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1 Dalių pavadinimai ir funkcijos
Vidinė dalis
Kondensato siurbliukas (įmontuotas)
Ištraukia susikaupusi kondensatą iš įrenginio.

Drenažinis vamzdis

Oro srauto pūtimas
(per išpūtimo angas)

Šaltnešio vamzdžių ir
Elektros laidų pajungimas

Oro padavimas

Įmontuotas oro filtras

Nuotolinio valdymo pultas

pašalina dulkes ir nešvarumus

Oro paėmimo grotelės

Išorės įrenginys
Šaltešio vamzdžiai
Oro išpūtimas
Oro paėmimas

1.1 pav.
Vidinė dalis

Lauko dalis

GKH12K3BI

+

GUCN12NK3AO

GUHN12NK3AO

GUCN12NK1AO

GUHN12NK1AO

GKH18K3BI

+

GUCN18NK3AO

GUHN18NK3AO

GUCN18NK1AO

GUHN18NK1AO

GKH24K3BI

+

GUCN24NK3AO

GUHN24NK3AO

GUCN24NK1AO

GUHN24NK1AO

GKH30K3BI

+

GUCN30NK3AO

GUHN30NK3AO

GUCN30NK1AO

GUHN30NK1AO

GKH36K3BI

+

GUCN36NK3AO

GUHN36NK3AO

GUCN36NK1AO

GUHN36NK1AO

GKH36K3BI

+

GUCN36NM3AO

GUHN36NM3AO

GUCN36NM1AO

GUHN36NM1AO
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Vidaus įrenginys
Kondensato siurbliukas (įmontuotas)
Ištraukia susikaupusi kondensatą iš įrenginio

Drenažinis vamzdis

Oro srauto pūtimas
(per išpūtimo angas)

Šaltnešio vamzdžių ir

Oro padavimas

Elektros laidų pajungimas

Įmontuotas oro filtras

Nuotolinio valdymo pultas

pašalina dulkes ir nešvarumus

Oro paėmimo grotelės

Išorės įrenginys
Šaltešio vamzdžiai
Oro išpūtimas
Oro paėmimas
Air outlet
Oro išpūtimas

1.2 pav.
Vidinė dalis

Lauko dalis

GKH42K3BI

+

GUCN42NM3AO

GUHN42NM3AO

GUCN42NM1AO

GUHN42NM1AO

GKH48K3BI

+

GUCN48NM3AO

GUHN48NM3AO

GUCN48NM1AO

GUHN48NM1AO

GKH48K3B1I

GUHN48NM3A1O
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2 Saugumo priemonės
Norėdami užtikrinti saugų naudojimą, atidžiai perskaitykite žemiau pateiktą informaciją.
Įspėjimas
W
arning
Venkite tiesioginio oro srauto į kūną bei per
didelio šildymo ar vėsinimo, kuris vers jus jaustis
nejaukiai ir gali pakenkti sveikatai.

Patikrinkite, ar įrengtas stovas vis dar yra
pakankamai tvirtas, po to, kai įrenginys buvo
naudojamas įlgą laiką.
Jei stovas yra nesuveržtas, įrenginys gali nukristi ir
padaryti žalos.

Nenuimkite apsauginių grotelių nuo vidaus
įrenginio.
Į oro išpūtimo angą nekiškite rankų ar kitų daiktų.

Nestovėkite ir nieko
nedėkite ant išorinio
įrenginio, nes galite nukristi
arba susižeisti krentančiais
daiktais.

Jei pastebite kažką neįprasto (pvz. degimo kvapą),
nedelsiant atjunkite maitinimo šaltinį ir susisiekite su
aprtanaujančiu centru.

Nepurkškite
jokių dažų ar
pesticidų ant
įrenginio, arba jis
gali užsidegti.

Atjungti
maitini
mą

Jei patalpoje oras yra troškus, pravėdinkite
jį atidarydami duris ir langą, bet užtraukite
užuolaidas, kai įrenginys veikia, tam, kad
neišeitų kondicionuojamas oras.
.

Niekada nenaudokite netinkamos klasės ampero
laidų.
Geležinių arba varinių laidų naudojimas gali
sugadinti įrenginį.

.

Geležiniai
laidai

2.1 pav.
Pastaba: prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su įrenginiu.

3

Kasetinis oro kondicionierius

Įspėjimas

Šalia oro kondicionieriaus
nenaudokite jokių kitų
šildymo įrenginių.

Netikrinkite ir netaisykite įrenginio, kai jis
veikia. Tai yra labai pavojinga.

Tai paveiks vėsinimo
efektyvumą.

Niekada nedėkite jokių daiktų šalia oro įleidimo angos.
Tai turės įtakos įrenginio veikimui arba jį sustabdys.

Nepurkškite vandens teisiai į vidaus įrenginį.
Tai gali sukelti gedimą arba trumpą sujungimą.

Netrankykite nuotolinio valdymo pulto ir nespauskite
jo mygtukų su smailiu daiktu, nes nuotolinio valdymo
pultas gali sugesti.

