнальний кабель
8. Трубопровід холодоагенту
9.  Пульт дистанційного управління
10. Тримач пульта дистанційного управління (деякі моделі)
11. Кабель живлення зовнішнього блоку (деякі моделі)

Рис. 1
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Монтаж внутрішнього блоку

5. Монтаж внутрішнього блоку

5.1   Інструкції з монтажу – Внутрішній блок

За  відсутності стаціонарного трубопроводу холодоагенту:
 При виборі місця монтажу необхідно передбачити достатнє місце для 
отвору в стіні (див. Крок Просвердлювання отвору в стіні для спо-
лучних трубок) для прокладання сигнального кабелю і трубопроводу 
холодоагенту, які з’єднують внутрішній і зовнішній блок обладнання. 
За замовчуванням місце розташування всіх трубопроводів – з пра-
вої сторони внутрішнього блоку (обличчям до обладнання). Однак, 
трубопроводи можуть прокладатися як з правої, так і з лівої сторони 
обладнання. 

  ПРИМІТКА ЩОДО ПРОСВЕРДЛЮВАННЯ ОТВОРУ В СТІНІ

ПРИМІТКА ДО ІЛЮСТРАЦІЙ

Якщо стіна зроблена  із цегли, бетону або подібних матеріалів, про-
свердліть в стіні отвори діаметром 5мм і вставте дюбелі, які постав-
ляються в комплекті. Встановіть монтажну пластину на стіну, щільно 
вкрутивши гвинти в дюбелі. 

ПРИМІТКА ЩОДО МОНТАЖУ НА БЕТОННИХ АБО 
ЦЕГЛЯНИХ СТІНАХ:

Рис. 2

Необхідні відстані при встановленні кондиціонера див. схему 
нижче.

Не менше 15 см 

Не менше 2,3 м

Не менше 
12 см 

Не менше 
12 см 

Рис. 3

Перед монтажем внутрішнього блоку зверніться до етикетки на ко-
робці обладнання, щоб переконатися, що номер моделі внутрішнього 
блоку відповідає номеру моделі зовнішнього блоку.

5.1.1  Крок 1: Виберіть місце монтажу
Перед монтажем внутрішнього блоку виберіть підходяще місце. Ниж-
че наведені стандарти, які допоможуть вам вибрати підходяще місце 
для монтажу обладнання.
Підходяще місце для монтажу повинно відповідати наступним 
вимогам:
▶ Гарна циркуляція повітря
▶ Зручне  відведення води
▶ Шум, який видає обладнання, може впливати на навколишнє се-

редовище
▶ Надійне і міцне – для запобігання вібрацій
▶ Досить міцне, щоб витримувати вагу обладнання
▶ Відстань не менше одного метра від будь-якого іншого електрооб-

ладнання (наприклад, телевізорів, радіоприймачів, комп’ютерів).
НЕ встановлюйте обладнання в наступних місцях:

Біля  яких-небудь джерел тепла, пари або горючих газів. 

Біля  займистих предметів, наприклад, штор або одягу.

Біля яких-небудь об’єктів, які можуть блокувати циркуляцію повітря. 

Біля  дверних прорізів

У місцях із впливом прямих сонячних променів.

5.1.2  Крок 2: Встановіть монтажну пластину на стіну
Монтажна пластина являє собою обладнання, на яке встановлюється 
внутрішній блок кондиціонера. 
1. Викрутіть гвинт, за допомогою якого монтажна пластина кріпить-

ся до задньої панелі внутрішнього блоку.
2. Встановіть монтажну пластину на стіну в місці, яке відповідає вимо-

гам, зазначеним у пункті Крок 1: Виберіть місце для монтажу. 
(Детальну інформацію про розміри монтажної пластини див. у п. 
Розміри монтажної пластини).

3. Просвердліть отвори під монтажні гвинти:
•  у місці з наявністю закладних, що здатне витримати повну вагу 
обладнання

•  яке відповідає гвинтовим отворам монтажної пластини
4. Закріпіть монтажну пластину на стіні за допомогою гвинтів, які 

поставляються в комплекті.
5. Переконайтеся, що монтажна пластина встановлена на одному 

рівні зі стіною.

5.1.3  Крок 3: Просвердліть  отвір у стіні для сполучних трубок
Просвердліть отвір у стіні для трубопроводу холодоагенту, дренажної 
трубки і сигнального кабелю для з’єднання внутрішнього і зовнішньо-
го блоку кондиціонера.
1. Визначте місце розташування отвору на стіні відповідно до по-

ложення монтажної пластини. Зверніться до розділу Розміри 
монтажної пластини на наступній сторінці для визначення опти-
мального положення. Настінний отвір повинен бути діаметром не 
менше 65мм і розташовуватись під кутом вниз для більш опти-
мального дренажу.

2.  За допомогою бура 65мм або 90мм (в  залежності від моделі 
обладнання) просвердліть отвір у стіні. Обов’язково свердліть 
отвір під кутом вниз, щоб кінець отвору із зовнішньої сторони був 
нижче, ніж  із внутрішньої приблизно на 5-7 мм. Це дозволить за-
безпечити належне відведення конденсату. (Див. Рис. 4).

3. Вставте в отвір манжету. Це дозволить захистити краї отвору і до-
поможе посадити його після закінченню процесу монтажу. 

При свердлінні отвору в стіні уникайте місць прокладання електро-
проводки, трубопроводів та інших чутливих компонентів.

             УВАГА
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Розміри монтажної пластини
Різні моделі кондиціонерів мають різні монтажні пластини. Щоб пе-
реконатися в наявності достатнього простору для монтажу внутріш-
нього блоку на схемі нижче зображені різні типи монтажних пластин з 
наступними розмірами:
• Ширина монтажної пластини
• Висота монтажної пластини
• Ширина внутрішнього блоку щодо пластини
• Висота внутрішнього блоку щодо пластини
• Рекомендоване місце розташування настінного отвору (ліворуч і 

праворуч від монтажної пластини)
• Відповідні відстані між гвинтовими отворами

У випадку, якщо на стороні газу сполучна трубка має діаметр 16 мм 
або більше, отвір у стіні повинен  бути 90 мм.

5.1.4  Крок 4: Підготуйте трубопровід холодоагенту
Трубопровід холодоагенту знаходиться усередині ізоляційного рука-
ва, який кріпиться до задньої панелі обладнання. Перед протягуван-
ням рукава через отвір у стіні необхідно підготувати трубопровід. 
Зверніться до розділу Підключення трубопроводу холодоагенту в 
цій інструкції відносно детальних інструкцій з розведення трубопро-
воду і вимог до розтрубного з’єднання, техніки виконання і т.п.
1. Відповідно до положення настінного отвору щодо монтажної 

пластини виберіть сторону виходу трубопроводу з обладнання.
2. Якщо отвір у стіні перебуває за блоком, установіть розділову 

пластину. Якщо отвір у стіні перебуває збоку внутрішнього блоку, 
витягніть розділову пластину з бічної панелі обладнання. (Див. 
Рис. 10). Це дозволить створити щілину, через яку трубопровід 
може виходити з обладнання. Використовуйте гострогубці, якщо 
пластикову панель не вдається видалити руками.

Правильна орієнтація монтажної пластини

Внутрішня сторона Зовнішня сторона 

Стіна

  ПРИМІТКА

Рис. 4

Рис. 5

Лівий задній отвір 
в стіні 65мм 

Модель А

Правий  задній отвір 
в стіні 65мм 

Габарити внутріш-
нього  блоку

Рис. 6

Розділова 
пластина

Лівий задній отвір 
в стіні 65мм

Лівий  задній  отвір  
в стіні 65мм 

Лівий  задній  отвір  
в стіні 65мм 

Модель В

Модель C

Модель D

Правий  задній 
отвір в стіні 65мм 

Правий  задній 
отвір в стіні 65мм 

Правий  задній 
отвір в стіні 65мм 

Габарити внутріш-
нього блоку

Габарити внутріш-
нього блоку 

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10
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Трубка холодоагенту може виходити із зовнішнього блоку кондиціо-
нера в такий спосіб:
• Зліва
• Зліва ззаду
• Справа
• Справа ззаду
Детальну інформацію див. Рис. 11.

3. За допомогою ножиць відріжте ізоляційний рукав по довжині, ого-
ливши трубку холодоагенту приблизно на 15 см. Це необхідно в 
наступних цілях:
• Для більш зручного підключення трубопроводу холодоагенту
• Для більш зручної перевірки на витікання газу і вм’ятини.

4. Якщо трубопровід уже прокладений у стіні, перейдіть до кро-
ку 5 Підключення дренажного шланга. У випадку відсутності 
трубопроводу підключіть трубку холодоагенту внутрішнього 
блоку кондиціонера до сполучної трубки, яка з’єднує внутрішній 
і зовнішній блок. За детальними інструкціями зверніться до роз-
ділу Підключення трубопроводу холодоагенту цієї інструкції.