2.2 pav.
Pastaba: šis įrenginys nėra skirtas naudoti žmonėms (įskaitant vaikus) su sutrikusiais fiziniais,
sensoriniais ar protiniais sugebėjimais, bei neturintiems patirties ir žinių, jei jų neprižiūri ir nepataria
žmogus, atsakingas už jų saugumą.
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3 Laidinis valdymo pultas (standartinis priedas)
Niekada neįrenginėkite laidinio valdymo pulto tokioje vietoje, kur yra vandens nutekėjimas.
Venkite trankymo, mėtymo, supimo ar dažno laidinio valdymo pulto atidarymo.
9
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3.1 pav.
3.1 lentelė
Visos rankinio reguliatoriaus detalės
1

2

Laikmačio rodymas
Ventiliatoriaus greičio rodymas (automatinis,
greitas, vidutinis, lėtas)

10

Miego funkcijos rodymas

11

REŽIMO mygtukas

3

Atšildymo rodymas

12

Temp. padidinimo mygtukas

4

Išsaugojimo būsenos rodymas

13

Temp, sumažinimo mygtukas

5

Nustatytos temperatūros rodymas

14

VENTILIATORIAUS mygtukas

6
7
8
9

Lauko temperatūros rodymas

15

Gaivaus oro rodymas
Režimas (VĖSIN., DŽIOV., VENT., ŠILD., AUTOM.)

Sutrikusių funkcijų rodymas

5

oro krypties mygtukas

16

Laiko nustatymo mygtukas

17

ĮJUNGTI/IŠJUNGTI mygtukas

18

Rodyti oro krypties būsena

Kasetinis oro kondicionierius

1). ĮJUNGTI/IŠJUNGTI
Kaip parodyta 3.2 pav.:

3.2 pav.
Paspaudus šį mygtuką, įrenginys pradės veikti.
Dar kartą paspaudus mygtuką, įrenginys nustos veikęs.
2). Ventiliatoriaus valdymas
Kaip parodyta 3.3 pav., indikacijoje rodomi atitinkami elementai.

3.3 pav.
Paspaudę šį mygtuką, pakeisite ventiliatoriaus greitį:
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Lėtas

Vidutinis

Greitas

Automatinis

DŽIOVINIMO režimu: bus automatiškai nustatytas lėtas ventiliatoriaus greitis.
3). Temperatūros reguliavimas
Kaip parodyta 3.4 pav.:

3.4 pav.
Paspauskite temperatūros reguliavimo mygtuką.
▲: Temperatūros padidinimui.
▼: Temperatūros sumažinimui.
(Vieną kartą paspaudus šį mygtuką, temperatūra bus padidinta arba sumažinta 1℃.)
Pastaba: Užrakinimo funkcija: Paspaudus ir palaikius "▲" ir " ▼" tuo pačiu metu 5 sekundes,
nustatytą temperatūrą nurodanti vieta rodys "EE", o visų mygtukų veikimas bus išjungtas, visi
mygtukai skambės; o paspaudus "▲" ir " ▼" vienu metu 5 sekundes, užrakinimo funkcija išsijungs.
Kai ilgų atstumų stebėjimo ekranas arba centrinis reguliatorius bus užrakinti, mygtukai ir nuotolinio
valdymo pulto signalas bus taip pat uždraustas, temp. nustatymuose bus rodoma "CC".
Nustatytos temperatūros intervalas kiekvienu režimu:
ŠILDYMAS -------- 16 ～ 30℃
VĖSINIMAS -------- 16 ～ 30℃
DŽIOVINIMAS -------- 16 ～ 30℃
VENTILIACIJA -------- Temperatūros neįmanoma nustatyti
AUTOMATINIS -------- Temperatūros neįmanoma nustatyti
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4). Supimosi režimo nustatymas
Kaip parodyta 3.5 pav.:

3.5 pav.
Dar kartą paspaudus "SIŪBUOTI" mygtuką, užrašas "SIŪBUOTI" išnyks LCD ekrane, įrenginys
pradės veikti siūbavimo režimu.
Dar kartą paspaudus "SIŪBUOTI" mygtuką, užrašas "SIŪBUOTI" išnyks LCD ekrane, įrenginio
režimas “SIŪBUOTI” išsijungs.
Pastaba: MIEGOJIMO funkciją galima nustatyti nuotoliniu pultu.
5). Veikiančio režimo nustatymas
Kaip parodyta 3.6 pav.:

3.6 pav.