5. Відповідно до місця розташування отвору в стіні щодо монтажної 
пластини визначте необхідний кут прокладання трубки.

6. Візьміть трубку холодоагенту в місці вигину.
7. Повільно зігніть трубку, прикладаючи рівномірне зусилля, у на-

прямку отвору. Уникайте здавлювання і пошкодження трубки в 
процесі згинання. 

5.1.5  Крок 5: Підключення дренажного шланга
За замовчуванням дренажний шланг підключається з лівої сторони 
блоку (обличчям до задньої панелі обладнання). Однак, шланг може 
підключатися як з лівої, так і з правої сторони обладнання.
1. Щоб забезпечити належний дренаж, приєднайте дренажний 

шланг з боку виходу трубки холодоагенту з обладнання.
2. Приєднайте додатковий дренажний шланг (поставляється окре-

мо) до кінця дренажного шланга.
3. Надійно обгорніть шланг у точці з’єднання тефлоновою стрічкою, 

щоб забезпечити необхідну герметизацію і запобігти можливому 
витіканню.

4. Частину дренажного шланга, який перебуває усередині примі-
щення, обгорніть теплоізоляційною стрічкою для труб, щоб запо-
бігти утворенню конденсату.

5. Видаліть повітряний фільтр і залийте невелику кількість води в 
дренажний піддон, щоб переконатися в безперешкодному відве-
денні води з обладнання.

ПРИМІТКА ЩОДО КУТА ВИГИНУ ТРУБКИ ПРИМІТКА ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ ДРЕНАЖНОГО ШЛАНГА

Рис. 11

Закрийте дренажний отвір, що не використовується
Щоб запобігти небажаним витіканням, необхідно закрити дренажний 
отвір, що не використовується, за допомогою гумової заглушки, яка 
поставляється в комплекті.

Будьте дуже уважні, щоб не допустити зминання або пошкодження 
трубки в процесі згинання. Які-небудь вм’ятини на трубопроводі мо-
жуть вплинути на ефективність роботи кондиціонера.

             УВАГА

Підключайте дренажний шланг відповідно до Рис. 12-15
Не перекручуйте дренажний шланг
Не допускайте утворення водяної пастки
Не поміщайте кінець дренажного шланга у воду або контейнер 
для збору води.

Рис. 12

Рис. 13

ПРАВИЛЬНО
Переконайтесь, що дренажний 
шланг не перекручений  і не має  
вм’ятин, щоб забезпечити належ-

не відведення конденсату.

НЕПРАВИЛЬНО
Перекручування шланга 
призведе до утворення  

водяних пасток.
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Таблиця 2

1. Всі електромонтажні роботи повинні виконуватися кваліфікова-
ним електриком відповідно до діючих електротехнічних норм і 
стандартів.

2. Всі електричні з’єднання повинні відповідати електричній схемі, 
зазначеній на панелях внутрішнього і зовнішнього блоків.

3. У випадку серйозної загрози безпеці, пов’язаної з джерелом жи-
влення, негайно зупиніть роботи. Поясніть причину клієнту і не 
встановлюйте обладнання до усунення проблеми.

4. Напруга мережі повинна бути в діапазоні 90-110% від номіналь-
ної. Невідповідність джерела живлення зазначеним параметрам 
може призвести до несправної роботи обладнання, ураження 
електричним струмом або пожежі. 

5. При підключенні до стаціонарної проводки напряму встановіть 
обладнання захисту від перенапруг і головний вимикач живлення 
номіналом в 1,5 рази більше максимального струму обладнання.

6. При підключенні до стаціонарної проводки напряму встановіть 
вимикач для відключення всіх полюсів, при цьому відстань між 
контактами повинна бути не менше 3мм.

7. Підключайте обладнання до розетки окремого контуру. Не під-
ключайте до цієї розетки які-небудь інші електроприлади.

8. Обов’язково забезпечте правильне заземлення кондиціонера. 
9. Кожен  дріт повинен бути надійно підключений. Слабкий елек-

тричний контакт може призвести до перегріву контактів і, як на-
слідок, несправній роботі обладнання і небезпеки пожежі.

10. Не допускайте контакту кабелю з трубками холодоагенту, компресо-
ром або якими-небудь  рухомими частинами всередині обладнання.

11. Якщо кондиціонер обладнаний додатковим модулем електрообі-
грівання, він повинен встановлюватися на відстані не менше 1 
метра від яких-небудь горючих матеріалів.

ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ УВАЖНО 
ВИВЧІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ.

Розмір кабелю
Розмір силового і сигнального кабелю, номінал запобіжника і вимика-
ча визначається за максимальним струмом обладнання. Максималь-
не значення струму зазначено на паспортній табличці на задній пане-
лі обладнання. Для вибору необхідного типу кабелю, запобіжника або 
вимикача зверніться до паспортної таблички.

5.1.6  Крок 6: Підключення сигнального кабелю
Сигнальний кабель забезпечує зв’язок між внутрішнім і зовнішнім 
блоком кондиціонера. Виберіть кабель підходящого перерізу перед 
підготовкою його до підключення.
Типи кабелів
• Кабель живлення внутрішнього блоку (якщо застосовується)
• Кабель живлення зовнішнього блоку
• Сигнальний кабель

Мінімальний переріз сигнального і силового кабелів

ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ ЯКИХ-НЕБУДЬ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РО-
БІТ ВІДКЛЮЧІТЬ СИСТЕМУ ВІД МЕРЕЖІ.

             ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Номінальний струм 
обладнання (А)

Номінальний переріз (мм2)

> 3 і ≤ 6 0,75

> 6 і ≤ 10 1

> 10 і ≤ 16 1,5

> 16 і ≤ 25 2,5

> 25 і ≤ 32 4

> 32 і ≤ 40 6

             ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Друкована плата кондиціонера включає плавкий запобіжник для мак-
симального струмового захисту. Характеристики запобіжника відо-
бражені на друкованій платі:

Внутрішній блок: T5A/250В ~
Зовнішній блок (застосовується  тільки до моделей з холодоагентом 
R32):
• Для моделей до 5,3кВт - запобіжник 20А і однофазне джерело 

живлення
• Для моделей 5,4кВт і вище – запобіжник 30А і джерелом живлен-

ня 240В.
ПРИМІТКА: запобіжник виконаний з керамічного матеріалу. 

ПІДКЛЮЧЕННЯ СТРУМОПРОВІДНОГО ДРОТУ
1. Підготуйте кабель до підключення:

a)  За допомогою обладнання для зачищення дротів зніміть ізо-
ляцію з обох кінців сигнального кабелю приблизно на 40 мм.

b) Видаліть ізоляцію на кінцях кабелів.
c)  За допомогою обтискних щипців опресуйте u-подібні вушка 

на кінцях дротів.
При опресуванні дротів переконайтеся, що точно розмежували стру-
мопровідний дріт  («L») від інших дротів.
2. Відкрийте передню панель внутрішнього блоку.
3. За допомогою викрутки відкрийте кришку розподільчої коробки 

на правій панелі обладнання, щоб відкрити доступ до клемної ко-
робки.

ВРАХОВУЙТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАПОБІЖНИКА

Рис. 14

НЕПРАВИЛЬНО
Перекручування шланга 
призведе до утворення  

водяних пасток.

НЕПРАВИЛЬНО
Не поміщайте кінець 
дренажного шланга у 

воду або контейнери  для 
збору конденсату. Це 

перешкодить належному 
відведенню  конденсату.

Рис. 15
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Рис. 16

Клемна коробка

Кришка коробки

Гвинт 
Кабельний 
затискач

Електрична схема знаходиться на 
внутрішній стороні кришки розподільчої 

коробки внутрішнього блока.

ВСІ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ ПОВИННІ ВИКОНУВАТИСЯ 
В ЧІТКІЙ ВІДПОВІДНОСТІ З ЕЛЕКТРИЧНОЮ СХЕМОЮ НА ВНУ-
ТРІШНІЙ ПОВЕРХНІ КРИШКИ РОЗПОДІЛЬЧОЇ КОРОБКИ ВНУ-
ТРІШНЬОГО БЛОКА.

4. Відкрутіть кабельний затискач під клемною коробкою і відкладіть 
його убік.

5. Дивлячись на задню панель обладнання, видаліть пластикову па-
нель у нижній частині зліва.

6. Протягніть сигнальний кабель через цей отвір у напрямку від за-
дньої до лицьової панелі обладнання.

7. Дивлячись на лицьову панель обладнання, зіставте кольори  про-
відників з відповідним маркуванням на клемній коробці, накиньте 
вушко і надійно закрутіть кожний провідник на відповідній клемі.

Дренажний шланг повинен бути знизу
Дренажний шланг повинен перебувати в нижній частині пучка. При 
розміщенні дренажного шланга у верхній частині пучка існує ризик 
переповнення дренажного піддона, що може спричинити пожежу або 
пошкодження обладнання, що зумовлено впливом конденсату.

Не скручуйте сигнальний кабель з іншими дротами
При скручуванні  дротів не скручуйте і не допускайте перетинання 
сигнального кабелю з іншими дротами.
2. За допомогою клейкої вінілової стрічки приєднайте дренажний 

шланг до нижньої поверхні трубок холодоагенту.
3. Шільно обгорніть ізоляційною стрічкою сигнальний кабель, труб-

ки холодоагенту та дренажний шланг разом. Ще раз перевірте, 
щоб всі компоненти були зв’язані в пучок, як показано на Рис. 17.

Не обгортайте стрічкою кінці трубок
При обгортанні стрічкою пучка залишіть оголеними кінці трубок. Вам 
знадобиться до них доступ для перевірки обладнання на витікання 
після завершення процедури установлення (див. розділ Перевірка 
електричних компонентів і герметичності в цій інструкції).

5.1.8  Крок 8: Встановіть внутрішній блок
У випадку прокладання нового сполучного трубопроводу до зовніш-
нього блоку виконайте наступне:
1. Якщо трубка холодоагенту вже встановлена в настінному отворі, 

перейдіть до пункту 4.
2. В іншому випадку  ще раз перевірте належну герметизацію кінців 

трубок холодоагенту, щоб запобігти потраплянню бруду і сторон-
ніх предметів у трубки.

3. Повільно протягніть пучок із трубок холодоагенту, дренажного 
шланга і сигнального кабелю, обгорненого ізоляційною стрічкою, 
через отвір у стіні.

4. Встановіть верхню частину внутрішнього блоку на верхній гачок 
монтажної пластини. 

5. Перевірте надійність кріплення обладнання на гачку монтажної 
пластини, доклавши невелике зусилля з  обох боків. Блок кондиці-
онера не повинен гойдатися або переміщатися.

6. Докладаючи рівномірного зусилля потягніть блок вниз, поки об-
ладнання закріпиться на гачках у нижній частині монтажної плас-
тини.

7. Ще раз перевірте надійність кріплення, доклавши невелике зу-
силля на блок з обох боків.

НЕ ЗМІШУЙТЕ СТРУМОПРОВІДНІ  І НУЛЬОВІ ДРОТИ.
Це становить небезпеку і може призвести до несправної роботи кон-
диціонера.
8. Після перевірки переконайтеся в надійності всіх з’єднань, вико-

ристовуйте кабельний затискач для кріплення сигнального кабе-
лю до обладнання. Надійно закрутіть кабельний затискач.

9. Установіть на місце кришку розподільчої коробки на лицьовій па-
нелі та пластикову панель на задній панелі внутрішнього блоку. 

             ПОПЕРЕДЖЕННЯ

             УВАГА

СХЕМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЯ ДЛЯ РІЗНИХ 
МОДЕЛЕЙ ОБЛАДНАННЯ. 

ПРИМІТКА ЩОДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ  СХЕМИ

5.1.7  Крок 7: Ізолювання трубопроводу і кабелів
Перед прокладанням трубопроводу, дренажного шланга і сигнально-
го кабелю через отвір у стіні необхідно зв’язати їх у пучок для економії 
простору, забезпечити їх захист і ізоляцію.
1. Зв’яжіть у пучок дренажний шланг, трубки холодоагенту та сиг-

нальний кабель, як показано на Рис. 17.

Внутрішній блок

Простір  за 
обладнанням

Сигнальний кабель Дренажний шланг

Трубка 
холодагенту

Ізоляційна стрічка

Рис. 17
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3. Підключіть дренажний шланг і трубку холодоагенту (див. розділ 
Підключення трубопроводу холодоагенту в цій інструкції).

4. Перевірте трубне з’єднання на герметичність (див. розділ Перевір-
ка електричних компонентів і герметичності в цій інструкції).

5. Після завершення випробування на герметичність обгорніть міс-
це з’єднання ізоляційною стрічкою.

6. Витягніть кронштейн або клинок, який використовувався при 
установленні обладнання.

7. Докладаючи рівномірне зусилля потягніть блок вниз, поки облад-
нання закріпиться на гачках у нижній частині монтажної пластини.

Положення обладнання можна регулювати
Пам’ятайте, що розмір гачків на монтажній пластині менший за роз-
мір отворів на задній панелі обладнання. Якщо ви виявили, що місця 
для підключення існуючого трубопроводу до внутрішнього блоку не-
достатньо, положення обладнання можна регулювати вправо або влі-
во приблизно на 30-50 мм, в залежності  від моделі. (Див. Рис. 19).

6.1   Інструкції з монтажу – Зовнішній блок
Перед монтажем
6.1.1  Крок 1: Виберіть місце для монтажу
Перед монтажем зовнішнього блоку необхідно вибрати підходяще 
місце. Нижче наведені стандарти, які допоможуть вам вибрати підхо-
дяще місце для монтажу обладнання.
Підходяще місце для монтажу повинно відповідати наступним 
вимогам:
▶ Відповідати всім вимогам, зазначеним у розділі Місце монтажу 

(Рис. 21).
▶ Гарна циркуляція повітря і вентиляція
▶ Надійне і міцне – здатне витримати вагу обладнання і не створю-

вати вібрацій
▶ Шум, що видає обладнання, може впливати на навколишнє сере-

довище
▶ Захищено від тривалого впливу прямих сонячних променів і дощу

6. Монтаж зовнішнього блоку

Клинок

Перемістіть вліво або вправо

Рис. 18

Рис. 20

Рис. 19
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НЕ встановлюйте обладнання в наступних місцях:
Біля яких-небудь об’єктів, які можуть блокувати впускні та випус-
кні отвори. 
Біля громадських, багатолюдних місць або в місцях, де шум від 
обладнання може впливати на оточуючих.
Біля тварин або рослин, на яких буде здійснюватися негативний 
вплив випускного гарячого повітря. 
Біля яких-небудь джерел горючих газів.
У місцях з інтенсивним впливом пилу.
У місцях з надмірним впливом солоного повітря (прибережна зона).

Якщо трубка для холодоагенту вже прокладена в стіні, виконай-
те наступне:
1. Установіть верхню частину внутрішнього блоку на верхній гачок 

монтажної пластини.
2. Використовуйте кронштейн або клинок для установлення блоку, 

що забезпечить достатній простір для підключення трубки холо-
доагенту, сигнального кабелю і дренажного шланга. Приклад див. 
Рис. 18.

Рис. 21
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Бар’єр 

Сильний вітер

Особливі рекомендації для екстремальних погодних умов
В умовах сильних вітрових навантажень:
Встановіть обладнання таким чином, щоб вентилятор на виході пере-
бував під кутом 90º до напрямку вітру. За необхідності створіть бар’єр 
перед обладнанням для захисту його від надзвичайно сильного вітру.
Див. Рис. 22 і Рис. 23 нижче.

У випадку частого впливу інтенсивних дощів або снігопадів:
Встановіть навіс над обладнанням для захисту його від дощу і сніго-
падів. Будьте уважні, щоб не створити блокування циркуляції повітря 
навколо обладнання.
У випадку частого впливу солоного повітря (прибережна зона):
Використовуйте моделі з захистом від корозії.

6.1.2  Крок 2: Встановіть  дренажну муфту
Обладнання з тепловим насосом вимагає встановлення дренажної 
муфти. Перед тим, як прикрутити зовнішній блок, встановіть дренаж-
ну муфту в нижній частині обладнання. Пам’ятайте, що існують два 
типи дренажних муфт, в залежності від типу зовнішнього блоку, що 
використовується.
Якщо дренажна муфта поставляється в комплекті з гумовою за-
глушкою (див. Рис.24-А), виконайте наступне:
1. Встановіть гумову заглушку на кінець дренажного шланга, який 

буде підключатися до зовнішнього блоку.
2. Вставте дренажну муфту в отвір у піддонні обладнання.
3. Поверніть дренажну муфту на 90º, щоб вона закріпилась  на місці 

передньою стороною до обладнання.
4. Підключіть подовжувач дренажного шланга (не входить у комп-

лект) до дренажного шланга, щоб забезпечити відведення кон-
денсату в режимі обігріву.

Якщо дренажна муфта не поставляється в комплекті з гумовою 
заглушкою (див. Рис.24-В), виконайте наступне:
1. Вставте дренажну муфту в отвір у піддоні обладнання. Муфта за-

фіксується  на місці.
2. Підключіть подовжувач дренажного шланга (не входить у комп-

лект) до дренажного шланга, щоб забезпечити відведення кон-
денсату в режимі обігріву

Рис. 22

Рис. 23

Сильний вітер

Сильний вітер

В умовах холодного клімату обов’язково встановлюйте дренажний 
шланг максимально у вертикальне положення, щоб забезпечити від-
ведення інтенсивного потоку конденсату. Якщо відведення конден-
сату занадто повільне, може відбуватися замерзання конденсату в 
шланга і затоплення обладнання.