8
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Vieną kartą paspaudus šį mygtuką, režimas pasikeis taip:

VĖSINIMAS

DŽIOVINIMAS

VENTILIATORIUS

ŠILDYMAS

AUTOMATINIS

"VĖSINIMO" režimo metu švies "VĖSINIMO" simbolis, esama temperatūra turėtų būti nustatyta
žemesnė nei lauko temperatūra. Jei nustatyta temperatūra yra aukštesnė nei lauko temperatūra,
VĖSINIMO režimas neįsijungs, veiks tik ventiliatorius.
"DŽIOVINIMO" režimo metu švies "DŽIOVINIMO" simbolis. Vidinis ventiliatorius veiks lėtu režimu
tam tikrame intervale. DŽIOVINIMO efektyvumas šiame režime yra akivaizdesnis nei VĖSINIMO
režimo metu, o ir energijos taupymo efektyvumas būtų didesnis.
"ŠILDYMO" režimo metu švies "ŠILDYMO" simbolis. Temperatūra turėtų būti nustatyta aukštesnė nei
esama temperatūra; jei ji yra žemesnė nei dabartinė lauko temperatūra, ŠILDYMO režimas neįsijungs.
"VENTILIATORIAUS" režimo metu švies "VENTILIATORIAUS" simbolis.
"AUTOMATINIO" režimo metu švies " AUTOMATINIO" režimo simbolis, įrenginys automatiškai
nustatys veikimo režimą pagal lauko temperatūrą.
"ŠILDYMO" režimo metu, kai išorės temperatūra yra žema, o drėgmės kiekis didelis, išorės
įrenginys apsitraukia šarma, o šildymo efektyvumas sumažėja. Tokiu atveju, lauko blokas pradės
atšildyti automatiškai ir švies "ATŠILDYMO" simbolis.
Pastaba: ŠILDYMO režimo metu, po energijos taupymo nustatymo, tik vėsinimo įrenginyje
įsijungs automatinis režimas.
6). LAIKMAČIO nustatymas
Kaip parodyta 3.7 pav.:

3.7 pav.
Kai įrenginys yra išjungtas, galima įjungti naudojant laikmatį, kai įrenginys yra įjungtas, naudojant
laikmatį gali būti išjungtas. Paspaudus “LAIKMAČIO” mygtuką, galima nustatinėti įenginio
įsijungimo/išsijungimo laiką. LAIKMAČIO simbolis mirksės.
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Paspaudus "▲" ir "▼" mygtukus galima padidinti arba sumažinti rodomą įsijungimo/išsijungimo laiką. Dar
kartą paspaudus “LAIKMAČIO” mygtuką, įsijungs Laikmačio funkcija ir valdymo pulte bus užfiksuotas
įrenginio įsijungimo/išsijungimo laikas. Paspaudus LAIKMATIS mygtuką, laiką galima atidėti.
Pastaba: Kai įsijungia apsauga arba įvyksta gedimas po laikmačio nustatymo, laiko vietoje bus
rodoma apsauga arba klaidos kodas. Laikmačio nustatyti negalima, tačiau laikas, nustatytas
anksčiau, vis dar galioja.
7). Išorinės aplinkos temperatūros rodymas
Kaip parodyta 3.8 pav.:

3.8 pav.
Normaliomis sąlygomis, "ENV" rodys išorinę patalpos temperatūrą. Kai įrenginys yra įjungtas arba
išjungtas, paspauskite ir palaikykite "SIŪBUOTI" 5 sekundes, LCD rodys "IŠJUNGTA ENV".
Jei patikrinta lauko temperatūra turi teigiamą reikšmę, nustatyta temperatūra nebus rodoma, o
esamos aplinkos temperatūros ekranas rodys vidinės sistemos patikrintą lauko temperatūrą.
Jei patikrinta lauko temperatūra turi neigiamą reikšmę, esamos aplinkos temperatūros ekranas rodys
vidinės sistemos patikrintą absoliučią aplinkos temperatūros vertę. Po 10 sekundžių nuo lauko
temperatūros parodymo, sistema grįš prie patalpos temperatūros rodymo.
Pastaba: Jei įrenginys buvo atjungtas nuo išorinio lauko jutiklio, ši funkcija neveiks.
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8). TAUPYMO nustatymai
Kaip parodyta 3.9 pav.:

3.9 pav.
Kai įrenginys yra išjungtas, paspaudę "VENTILIATORIUS” +"▼" mygtukus ir palaikę 5 sekundes,
sureguliuokite Taupymo nustatymų meniu. Temperatūros nustatymų laukelyje šiuo metu rodomi
"TAUPYTI" ir "VĖSINTI" simboliai, (jei tai yra pirminiai nustatymai, kurie rodo pradinę vertę: 26℃ ), jis
rodo apatinę ribinę temperatūrą, o nustatyta temperatūros reikšmė mirksi, paspaudus "▲" ir
"▼"mygtukus. Norėdami nustatyti vėsinimo temperatūros ribinę reikšmę (nustatymų intervalas yra
16~30); paspauskite "ĮJUNGTI/IŠJUNGTI, mygtuką tam, kad patvirtintumėte; paspaudę "▲" ir "▼"
mygtukus, norėdami nustatyti vėsinimo temperatūros viršutinę ribinę reikšmę, ji pradės mirksėti ir rodys
lauko temperatūrą, (nustatymų intervalas yra 16-30), o norėdami ją patvirtinti paspauskite
"ĮJUNGTI/IŠJUNGTI" mygtuką.
Pastaba: Viršutinė ribinė temperatūra neturėtų būti žemesnė nei nustatyta apatinė ribinė temperatūra.
Jei viršutinė ribinė temperatūra bus žemesnė nei apatinė ribinė temperatūra, sistema nevykdys
nustatymų. Kuo aukštesnė yra viršutinė ribinė temperatūra, tuo žemesnė yra apatinė ribinė
temperatūra. Paspauskite "REŽIMO" mygtuką, norėdami užpildyti taupymo nustatymus VĖSINIMO ir
DŽIOVINIMO režimų metu, ir perkelti taupymo nustatymus į ŠILDYMO režimą (vėsinimo įrenginyje
nėra tokios funkcijos), tokiu atveju, bus rodomi "TAUPYTI", "ŠILDYTI" simboliai, kai nustatymai bus
baigti, paspauskite "VENTILIATORIUS" + "▼" mygtukus ir palaikykite 5 sekundes, išeikite iš
TAUPYMO nustatymų. Jei buvo atverta TAUPYMO sąsaja, sistema reaguos į paskutinį mygtuko
paspaudimą po 20 sekundžių, daugiau niekas neveiks, sistema išeis iš meniu skilties ir rodys įprastą
išjungto įrenginio sąsają.
Kai aukščiau minėti nustatymai bus pasirinkti, sistema rodys “TAUPYTI" simbolį, nepaisant ekrano
mygtukų ar bevielio nuotolinio pulto, nustatyta temperatūra neturi viršyti ankstesnės TAUPYMO
nustatymų temperatūros intervalo, pavyzdžiui kaip parodyta 9 pav. Mūsų nustatyta vėsinimo apatinė
ribinė vertė yra 23 ℃ TAUPYMO režimo metu, viršutinė ribinė vertė yra 27 ℃, vartotojas gali nustatyti
vėsinimo temperatūrą tarp 23℃ ir 27℃ bevieliu nuotoliniu pultu arba mygtukais, esančiais ant ekrano.
Jei nustatyta viršutinė ribinė temperatūra yra tokia pati kaip ir apatinė ribinė temperatūra, sistema
atitinkamu režimu gali veikti tik pagal nustatytą temperatūrą.
Kai nustatomas TAUPYMO režimas, o įrenginys yra išjungtas, paspaudus "VENTILIATORIUS" +"▼"
mygtukus ir palaikius 5 sekundes, TAUPYMO nustatymų funkcija bus išjungta, bet ankstesni nustatymu
duomenys neišsitrins, o kitą kartą TAUPYMO nustatymuose bus pradinė temperatūra.
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Išjungus, TAUPYMO nustatymų funkcija bus įsiminta, kitą kartą įjungus, TAUPYMO nustatymai bus
aktyvūs.
9). ATMINTIES funkcijos nustatymai
Kaip parodyta 3.10 pav.:
Paspauskite ir palaikykite "REŽIMO" mygtuką 10 sekundžių kai įrenginys yra išjungtas, norėdami
nustatyti vertes bei nuspręsti, kurios įrenginio veikimo ir išjungimo būsenos turi būti įsimintos kai
nutrūksta maitinimas. Jei temperatūros nustatymų laukelyje rodoma 01, tai reiškia įrenginio veikimo
arba uždarymo būseną, kuri turi būti įsiminta kai nutrūksta maitinimas; 02 reiškia veikimo ar
uždarymo būseną, kurią reikia atsiminti. Paspauskite "ĮJUNGTI/IŠJUNGTI" mygtuką, norėdami
nustatyti reikšmę ir uždaryti nustatymus.

3.10 pav.
10). Gedimų rodymas
Kaip parodyta 3.11 pav.:
Kai įrenginio veikimo metu įvyksta gedimas, ekrane bus rodomas "KLAIDOS" simbolis, kuris
mirksės, taip pat bus rodomas klaidos kodas. Kai įvyksta keli gedimai, klaidų kodai ekrane bus
rodomi ratu. Pirmasis skaitmuo nurodo sistemos numerį, jei ekrane yra tik viena sistema, 1 bus
sistemos numeris, kiti du skaitmenys - klaidų kodai. Pavyzdžiui, kaip parodyta paveikslėlyje,
kuriame pavaizduota 1 sistema ir žemo slėgio kompresoriaus apsauga.
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REŽIMAS

VENTILIATORIUS

SIŪBUOTI

LAIKMATIS

ĮJUNGTI/IŠJUNGTI

Pav. 3.11
Klaidų kodų reikšmės parodytos žemiau:
3.2 lentelė
Klaidos kodas
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E8
E9

Gedimas
Vandens siurblio gedimas
Aukšto slėgio kompresoriaus apsauga
Neužšąlanti vidaus apsauga
Žemo slėgio kompresoriaus apsauga
Oro išleidimo aukštos temp. kompresoriaus apsauga
Kompresoriaus apsauga nuo perkrovos
Perdavimo gedimas
Vidaus ventiliatoriaus apsauga

F0

Apsauga nuo vandens srauto
Vidaus jutiklio oro gražinimo ventiliatoriaus gedimas

F1

Garintuvo jutiklio gedimas

F2

Kondensatoriaus jutiklio gedimas

F3

Lauko jutiklio gedimas

F4

Oro išleidimo jutiklio gedimas

F5

Aplinkos jutiklio ekrano gedimas
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11). Derinimo funkcijos nustatymas