             ДЛЯ УМОВ ХОЛОДНОГО КЛІМАТУ

6.1.3 Крок 3: Закріпіть зовнішній блок
Зовнішній блок можна закріпити до землі або до настінного крон-
штейна.

Монтажні розміри обладнання
У переліку нижче представлені розміри різних моделей зовнішніх 
блоків і відстані між монтажними опорами. 
Підготуйте основу для установлення обладнання відповідно до наве-
дених нижче розмірів. 

Рис. 24

Рис. 25

Прокладка

Отвір у піддоні 
зовнішнього блока

Дренажна муфта

Прокладка

Рис. 28
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Перед встановленням обладнання настінного монтажу переконайте-
ся, що стіна виконана з повнотілої цегли, бетону або подібного міц-
ного матеріалу. Стіна повинна витримувати чотириразову вагу 
обладнання. 

1. Позначте положення отворів кронштейнів відповідно до розмі-
рів, зазначених на схемі монтажних розмірів обладнання. 

2. Просвердліть отвори для анкерних болтів.
3. Видаліть  бетонний пил з отворів. 
4. Помістіть шайбу і гайку на кожний анкерний болт.
5. Вставте болти в отвори монтажного кронштейна, установіть кро-

нштейн у необхідне місце і  забийте анкерні болти в стіну.
6. Перевірте рівень монтажних кронштейнів.
7. Обережно підніміть блок і встановіть монтажні опори на крон-

штейни.
8. Надійно прикрутіть  обладнання до кронштейнів.

Для зменшення вібрацій обладнання при настінному монтажі
Якщо допускається, ви можете встановити обладнання на стіну за до-
помогою гумових прокладок для зменшення вібрацій і шуму.

6.1.4  Крок 4: Підключіть сигнальний і силовий кабелі
Клемна колодка зовнішнього блоку захищена кришкою розподільчої 
коробки, яка знаходиться збоку обладнання. Детальна електрична 
схема зображена на внутрішній поверхні кришки.

ПРИ СВЕРДЛЕННІ ОТВОРІВ У БЕТОНІ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ЗАВЖ-
ДИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ.

У випадку монтажу блоку на настінному кронштейні виконайте 
наступне:

ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ ЯКИХ-НЕБУДЬ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РО-
БІТ ВІДКЛЮЧІТЬ СИСТЕМУ ВІД МЕРЕЖІ.

ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ ПРОЧИТАЙ-
ТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ.
1. Всі електромонтажні роботи повинні виконуватися кваліфікова-

ним електриком відповідно до діючих електротехнічних норм і 
стандартів.

2. Всі електричні з’єднання повинні бути виконані відповідно до 
електричної схеми, зазначеної на панелях внутрішнього і зовніш-
нього блоків.

3. У випадку серйозної загрози безпеці, пов’язаної із джерелом жи-
влення, негайно припиніть роботи. Поясніть причину замовнику і 
не встановлюйте обладнання до усунення проблеми.

4. Напруга мережі повинна бути в діапазоні 90-110% від номіналь-
ної. Невідповідність джерела живлення зазначеним параметрам 
може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. 

5. При підключенні до стаціонарної проводки напряму встановіть 
обладнання захисту від перенапруг і головний вимикач живлення 
номіналом в 1,5 рази більше максимального струму обладнання.

6. При підключенні до стаціонарної проводки напряму необхідно 
встановити вимикач для відключення всіх полюсів, при цьому 
відстань між контактами повинна бути не менше 3 мм. Кваліфіко-
ваний електрик повинен використовувати рекомендований тип 
вимикача.

7. Підключайте обладнання до розетки окремого контуру. Не під-
ключайте до цієї розетки які-небудь інші електроприлади.

8. Обов’язково забезпечте правильне заземлення кондиціонера. 
9. Кожен дріт повинен бути надійно підключений. Слабкий елек-

тричний контакт може призвести до перегріву контактів і, як на-
слідок, несправної роботи обладнання і небезпеки пожежі.

10. Не допускайте контакту кабелю з трубками холодоагенту, ком-
пресора або яких-небудь  рухомих частин всередині обладнання.

11. Якщо кондиціонер обладнаний додатковим модулем електрообі-
грівання, він повинен встановлюватися на відстані не менше 1 
метра від яких-небудь горючих матеріалів. 

У випадку монтажу блоку на землі або бетонній платформі вико-
найте наступне:
1. Відзначте місце розташування чотирьох анкерних болтів відпо-

відно до розмірів, зазначених на схемі монтажних розмірів об-
ладнання.

2. Просвердліть отвори для анкерних болтів.
3. Видаліть  бетонний пил з отворів.
4. Помістіть гайку на кожний анкерний болт.
5. Забийте молотком анкерні болти в підготовлені отвори.
6. Витягніть гайки з болтів і встановіть на болти зовнішній блок.
7. Помістіть шайбу на кожний болт, після чого замініть гайки.
8. За допомогою гайкового ключа затягніть кожну гайку до упору. 

             УВАГА

Таблиця 3

Розміри зовнішнього 
блоку в мм (ШxВxГ)

Монтажні розміри

Відстань A 
(мм)

Відстань B 
(мм)

681x434x285 460 292

700x550x270 450 260

780x540x250 549 276

845x700x320 560 335

810x558x310 549 325

700x550x275 450 260

770x555x300 487 298

800x554x333 514 340

845x702x363 540 350

900x860x315 590 333

945x810x395 640 405

946x810x420 673 403

946x810x410 673 403

             ПОПЕРЕДЖЕННЯ

             ПОПЕРЕДЖЕННЯ

             ПОПЕРЕДЖЕННЯ
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ВСІ ЕЛЕКТРИЧНІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОВИННІ БУТИ ВИКОНАНІ В 
ЧІТКІЙ ВІДПОВІДНОСТІ З ЕЛЕКТРИЧНОЮ СХЕМОЮ, РОЗТАШО-
ВАНОЮ НА ВНУТРІШНІЙ ПОВЕРХНІ КРИШКИ РОЗПОДІЛЬЧОЇ 
КОРОБКИ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА.

2. Відкрутіть гвинти кришки розподільчої коробки та зніміть кришку.
3. Відкрутіть кабельний затискач під клемною коробкою і відкладіть 

його убік.
4. Дивлячись на лицьову панель обладнання, зіставте кольори  

провідників з відповідним маркуванням на клемній коробці, на-
киньте вушко і надійно закрутіть  кожний провідник на відповідній 
клемі.

5. Перевірте надійність кожного з’єднання, обмотайте кабелі, щоб 
запобігти потраплянню  дощової води в клемну коробку.

6. За допомогою кабельного закріпіть кабель. Міцно закрутіть ка-
бельний затискач.

7. Заізолюйте непотрібні дроти  електроізоляційною ПВХ стрічкою. 
Укладіть  їх таким чином, щоб вони не доторкалися  до яких-не-
будь електричних або металевих частин.

8. Установіть кришку розподільчої коробки на місце і закрутіть її. 

1. Підготуйте кабель до підключення:

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВІДПОВІДНІ ТИПИ КАБЕЛІВ
• Кабель живлення внутрішнього блоку (якщо застосовується) 
• Кабель живлення зовнішнього блоку 
• Сигнальний кабель
Мінімальний переріз сигнального і силового кабелів

a) За допомогою обладнання для зачищення дротів зніміть ізоляцію 
з обох боків сигнального кабелю приблизно на 40мм.

b) Видаліть ізоляцію на кінцях кабелів.
c) За допомогою обтискних щипців опресуйте u-подібні вушка на 

кінцях дротів.
Звертайте увагу на струмопровідні дроти
При опресуванні дротів переконайтеся, що точно відокремили стру-
мопровідний  дріт  («L»)  від інших дротів.

Таблиця 4

Номінальний струм 
обладнання (А)

Номінальний переріз (мм2)

> 3 і ≤ 6 0,75

> 6 і ≤ 10 1

> 10 і ≤ 16 1,5

> 16 і ≤ 25 2,5

> 25 і ≤ 32 4

> 32 і ≤ 40 6

             ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Схема з підключення зовнішнього блока 
знаходиться на внутрішній  поверхні 

кришки розподільчої  коробки.

Кришка

Рис. 26
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Косий Нерівний Хвилястий
Мідна трубка

Конусна гайка

Під нахилом 
вниз

Трубка 

Зенкер 

Таблиця 5

Рис. 28

Рис. 27

Рис. 29

Рис. 30

7.1  Важлива примітка відносно довжини трубопроводу
Довжина трубопроводу холодоагенту впливає на ефективність робо-
ти і рівень енергоспоживання обладнання. Випробування номіналь-
ної ефективності обладнання виконується із трубопроводом довжи-
ною 5 метрів. Мінімальна довжина трубопроводу 3 метри  необхідна 
для зменшення вібрацій і надмірного шуму.
Для регіонів з тропічним кліматом довжина трубопроводу не повинна
перевищувати 10 м.
Максимальна довжина і перепад висот трубопроводу наведені в та-
блиці нижче.
Максимальна довжина і перепад висот трубопроводу холодоа-
генту для різних моделей кондиціонера.

7.2.2   Крок 2: Видаліть задирки
Задирки можуть вплинути на герметичність з’єднання трубопроводу. 
Вони повинні бути повністю видалені.
1. Тримайте трубку під нахилом вниз, щоб не допустити потрапляння 

задирок усередину трубки.
2. За допомогою зенкера або різця для зняття задирок видаліть всі 

задирки в місці зрізу. 

7.2.3  Крок 3: Завальцюйте краї трубок
Правильне вальцювання є обов’язковим для забезпечення герме-
тичності.
1. Після видалення задирок зі зрізів трубки закрийте кінці за до-

помогою ПВХ стрічки, щоб не допустити потрапляння сторонніх 
предметів у трубку.

2. Покрийте трубку ізоляційним матеріалом.
3. Помістіть конусні гайки на кінці трубки. Гайки повинні бути вста-

новлені в правильному напрямку, в іншому випадку ви не змо-
жете їх надягти або змінити положення після вальцювання. Див. 
Рис. 30.

4. Видаліть ПВХ стрічку з кінців трубки, щоб розпочати вальцю-
вання.

5. Закріпіть інструмент для розвальцьовування на кінці трубки. Кі-
нець трубки повинен виступати за краї інструменту відповідно до 
розмірів у таблиці нижче.

7.2  Інструкції з підключення – Трубопровід холодоа-
генту

7.2.1   Крок 1: Відріжте трубки
При підготовці трубок холодоагенту будьте особливо уважні, щоб пра-
вильно відрізати і завальцювати трубки. Це забезпечить ефективну 
роботу обладнання і мінімізує необхідність технічного обслуговуван-
ня в майбутньому. Для моделей з холодоагентом R32 точки під-
ключення трубопроводу повинні перебувати зовні приміщення.
1. Виміряйте відстань між внутрішнім і зовнішнім блоком облад-

нання.
2. За допомогою труборіза відріжте трубку довжиною трохи більше 

виміряної відстані.
3. Переконайтеся, що трубка відрізана чітко під кутом 90º. Прикла-

ди неправильного підрізання труб наведені на Рис. 28. 

7.  Підключення трубопроводу холодоагенту

Модель Максимальна 
довжина (м)

Максимальний 
перепад висот (м)

RAC 2,6-2 OU
RAC 3,5-2 OU

25 10

RAC 5,3-1 OU 30 20

RAC 7-2 OU 50 25

ПРИ ПІДРІЗАННІ БУДЬТЕ УВАЖНІ, ЩОБ НЕ ДОПУСТИТИ ДЕФОР-
МАЦІЇ ТРУБОК.

Будьте надзвичайно обережні, щоб не пошкодити, не погнути і не де-
формувати трубку під час підрізання. Це в значній мірі знизить ефек-
тивність роботи обладнання в режимі обігріву.

             ПОПЕРЕДЖЕННЯ
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Розвальцьовування

Трубка

Рис. 32

Рис. 31

Таблиця 6

6. Помістіть інструмент для розвальцьовування на форму.
7. Поверніть рукоятку   за годинниковою стрілкою до повного роз-

ширення трубки.
8. Видаліть інструмент для розвальцьовування і форму та перевір-

те відсутність тріщин і рівномірне вальцювання на кінці трубки.

7.2.4   Крок 4: Підключіть  трубки
При підключенні трубопроводу холодоагенту не докладайте надмір-
них зусиль і не допускайте деформації трубок. Спочатку необхідно 
підключити внутрішній блок, а потім зовнішній.

Мінімальні радіуси вигину
 При згинанні сполучних трубок холодоагенту мінімальний радіус ви-
гину повинен становити 10 см. Див. Рис. 33.

Виступ трубки за межі інструменту розвальцьовування.

Зовнішній діаметр 
трубки (мм)

А (мм)

Мінімум Максимум 

Ø 6,35 0,7 1,3

Ø 9,52 1,0 1,6

Ø 12,7 1,0 1,8

Ø 16 2,0 2,2

Ø 19 2,0 2,4

7.3   Інструкції з підключення трубопроводу до вну-
трішнього блоку

1. Сполучіть  центри трубок, які хочете підключити. Див. Рис. 34

Радіус 

Трубка внутрішнього блока Конусна гайка
Труба

Рис. 33

Рис. 35

Рис. 34

2. Максимально затягніть конусну гайку руками.
3. За допомогою ключа утримуйте гайку на трубці обладнання.
4. Утримуючи гайку на трубці обладнання, за допомогою гайкового 

ключа затягніть конусну гайку до моменту, зазначеного в таблиці 
нижче. Трішки послабте конусну гайку і знову затягніть її.

Необхідні моменти затягування

Таблиця 7

Зовнішній діаметр 
трубки (мм)

Момент 
затягування (Н·см)

Додатковий 
момент 
затягування (Н·см)

Ø 6,35 1500 1600

Ø 9,52 2500 2600

Ø 12,7 3500 3600

Ø 16 4500 4700

Ø 19 6500 6700
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2. Видаліть захисні кришки на кінцях вентилів.
3. Зіставте завальцьовані кінці трубки з кінцями вентилів і макси-

мально затягніть конусну гайку руками. 
4. За допомогою гайкового ключа утримуйте корпус вентиля. Не 

доторкайтесь до гайки, яка забезпечує герметичність сервісного 
вентиля. (Див. Рис. 37).

5. Міцно утримуючи корпус вентиля, за допомогою гайкового ключа 
затягніть конусну гайку до моменту, зазначеного в таблиці нижче. 
Трішки послабте конусну гайку і знову затягніть її.

6. Трішки послабте конусну гайку і знову затягніть її.
7. Повторіть  кроки 3-6 для трубки, що залишилася.

Рис. 36

Рис. 37

НЕ ДОКЛАДАЙТЕ НАДМІРНИХ ЗУСИЛЬ.
Надмірне зусилля може призвести до поломки гайки або пошкоджен-
ня трубки холодоагенту. Забороняється перевищувати зазначені в 
таблиці значення моментів. 

Інструкції з підключення сполучного трубопроводу до зовніш-
нього блоку
1. Розкрутіть і зніміть кришки із сальникового вентиля збоку зо-

внішнього блоку. (Див. Рис. 36).

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ГАЙКОВИЙ КЛЮЧ, ЩОБ УТРИМАТИ 
ВЕНТИЛЬ.
Надмірний момент затягування конусної гайки може призвести до 
поломки інших компонентів клапана.

             ПОПЕРЕДЖЕННЯ

             ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Кришка вентиля 
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Відведення повітря 

8. Відведення повітря

8.1   Підготовка та запобіжні заходи
Повітря та сторонні предмети в контурі холодоагенту можуть при-
звести до надмірного підвищення тиску, і, як наслідок, пошкодження 
кондиціонера, скорочення ефективності і травмування. Використо-
вуйте вакуумний насос і манометр для відведення повітря з контуру 
холодоагенту, забезпечуючи при цьому видалення неконденсуючого 
газу і вологи із системи.
Відведення  повітря повинно здійснюватися при першому встанов-
ленні обладнання або у випадку зміни місця встановлення. 

Перед тим, як видалити  повітря
▶ Перевірте правильність підключення трубок високого і низького 

тиску між внутрішнім і зовнішнім блоком кондиціонера відповід-
но до інструкцій у розділі Підключення трубопроводу холодоаген-
ту цієї інструкції.

▶ Перевірте правильність підключення всіх дротів.

8.2   Інструкції з видалення повітря
Перед використанням манометра колектора і вакуумного насоса 
уважно вивчіть відповідні інструкції, щоб забезпечити правильну екс-
плуатацію обладнання.

5. Залишіть вакуумний насос у роботі приблизно 15 хвилин або 
доти, поки манометричний вакуумметр досягне значення 
76смHg (-105 Па).

6. Закрийте клапан на стороні низького тиску манометра колектора 
і вимкніть вакуумний насос.

7. Почекайте 5 хвилин, після чого перевірте, щоб тиск у системі не 
змінився.

8. Якщо тиск у системі змінився, зверніться до розділу Перевірка 
герметичності газового контуру відносно процедури виконання 
перевірки. Якщо тиск у системі не змінився, відкрутіть кришку на 
сальниковому вентилі (клапан високого тиску).

9. Вставте шестигранний ключ у сальниковий вентиль (клапан ви-
сокого тиску) і відкрийте клапан, повернувши ключ на ¼ оберту 
проти годинникової стрілки. Ви почуєте звук газу, що виходить із 
системи, після чого закрийте клапан через 5 секунд.

10. Спостерігайте за датчиком тиску протягом однієї хвилини, щоб 
переконатися, що тиск у системі постійний. Показання датчика 
тиску повинні бути трохи вище атмосферного тиску.

11. Від’єднайте  шланг для заправлення від сервісного отвору.

1. Підключіть шланг манометра колектора до сервісного отвору на 
клапані низького тиску зовнішнього блоку.