Derinimo funkcija (Išorės temp. jutiklio nustatymas)
Kai įrenginys yra išjungtas, paspauskite "VENTILIATORIAUS" ir "SIŪBAVIMO" mygtukus vienu metu,
norėdami aktyvuoti derinimo meniu. Dabar LCD rodo
"DERINIMAS". Paspauskite "REŽIMO" mygtuką,
norėdami pasirinkti nustatymo parametrą, o norėdami
įvesti faktines reikšme, spauskite
" " arba
“ “ mygtukus, norėdami nustatyti vožtuvą. Norėdami
nustatyti lauko temp. jutiklį pagal derinimo režimą,
paspauskite “REŽIMO” mygtuką, o temperatūros
laukelyje pasirodys "01" (kairėje nuo užrašo
"DERINIMAS"). OUT ENV laukelyje (dešinėje nuo
užrašo "DERINIMAS”) pasirodys nustatymų būsena.
Dabar norėdami pasirinkti kitus
du nustatymus, spauskite
"
" ir
“ “ mygtukus.

R

① .Vidaus patalpos temperatūra yra matuojama oro

įleidimo angoje (Dabar OUT ENV laukelyje
rodoma 01).
② . Vidaus patalpos temperatūra yra matuojama
laidų reguliatoriuje (Dabar OUT ENV laukelyje rodoma 02). Numatytasis patalpos temp. jutiklis yra
įmontuojamas oro įleidimo angoje. Vidaus patalpos
temp. yra matuojama laidų reguliatoriuje kai nustatytas 'šildymo' arba 'automatinis' režimas. Kituose
režimuose, matuojama oro įleidimo angoje (Dabar
OUT ENV laukelyje rodoma 03). Numatyta 03.
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4 Nuotolinio valdymo pulto naudojimo procedūra (standartinis įrengimas)
1). Pavadinimas ir funkcija-Nuotolinis valdymo pultas
Pastaba:
① . Įsitikinkite, kad tarp imtuvo ir nuotolinio pulto nėra kliūčių.
②. Nemėtykite ir neišmeskite nuotolinio valdymo pulto.
③. Neaplaistykite pulto jokiais skysčiais ir nelaikykite tiesioginėje saulės šviesoje ar kitoje vietoje,
kur yra labai karšta.
SIŪBAVIMO mygtukas
Kai jis yra paspaudžiamas,
žaliuzės pradeda automatiškai
suktis ir sustoja, kai dar kartą
paspaudžiamas mygtukas.

VENTILIATORIAUS mygtukas
Paspauskite šį mygtuką,
norėdami pakeisti
ventiliatoriaus greitį:
AUTOM. VENT.

TEMP. mygtukas
TEMP. padidėja 1℃, paspaudus
mygtuką vieną kartą, o sumažėja 1 ℃
paspaudus
mygtuką vieną kartą.
VĖSINIMO režimo metu,
TEMP. gali būti nustatyta nuo
16 ℃ iki 30 ℃.
DŽIOVINIMO režimo metu
TEMP. gali būti nustatyta nuo
16 ℃ iki 30℃.
ŠILDYMO režimo metu TEMP.
gali būti nustatyta nuo 16℃
iki 30℃.

"
"
"
"

" VĖSINIMO režimas
" DŽIOVINIMO režimas
" VENTILIACIJOS režimas
" ŠILDYMO režimas

ĮJUNGTI/ĮJUNGTI mygtukas
Paspauskite šį mygtuką
norėdami išjungti įrenginį.

REŽIMO mygtukas
Paspauskite šį mygtuką,
norėdami pakeisti režimą.

AUTO

4.1 pav.
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2). Pavadinimas ir funkcija-nuotolinio valdymo pultas. (Nuimkite dangtelį)
Pastaba: Tai yra naujos rūšies nuotolinio valdymo pultas. Kai kurie reguliatoriaus mygtukai, kurių
nėra šiame oro kondicionieriuje, nebus aprašomi. Nepaminėtų mygtukų naudojimas neturės įtakos
įprastam įrenginio veikimui.
Skystųjų kristalų ekranas
rodo visus rinkinio elementus.

MIEGO mygtukas
Paspauskite šį mygtuką norėdami
nustatyti arba atšaukti MIEGO
funkcijos veikimą.

LAIKMATIS IŠJUNGTAS mygtukas

Įrenginiui veikiant paspauskite
mygtuką LAIKMATIS IŠJUNGTAS,
nustatykite IŠJUNGIMO LAIKĄ
intervale nuo 0 iki 24val.,
norėdami automatiškai
sustabdyti įrenginį.

LAIKMATIS ĮJUNGTAS mygtukas

Sustojus, paspauskite
LAIKMAČIO ĮJUNGIMO
mygtuką intervale nuo 0 iki
24 val., norėdami
automatiškai paleisti įrenginį.