2. Підключіть інший шланг для заправлення від манометра колекто-
ра до вакуумного насоса.

3. Відкрийте клапан на стороні низького тиску манометра колекто-
ра. Клапан з боку високого тиску повинен бути закритий.

4. Ввімкніть вакуумний насос, щоб відкачати повітря із системи.

12. За допомогою шестигранного ключа повністю відкрийте клапани 
високого і низького тиску.

13. Затягніть кришки на всіх трьох клапанах (сервісний отвір, сто-
рона високого і низького тиску) руками. За  необхідності можна 
додатково затягти кришки гайковим ключем.

Конусна гайка

Корпус вентиля
Шток клапана

Кришка 

Манометр колектора
Манометричний вакуумметр Датчик тиску

Клапан низького тиску 

Напірний шланг / 
шланг для заправлення

Клапан низького тиску

Клапан високого тиску 

Шланг  для заправлення

Вакуумний насос 

-76cmHg

Рис. 38

Рис. 39

Рис. 40

ПОВІЛЬНО ВІДКРИЙТЕ ШТОКИ КЛАПАНІВ.
При відкриванні штоків клапанів поверніть шестигранний ключ до 
упору. Не намагайтеся докладати надмірного зусилля, щоб ще більше 
відкрити клапан.

             ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПЕРЕД ВІДКРИТТЯМ ЗАПІРНИХ КЛАПАНІВ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, 
ЩО ВСІ ДЖЕРЕЛА ЗАЙМАННЯ І ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ВІДКЛЮ-
ЧЕНІ ТА ВИДАЛЕНІ З РОБОЧОЇ ЗОНИ.

             ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Деякі системи вимагають дозаправлення холодоагентом в залежності  
від довжини трубопроводу. Стандартна довжина трубопроводу стано-
вить 5 м. Заправлення холодоагентом повинно здійснюватися через 
сервісний отвір на клапані низького тиску зовнішнього блоку. Необ-
хідний додатковий об’єм  холодоагенту розраховується за формулою: 

ПРИМІТКА ЩОДО ЗАПРАВЛЕННЯ ХОЛОДОАГЕНТОМ



22

Відведення повітря

Довжина сполучного 
трубопроводу (м)

Спосіб продування 
повітрям

Додатковий об’єм холодоагенту

≤ стандартна довжина 
трубопроводу

Вакуумний насос Н/Д

> стандартна довжина 
трубопроводу

Вакуумний насос Сторона рідини: Ø 6.35

R32:
(Довжина трубки - стандартна довжина) x 
12г/м
(Довжина трубки - стандартна довжина) x 
0.13 унцій/фут

R410A:
(Довжина трубки - стандартна довжина) x 
15г/м
(Довжина трубки - стандартна довжина) x 
0.16 унцій/фут

Сторона рідини: Ø 9.52

R32:
(Довжина трубки - стандартна довжина) x 
24г/м
(Довжина трубки - стандартна довжина) x 
0.26 унцій/фут

R410A:
(Довжина трубки - стандартна довжина) x 
30г/м
(Довжина трубки - стандартна довжина) x 
0.32 унцій/фут

Додатковий об’єм  холодоагенту на одиницю довжини трубопроводу

Таблиця 8

НЕ змішуйте холодоагенти різних типів.

             УВАГА
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Випробування електричних компонентів і перевірка герметичності

9. Випробування електричних компонентів і пере-
вірка герметичності

Рис. 41

Таблиця 9

9.1  Випробування електробезпечності
Після монтажу обов’язково перевірте відповідність підключення всіх 
електричних компонентів діючим нормам і стандартам, а також ін-
струкції з монтажу. 
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ПУСКОВИХ ВИПРОБУВАНЬ
Перевірте заземлення
Виконайте вимірювання опору заземлення шляхом візуального огля-
ду і вимірювань за допомогою вимірювача опору. Опір заземлення 
повинен бути менше 0,10.
У ПРОЦЕСІ ПУСКОВИХ ВИПРОБУВАНЬ
Перевірка витікання струму
У процесі пускових випробувань використовуйте електричний зонд 
і мультиметр для виконання комплексних випробувань витікання 
струму.
У випадку виявлення витікання струму негайно відключіть обладнан-
ня від мережі і зверніться до кваліфікованого електрика для пошуку і 
усунення витікання.

10. Пускові випробування
10.1   Перед початком пускових випробувань
Пускові випробування можна виконувати тільки після повного завер-
шення наступних кроків:
• Випробування електробезпечності – Переконайтеся в безпеці і 

справності електричної системи обладнання.
• Випробування герметичного газового контуру – Перевірте всі 

місця встановлення конусних гайок і переконайтеся у відсутності 
витікання у системі.

• Переконайтеся, що клапани газового і рідинного (високого і 
низького тиску) контуру повністю відкриті.

10.2   Інструкції з виконання пускових випробувань
Пускові випробування повинні проводитися протягом не менше 30 
хвилин.
1. Підключіть обладнання до мережі.
2. Натисніть кнопку живлення на пульті дистанційного управління, 

щоб ввімкнути  обладнання.
3. Натисніть кнопку MODE, щоб по черзі перевірити наступні режи-

ми роботи обладнання:
• COOL – виберіть мінімальну температуру
• HEAT – виберіть максимальну температуру
4. Використовуйте кондиціонер у кожному режимі протягом 5 хви-

лин, виконуючи перевірку наступних параметрів.

ПОВТОРНА ПЕРЕВІРКА ТРУБНИХ З’ЄДНАНЬ
У процесі роботи тиск у контурі холодоагенту буде підвищуватися. 
Це може призвести до утворення  витікань, які не мали місця під час 
пускових випробувань. У процесі пускових випробувань не кваптеся 
і повторно перевірте герметичність контуру холодоагенту в місцях 
трубних з’єднань. Інструкції див. у розділі Випробування герме-
тичності газового контуру.
5. Після успішного завершення пускових випробувань і перевірки 

всіх контрольних параметрів у списку (Пройдено) виконайте на-
ступне: 

9.2 Випробування герметичності газового контуру
Існує два методи випробувань герметичності газового контуру.
Метод з використанням мильної води
За допомогою м’якої щітки нанесіть мильний розчин або рідке мило у 
всіх місцях трубних з’єднань внутрішнього і зовнішнього блоків. На-
явність пухирців свідчить про витікання.
Метод з використанням індикатора витікання
При використанні індикатора витікання зверніться до інструкції для 
експлуатації індикатора.

ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ ГА-
ЗОВОГО КОНТУРУ
Після того, як ви переконалися в герметичності всіх трубних з’єднань, 
встановіть кришку вентиля зовнішнього блоку на місце.

ВСІ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ ПОВИННІ ВИКОНУВАТИСЯ 
КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРИКОМ ВІДПОВІДНО ДО ДІЮЧИХ 
НОРМ І СТАНДАРТІВ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ – НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ  
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Перелік необхідних 
випробувань 

Пройдено / Не пройдено

Відсутність витікання струму

Обладнання належним чином 
заземлено

Всі електричні контакти 
належним чином закриті

Внутрішній і зовнішній блоки 
правильно встановлені

Відсутність витікання у місцях 
трубних з'єднань

Зовнішній (2): Внутрішній (2):

Належне водовідведення із 
дренажного шланга

Належна ізоляція всіх трубок

Правильна робота кондиціонера 
в режимі охолодження

Правильна робота кондиціонера 
в режимі обігріву

Правильна робота жалюзі 
внутрішнього блоку

Внутрішній блок реагує на 
управління з пульта ДУ
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11. Європейські вимоги щодо утилізації відходів
Це обладнання містить холодоагент та інші потенційно небезпечні 
речовини. Згідно з законодавством утилізація цього обладнання ви-
магає роздільного збору та обробки відходів. НЕ утилізуйте це облад-
нання разом з побутовими або несортованими відходами.
Існують наступні способи утилізації цього обладнання:
• Утилізуйте це обладнання у відповідних муніципальних центрах зі 

збору та утилізації електронного обладнання.
• При покупці нового обладнання продавець забере старе облад-

нання безкоштовно.
• Продайте обладнання сертифікованому центру з  утилізації мета-

лобрухту.

Утилізація цього обладнання в лісових насадженнях або інших при-
родних зонах становить небезпеку для здоров’я людей і чинить нега-
тивний вплив на навколишнє  середовище. Існує ризик потрапляння  
небезпечних речовин у ґрунтові води та ланцюг живлення.

ОСОБЛИВА ПРИМІТКА

а) За допомогою пульта дистанційного управління переведіть кон-
диціонер у режим нормальної робочої температури.

б) Обгорніть місця з’єднань трубопроводу холодоагенту внутріш-
нього блоку ізоляційною стрічкою, що  залишилися без ізоляції 
в процесі монтажу внутрішнього блоку.

ЯКЩО ТЕМПЕРАТУРА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
НИЖЧЕ 17ºС
Ви не зможете перемкнути кондиціонер у режим охолодження за 
допомогою пульта дистанційного управління, коли зовнішня темпе-
ратура опускається нижче 17ºС. У такому випадку ви можете вико-
ристовувати кнопку ручного управління, щоб перевірити справність 
функції охолодження.
1. Відкрийте передню панель внутрішнього блоку і підніміть до 

упору.
2. Кнопка ручного управління (MANUAL CONTROL) розташована з 

правої сторони блоку. Натисніть кнопку двічі, щоб вибрати режим 
охолодження (COOL). Див. Рис. 42.

3. Виконайте пускові випробування у звичайному режимі.

Рис. 42

Кнопка ручного управління
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12. Інформація щодо сервісного обслуговування
 (для моделей з використанням холодоагент R32)

1. Перевірка місця монтажу
Перед початком виконання робіт на системах, що містять горючі хо-
лодоагенти, необхідно виконати низку випробувань з безпеки, щоб 
переконатися у відсутності ризику займання. У випадку ремонту сис-
тем охолодження перед початком робіт необхідно виконати всі запо-
біжні заходи.
2. Порядок виконання робіт
Роботи повинні виконуватися відповідно до затвердженого порядку для 
мінімізації ризику займання газу або пари у місці виконання роботи.
3. Робоча зона 
Весь технічний персонал та інші особи,  які працюють на об’єкті, 
повинні пройти інструктаж з проведення робіт. Необхідно уникати 
виконання робіт в умовах обмеженого простору. Територія навколо 
робочого місця повинна бути поділена на зони. Переконайтеся, що 
забезпечені безпечні умови в робочій зоні шляхом здійснення контр-
олю  горючих матеріалів.
4. Перевірка наявності холодоагенту
Робоча зона повинна перевірятися за допомогою детектора холодоа-
генту перед і в процесі виконання робіт, щоб переконатися, що техніч-
ний  спеціаліст усвідомлює потенційну небезпеку займання. Перевір-
те придатність обладнання для виявлення витікань для використання 
з горючими холодоагентами, наприклад, відсутність іскор, належна 
герметизація і  конструктивна безпека.
5. Наявність вогнегасника
При виконанні яких-небудь пожежонебезпечних робіт на охолоджу-
вальному  обладнанні або відповідних компонентів необхідно мати під 
рукою вогнегасник відповідного типу. Тримайте сухий порошковий 
або вуглекислотний вогнегасник у безпосередній близькості до зони 
заправлення холодоагенту.
6. Відсутність джерел займання
Особи, які  виконують роботи, пов’язані з системами охолодження, 
що  припускають виконання операцій на трубопроводах, які міс-
тять або містили горючий холодоагент, не повинні використовувати 
які-небудь джерела займання таким чином, щоб це могло призвести 
до небезпеки пожежі або вибуху. Всі можливі джерела займання, на-
приклад, запалені сигарети, необхідно тримати подалі від місця мон-
тажу, ремонту, демонтажу і утилізації обладнання, у процесі яких існує 
ризик викиду горючого холодоагенту в навколишнє середовище. Пе-
ред початком виконання робіт зона навколо обладнання повинна бути 
досліджена на відсутність джерел займання. Повинні бути встановлені 
попереджувальні таблички «НЕ ПАЛИТИ»
7. Провітрювана зона
Переконайтеся, що робоча зона відкрита і належним чином прові-
трюється, перед початком робіт на системі або робіт, пов’язаних з 
тепловою енергією. Належний рівень вентиляції повинен підтриму-
ватися безперервно в процесі виконання робіт. Вентиляція повинна 
забезпечувати розсіювання якого-небудь об’єму виділеного газу і 
бажане його виведення назовні.
8. Випробування охолоджувального обладнання
При заміні яких-небудь електричних компонентів необхідно стежити 
за відповідністю їх типу і характеристик рекомендованим. Завжди 
необхідно виконувати інструкції виробника з технічного і сервісного 
обслуговування. У випадку сумнівів зверніться за підтримкою в тех-
нічний відділ виробника. Для систем зі вмістом горючих холодоаген-
тів необхідно перевірити наступне:
• Об’єм  заправлення відповідно до розміру приміщення, у якому 

встановлені компоненти, що містять холодоагент;
• Вентиляційне обладнання і повітровідводи справні і не заблоко-

вані;

• При використанні непрямого охолоджувального контуру  вто-
ринні контури повинні перевірятися на наявність холодоагенту; 
повинно забезпечуватися видиме і читабельне маркування об-
ладнання;

• Нечитабельне маркування  і знаки повинні бути виправлені
• Трубка або компоненти, що містять холодоагент, повинні встанов-

люватися в місцях з невеликою ймовірністю впливу на які-небудь 
речовини, які можуть призвести до корозії компонентів, що міс-
тять холодоагент, крім випадків коли:

• Ці компоненти виконані з антикорозійного матеріалу
• Або належним чином захищені від корозії.
9. Випробування електрообладнання
Ремонт і технічне обслуговування електричних компонентів має 
включати первинні випробування на електробезпечність і перевірку 
справності компонентів. У випадку несправності, яка може вплинути 
на безпеку обладнання, не допускається підключення обладнання до 
мережі до повного усунення несправності. У випадку неможливості 
миттєвого усунення несправності та в умовах необхідності продов-
ження використання обладнання необхідно прийняти належні тимча-
сові заходи. Про це необхідно повідомити власнику обладнання, щоб 
проінформувати всі залучені сторони.
У процесі первинних випробувань на електробезпечність необхідно 
переконатися в наступному:
• Всі конденсатори розряджені: це необхідно виконувати безпеч-

ним способом, щоб не допустити можливого іскроутворення.
• Жоден  компонент або струмопровідний дріт не потрапляють під 

вплив у процесі заправлення, збору холодоагенту або продуван-
ня  системи

• Перевірити цілісність системи заземлення.
10. Ремонт герметичних компонентів
10.1 У процесі ремонту герметичних компонентів всі джерела жив-

лення повинні бути відключені від обладнання перед демонта-
жем герметичних кришок і т.п.. У випадку крайньої необхідно-
сті використання джерела електроживлення в процесі ремонту 
необхідно встановити постійно працююче обладнання вияв-
лення витікань у найбільш критичній точці, щоб попередити 
виникнення небезпечних ситуацій.

10.2 Особливу увагу необхідно приділяти наступним аспектам, щоб 
запобігти можливим змінам захисних покриттів електричних 
компонентів, які можуть вплинути на рівень захисту. Сюди 
входить пошкодження кабелів, надмірна кількість з’єднань, 
невідповідність контактів специфікації, пошкодження ізоляції, 
неправильне установлення ущільнювачів і т.п.
• Переконайтеся, що обладнання надійно встановлено
• Переконайтеся, що ізоляція та ізоляційні матеріали не зно-

шені настільки, що не можуть більш виконувати свою функ-
цію щодо запобігання проникнення горючих газів. Запасні 
частини повинні відповідати параметрам, зазначеним у 
специфікації виробника.

Використання силіконового герметика може вплинути на ефектив-
ність роботи деякого типу обладнання, що дозволяє виявити виті-
кання. Іскробезпечні компоненти не вимагають відключення перед 
виконанням яких-небудь робіт на цих компонентах.

ПРИМІТКА

11. Ремонт іскробезпечних компонентів
Не підключайте які-небудь постійні індуктивні або ємнісні навантажен-
ня на контур, не переконавшись, що вони не перевищують допустиме 
напруження і струм використаного обладнання. Іскробезпечними 
компонентами вважаються тільки компоненти, які дозволяють вико-
нувати роботи на струмопровідних частинах у присутності горючих 
газів. Випробувальна  апаратура повинна мати відповідні параметри. 
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Переконайтеся, що випускний отвір вакуумного насоса знаходиться  
подалі  від джерел займання, а також переконайтеся в наявності на-
лежної вентиляції.
16. Порядок заправлення
На додаток до традиційних процедур заправлення необхідно викону-
вати наступні вимоги:
• Переконайтеся в неможливості забруднення іншими типами хо-

лодоагентів при використанні заправного обладнання. Шланги  і 
трубки повинні бути за можливості короткими, щоб мінімізувати 
кількість залишків раніше використаного холодоагенту в них.

• Циліндри повинні перебувати у вертикальному положенні.
• Перед заправленням системи холодоагентом переконайтеся, що 

охолоджувальна система заземлена.
• Забезпечте відповідне маркування після завершення заправлен-

ня (якщо відсутнє).
• Будьте дуже обережні, щоб не переповнити систему.
• Перед повторним заправленням системи необхідно перевірити 

тиск з використанням азоту без домішок кисню. Система повин-
на бути випробувана на герметичність після завершення проце-
дури заправлення і перед введенням в експлуатацію. Перед тим, 
як залишити об’єкт необхідно виконати повторне випробування 
на витікання.