4.2 pav.
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3). VĖSINIMO režimo veikimo procedūra
Pagal kambario ir nustatytos temperatūros skirtumą, mikrokompiuteris gali kontroliuoti vėsinimą.
Jei kambario temperatūra yra aukštesnė nei nustatytoji temperatūra,
kompresorius veiks VĖSINIMO režimu.
Jei kambario temperatūra yra žemesnė nei nustatytoji temperatūra, kompresorius sustos ir veiks tik
vidaus ventiliatoriaus variklis. TEMP. turėtų būti nustatyta intervale nuo 16℃ iki 30℃ .
4. Paspauskite VENT.
mygtuką, norėdami nustatyti
vent. greitį.

3. Paspaudus SIŪBAVIMO
mygtuką, žaliuzės pradeda
automatiškai suktis ir sustoja
dar kartą paspaudus
mygtuką.

5. Paspauskite TEMP.
mygtuką, norėdami nustatyti tinkamą TEMP.

2. Paspauskite REŽIMO
mygtuką.

1. Įjunkite kištuką, paspauskite
ĮJUNGTI/IŠJUNGTI mygtuką, tada oro
kondicionierius įsijungs

4.3 pav.
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4). ŠILDYMO režimo valdymo procedūra
Jei patalpos temp. yra žemesnė nei nustatyta temp., kompresorius veiks
ŠILDYMO režimu;
Jei patalpos temp. yra aukštesnė nei nustatyta temp., kompresorius ir lauko ventiliatorius sustos,
veiks tik vidaus ventiliatorius.
TEMP. turėtų būti nustatyta intervale nuo 16℃ iki 30℃ .
3. Paspaudus SIŪBAVIMO
mygtuką, žaliuzės pradės
suktis automatiškai ir
sustos, kai mygtukas bus
dar kartą paspaustas.

4. Paspauskite VENT.
Mygtuką, norėdami nustatyti
vent. greitį.

5. Paspauskite TEMP.
mygtuką, norėdami
nustatyti tinkamą TEMP.

1.Įkiškite kištuką, paspauskite
ĮJUNGTI/IŠJUNGTI mygtuką, tada
oro kondicionierius įsijungs.

2. Paspauskite REŽIMO mygtuką ,
, norėdami nustatyti
veikimo režimą.

4.4 pav.
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5). DŽIOVINIMO režimo veikimo procedūra
Jei patalpos temperatūra yra daugiau nei 2℃ žemesnė nei Nustatytoji temperatūra, kompresorius
ir išorės įrenginio ventiliatorius sustos, o vidaus ventiliatorius veiks mažu greičiu.
Jei patalpos temperatūra skiriasi ±2℃ nuo nustatytosios temperatūros, kompresorius ir išorės
įrenginio ventiliatorius veiks 6 minutes ir sustos 4 minutėms – visada tokiu ciklu, vidaus įrenginio
ventiliatorius veiks mažu greičiu.
Jei kambario temperatūra yra daugiau nei 2℃ didesnė už nustatytąją temperatūrą, kompresorius
ir išorės įrenginio ventiliatorius veiks VĖSINIMO režimu, o vidaus įrenginio ventiliatorius veiks mažu
greičiu.
3.Paspaudus SIŪBAVIMO
mygtuką, žaliuzės pradės
automatiškai suktis, o sustos
dar kartą jį paspaudus.

4. Paspaudę TEMP.
mygtuką, nustatykite
tinkamą TEMP.

2. Paspaudę REŽIMO
mygtuką, nustatykite
veikimo režimą.
1. Įkiškite kištuką, paspauskite
ĮJUNGTI/IŠJUNGTI mygtuką ir oro
kondicionierius įsijungs.

4.5 pav.
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6). AUTOMATINIO režimo veikimo procedūra
Pagal kambario temperatūrą mikrokompiuteris efektyviausiai gali automatiškai nustatyti
VĖSINIMO, ŠILDYMO, DŽIOVINIMO režimus.
AUTOMATINIO režimo metu, standartinė TEMP. yra 26℃ VĖSINIMO režimo metu, 24℃ DŽIOVINIMO režimo metu ir 20℃ - ŠILDYMO režimu.

Įkiškite kištuką, paspauskite
ĮJUNGTI/IŠJUNGTI mygtuką, tada
oro kondicionierius įsijungs

2. Pagal patalpos temperatūrą, mikrokompiuteris gali automatiškai nustatyti
režimą.

4.6 pav.
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7). VENTILIATORIAUS režimo veikimo procedūra
Prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio.
Paspauskite “ĮJUNGTI/IŠJUNGTI” mygtuką.
Paspauskite režimo mygtuką, norėdami pasirinkti “VENTILIATORIAUS” režimą. Įrenginys
pradės veikti VENTILIATORIAUS režimu. Paspauskite “VENTILIATORIAUS” mygtuką,
norėdami pasirinkti didelį, vidutinį arba mažą greitį.

1. Įkiškite kištuką, paspauskite
ĮJUNGTI/IŠJUNGTI mygtuką, tada
oro kondicionierius įsijungs.

2.Paspauskite režimo mygtuką
, norėdami pasirinkti režimą.