17. Демонтаж
Перед виконанням цієї процедури важливо, щоб технічний спеціаліст 
повною мірою був ознайомлений з обладнанням і його деталям. Ре-
комендується застосовувати передову практику безпечного збору 
холодоагенту. Перед початком робіт необхідно взяти зразки мастила 
і холодоагенту.
Якщо перед повторним використанням регенерованого холодоаген-
ту потрібне виконання аналізу, вкрай потрібно забезпечити доступ-
ність джерела живлення до початку виконання робіт.
a) Ознайомтеся з обладнанням і принципом його роботи.
b) Відключіть  систему від мережі.
c) Перед початком процедури перевірте наступне:

• Наявність підйомно-транспортного обладнання, якщо необхід-
но, для переміщення циліндрів холодоагенту;

• Наявність всіх індивідуальних засобів захисту та правильне їх 
використання;

• Безперервний нагляд за процесом відновлення компетентною 
особою;

• Відповідність ремонтно-відновлювального обладнання і цилін-
дрів діючим стандартам.

d) Закачайте в систему холодоагент, якщо можливо.
e) У випадку неможливості використання вакуумного насоса органі-

зуйте колектор таким чином, щоб забезпечити повне видалення 
холодоагенту з різних компонентів системи.

f) Установіть циліндр на ваги перед початком процедури збору холо-
доагенту.

g) Запустіть установку збору холодоагенту і використовуйте відпо-
відно до інструкцій виробника.

h) Не переповнюйте циліндри. (Не більше 80% об’єму рідкого за-
ряду).

i) Не перевищуйте максимальний робочий тиск циліндра, навіть 
тимчасово.

j) Після успішного наповнення циліндрів і завершення процедури 
переконайтеся, що циліндри і обладнання належним чином вида-
лені з робочої зони та всі запірні клапани обладнання закриті.

k) Зібраний холодоагент не можна використовувати в якій-небудь 
іншій системі без відповідного очищення і перевірки.

Заміна компонентів повинна виконуватися тільки з використанням 
деталей, рекомендованих виробником. Використання яких-небудь 
інших компонентів може призвести до займання холодоагенту внас-
лідок витікання.
12. Прокладання  кабелів
Переконайтеся, що кабелі не піддаються зношуванню, корозії, над-
мірному тиску, вібрації, контакту з гострими краями або яким-небудь 
іншим негативним впливам зовнішніх факторів. При перевірці також 
слід ураховувати зношування і безперервний  вплив вібрації від таких 
джерел, як компресори або вентилятори.
13. Виявлення горючих холодоагентів
За жодних умов не можна використовувати потенційно небезпечні 
джерела займання при пошуку або виявленні витікань холодоагенту. 
Забороняється використовувати галоїдні шукачі витікань (або які-не-
будь інші детектори з використання відкритого полум’я).
14. Способи визначення витікань
Наступні способи визначення витікань вважаються припустимими 
для систем, що містять горючі холодоагенти. Забороняється вико-
ристовувати електронні детектори для виявлення горючих холодоа-
гентів, однак чутливість може бути недостатньою, або може знадоби-
тися повторне калібрування. (Обладнання для визначення витікання 
повинно перевірятися в умовах відсутності холодоагенту). Переко-
найтеся, що детектор не є потенційним джерелом займання і підхо-
дить для використання відповідного типу холодоагенту. Обладнання  
для визначення витікань повинно бути встановлено на відсоток НКМП 
(нижня концентраційна межа поширення полум’я холодоагенту) і по-
винно бути каліброване відповідно до використаного типу холодоа-
генту і відповідного процентного вмісту газу (25% максимум). Ріди-
ни для визначення витікань підходять для використання з більшістю 
типів холодоагентів, однак слід уникати використання речовин, що 
містять хлор, оскільки хлор може вступати в реакцію з холодоагентом 
і призводити до корозії мідних трубопроводів. 
У випадку підозри на витікання необхідно усунути всі джерела відкри-
того полум’я або займання. У випадку виявлення витікання холодоа-
генту, усунення якого вимагає використання високотемпературного 
паяння, необхідно видалити весь об’єм  холодоагенту із системи або 
ізолювати ( за допомогою відсічних клапанів) частину системи від міс-
ця витікання. Після цього необхідно забезпечити продування системи 
азотом без домішки кисню перед і в процесі паяння. 
15. Видалення холодоагенту
При втручанні в контур холодоагенту з метою ремонту або в яких-не-
будь інших цілях необхідно застосовувати традиційні методи. Однак, 
також важливо дотримуватися передової практики з урахуванням 
специфіки горючих матеріалів. Необхідно виконувати наступне:
• Видалити холодоагент;
• Продути контур інертним газом;
• Виконати відведення;
• Продути знову інертним газом;
• Відкрити контур шляхом розрізання  або паяння.
Збір холодоагенту повинен здійснюватися в підходящі циліндри. Си-
стему необхідно продути азотом без додавання кисню, щоб забез-
печити безпеку  обладнання. Може знадобитися багаторазове вико-
нання цієї процедури. Стиснене повітря або кисень забороняється 
використовувати в цих цілях.
Продування  повинно забезпечуватися за рахунок порушення вакуу-
му в системі з використанням азоту без домішок  кисню і безперерв-
ного наповнення до досягнення робочого тиску, після чого необхідно 
випустити його в навколишнє середовище і, нарешті, понизити до рів-
ня вакууму. Цей процес необхідно повторювати до повного видалення 
холодоагенту із системи.
При остаточному заправленні азоту без домішок кисню необхідно 
скинути тиск системи, щоб виконати роботу. Ця процедура дуже не-
обхідна при виконанні продування  трубопроводів.



27

Європейські вимоги щодо утилізації відходів

18. Маркування
Обладнання повинно маркуватися інформацією про проведення 
робіт з демонтажу і видалення холодоагенту. Маркування повинно 
містити відповідну дату і підпис. Переконайтеся в наявності всіх не-
обхідних табличок на обладнанні, що містить горючий холодоагент.
19. Збір холодоагенту
• При видаленні холодоагенту із системи у сервісних цілях або з 

метою демонтажу, рекомендується дотримуватися передової 
практики безпечного видалення холодоагенту із системи.

• При перекачуванні холодоагенту в циліндри переконайтеся у 
використанні підходящих циліндрів для збору холодоагенту. Ви-
користовуйте необхідну кількість циліндрів відповідно до загаль-
ного об’єму холодоагенту в системі. Всі циліндри повинні бути 
призначені для використання з відновленим холодоагентом і 
марковані відповідним типом холодоагенту (тобто спеціальні ци-
ліндри для збору холодоагенту). Циліндри повинні бути обладнані 
клапаном скидання тиску і відповідним відсічними клапанами, які 
повинні бути в справному стані.

• Циліндри необхідно спорожнити і охолодити перед початком про-
цедури відновлення, якщо можливо. 

• Відновлювальне  обладнання повинно бути в гарному робочому 
стані з відповідним комплектом інструкцій під рукою і повинно  
підходити для збору горючих холодоагентів. Крім того, необхідно 
забезпечити наявність повірених ваг у справному стані.

• Шланги повинні бути обладнані герметичними муфтами з при-
строєм вимикання і повинні бути в справному стані. Перед ви-
користанням установлення збору холодоагенту переконайтеся в 
справності обладнання, належному технічному стані, а також гер-
метичності відповідних електричних компонентів, щоб запобігти 
можливому займанню у випадку викиду холодоагенту. У випадку 
сумнівів зверніться до виробника.

• Зібраний холодоагент необхідно повернути виробнику у відповід-
ному циліндрі для збору з відповідним Актом передачі відходів. 
Не змішуйте різні типи холодоагентів в пристроях збору, зокрема, 
у циліндрах.

• При демонтажі компресора або видаленні компресорного масти-
ла переконайтеся в тому, що залишковий об’єм перебуває в 
припустимих межах, щоб забезпечити відсутність горючого хо-
лодоагенту в мастильній речовині. Процедура евакуації повинна 
виконуватися перед поверненням компресора постачальнику. 
Допускається використання тільки електричного обігріву ком-
пресора для прискорення цього процесу. Видалення мастила із 
системи повинно виконуватися з дотриманням відповідних пра-
вил безпеки.

20. Транспортування, маркування і зберігання обладнання
1. Транспортування обладнання, що містить горючі холодоагенти
 Відповідно до діючих норм.
2. Маркування обладнання повинно  здійснюватися за допомогою 

знаків 
 Відповідно до діючих норм.
3. Утилізація обладнання, що містить горючі холодоагенти
 Відповідно до діючих норм.
4. Зберігання обладнання/установок
 Зберігання обладнання повинно здійснюватися відповідно до ін-

струкцій виробника
5. Зберігання запакованого (не проданого) обладнання 
Захисна упаковка для зберігання повинна мати таку конструкцію, щоб 
у випадку механічного пошкодження обладнання, яке перебуває все-
редині упаковки, це не призвело до витікання холодоагенту. 
Максимально припустима кількість одиниць продукції для зберігання 
в одній упаковці визначається діючими нормами.
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