4.7 pav.

21

Kasetinis oro kondicionierius
8). LAIKMAČIO veikimo procedūra

Sustojus, paspauskite
LAIKMAČIO ĮJUNGIMO
mygtuką, nustatykite LAIKMATĮ
nuo 0 iki 24 val., įrenginys
pasileis automatiškai.

Sustojus, paspauskite
LAIKMAČIO IŠJUNGIMO
mygtuką, nustatykite LAIKMATĮ
nuo 0 iki 24 val., įrenginys
sustos automatiškai.

4.8 pav.
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9). MIEGO režimo veikimo procedūra
Kai įrenginys vėsina arba džiovina ir yra nustatytas MIEGO režimas, TEMP. padidės 1 ℃ per 1
val. ir 2℃ per 2 val. Vidaus ventiliatorius veiks mažu greičiu.
Kai įrenginys šildo ir yra nustatytas MIEGO režimas, TEMP. sumažėja 1℃ per 1 valandą ir 2℃
per 2 valandas. Vidaus ventiliatorius veiks mažu greičiu.
4. Paspauskite
VENTILIATORIAUS mygtuką,
nustatykite jo greitį.

3.Paspaudus SIŪBAVIMO
mygtuką, žaliuzės pradės
automatiškai suktis, o
paspaudus dar kartą- sustos.

6. Norėdami nustatyti MIEGOJIMO režimą paspauskite MIEGO
mygtuką.
5. Paspauskite TEMP. mygtuką,
norėdami nustatyti tinkamą
TEMP.

2. Paspauskite REŽIMO mygtuką

, norėdami
nustatyti veikimo režimą.

1. Įjunkite kištuką, paspauskite ĮJUNGTI/IŠJUNGTI
mygtuką, tada oro kondicionierius įsijungs.

4.9 pav.
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10). Kaip įdėti baterijas
1. Nuimkite nuotolinio valdymo pulto
galinį dangtelį.
2. Įdėkite dvi baterijas (dvi AAA
sausąsias baterijas ir paspauskite
"ACL" mygtuką
3. Uždėkite dangtelį.
PASTABA:
Nesumaišykite naujų, panaudotų ar skirtingų
baterijų.
Išimkite baterijas, jei prietaiso nenaudojate
ilgą laiką.
Nuotolinio valdymo pulto signalas
pasiekiamas iki 10 m atstumu.

2 Įdėkite AAA sausąsias baterijas

1 Nuimkite dangtelį
3 Uždėkite dangtelį

4.10 pav.
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5 Savaitinis laikmatis (pasirenkamas nustatymas)
Savaitinio laiko nustatymo reguliatorius (su centralizuoto valdymo funkcija)
Centralizuoto valdymo ir Savaitinio laikmačio funkcijos: centralizuotas reguliatorius ir savaitinis
laikmatis yra integruoti į vieną reguliatorių. Sistema turi tiek centralizuoto valdymo, tiek savaitinio
laiko nustatymo funkcijas. Centralizuotu reguliatoriumi vienu metu gali būti valdoma iki 16 įrenginių
rinkinių (savaitinis laikmatis). Savaitinis laikmatis turi apatinės įrenginio dalies išjungimo funkciją.
Savaitinio laiko nustatymo funkcija gali realizuoti keturis laiko ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO periodus
kiekvieną dieną bei pilnai automatizuoti veikimą. Atostogų metu negalima nustatyti laiko valdymo.

Skyriaus rodymas

ĮEITI

Patvirtinimo mygtukas

Vienas/Grupinis rodymas
Sumažinimo mygtukas
Savaitinio laikmačio rodymas
Laikmačio rodymas
Laikmačio būsenos rodymas

Padidinimo mygtukas

Laikmačio laiko būsenos rodymas
ATŠAUKTI

Atšaukimo/ ištrynimo mygtukas

IŠTRINTI

Įjungto/išjungto laikmačio
laiko rodymas

VIENAS/
GRUPĖ

Rodomas įjungtas įrenginys
Rodomas išjungtas įrenginys

LAIKMATIS/

Vienas/Grupinis mygtukas

Laikmačio/Laiko mygtukas

LAIKAS
Laikrodžio rodymas

ĮJUNGTI/
IŠJUNGTI

Įjungimo/Išjungimo mygtukas

5.1 pav.
Šis SAVAITINIS LAIKMATIS turi 485 režimus, skirtus kiekvieno tipo įrenginio vamzdžio
rankiniam valdymui, ir gali valdyti iki 16 įrenginių. Su dvigubu laidu, ilgiausias LAIKMAČIO veikimo
atstumas yra 1200m. Prijungus prie maitinimo šaltinio, SAVAITINIS LAIKMATIS gali rodyti visus
prijungtus įrenginius (įrenginių seka yra nustatoma pagal kiekvieno įrenginio vamzdžio rankinio
valdymo kodą). Kiekvieno tipo įrenginius įjungti ir išjungti galima SAVAITINIO LAIKMAČIO
funkcijomis Įjungti laikmatį/ Išjungti laikmatį, o apatinio skydo rankinis valdymas gali būti atliekamas
per SAVAITINIO LAIKMAČIO nustatymus. Režimo pasirinkimas, temperatūros reguliavimas ir kitos
operacijos yra atliekamos kiekvieno įrenginio rankiniu valdymu.
Pastaba:
①. Iš eilės patikrinkite 16 mažesnių viršutinio įrenginio prietaisų, nustatymo darbai užtruks ne
ilgiau nei 16 sekundžių, kol įrenginys sureaguos.
②. Prieš pateikdami užsakymą, nurodykite savo reikalavimus. Šis SAVAITINIS LAIKMATIS bus
įrengtas, tik klientui užsakius (ant rankinio valdymo pulto bus įrengta ryšio jungtis su SAVAITINIU
LAIKMAČIU).
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Paspauskite ▲ ar ▼ , norėdami pasirinkti įrenginį, kurį norite valdyti. Grupiniu valdymu galima
valdyti keletą įrenginių (1~16), arba vieną – Pavieniu valdymu.
Kai pasirenkamas konkretus arba keletas įrenginių Pavieniu arba Grupiniu valdymu, galima
pasirinkti Laikmačio ir Įjungimo/išjungimo nustatymus. Per vieną savaitės dieną galima pasirinkti,
kad laikmatis įsijungs/išsijungs 4 kartus; įjungimo/išjungimo nustatymus galima reguliuoti
paspaudus įjungti/išjungti mygtuką.
SAVAITINIO LAIKMAČIO ir rankinio valdymo sujungimas yra parodytas žemiau:
SAVAITĖS laikmatis
Rankinis valdymas

Rankinis valdymas

Maks. 16 įrenginių

Telefono laidų dėžė

Telefono laidų dėžė

Telefono laidų dėžė

Maitinimo šaltinis:

Susukti laidai su kristaline jungtimi

Ilgiausias atstumas 1200 m
Įjungti/ išjungti
maitinimą

Atitinkamas ryšys tarp įrenginio kodo jungiklio ir sekos (Pastaba: kodo
jungiklio įjungimas reiškia 0)

P – padėtis
S - seka

5.2 pav.
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6 Laidinio valdymo pulto (su savaitinio laikmačio režimu)
ĮSPĖJIMAS!
①. Niekada neįrenginėkite laidų reguliatoriaus, kai yra vandens pratekėjimas.
②. Niekada nedaužykite, nemėtykite ir dažnai neatidarinėkite laidų

reguliatoriaus.

MODE

FAN

SWING

TIMER

ON/OFF

6.1 pav.
6.1 lentelė
Visos laidinio valdymo pulto funkcijos
1

Laiko nustatymo rodymas

11

Siūbavimo būsenos rodymas

2

Lauko temperatūros rodymas

12

Laikmačio intervalo rodymas

3

Energijos taupymo būsenos rodymas

13

Režimo mygtukas

4

Nustatytos temperatūros rodymas

14

Nustatytos temperatūros didinimo mygtukas

5

Savaitės rodymas

15

Nustatytos temperatūros mažinimo mygtukas

6

Ventiliatoriaus greičio rodymas (automatinis,
didelis, vidutinis, mažas greitis)

16

Ventiliatoriaus greičio mygtukas

7

Atšildymo būsenos rodymas

17

Siūbavimo mygtukas

8

Gaivaus oro būsenos rodymas

18

Laiko nustatymo mygtukas

9

Režimas (vėsinimas, nusausinimas,
ventiliacija, šildymas, automatinis)

19

ĮJUNGTI/IŠJUNGTI mygtukas

10

Gedimo rodymas
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1). ĮJUNGTI/IŠJUNGTI
Kaip parodyta 6.2 pav.:
Paspaudus "ĮJUNGTI/IŠJUNGTI" mygtuką, įrenginys pradės veikti.
Vėl paspaudus "ĮJUNGTI/IŠJUNGTI" mygtuką, įrenginys sustos.

REŽIMAS

VENTILIATORIUS

SIŪBUOTI

LAIKMATIS

ĮJUNGTI/
IŠJUNGTI

6.2 pav.
2). Ventiliatoriaus valdymas
Ekrano sritis parodyta 6.3 pav.
Vieną kartą paspaudus VENTILIATORIAUS mygtuką, ventiliatoriaus greitis pasikeis
tokia seka:
Automatinis

Lėtas

Vidutinis

Greitas

REŽIMAS

VENTILIATORIUS

SIŪBUOTI

LAIKMATIS

ĮJUNGTI/
IŠJUNGTI

6.3 pav.
DŽIOVINIMO režimas: lėtas ventiliatoriaus greitis bus nustatytas automatiškai.
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3). Temperatūros nustatymai
Kaip parodyta 6.4 pav.:
Paspauskite temperatūros nustatymų mygtuką:
▲: Temperatūros padidinimui
▼: Temperatūros sumažinimui (Paspaudus šį mygtuką vieną kartą, temperatūra padidės arba
sumažės 1 ℃ .) Pastaba: Paspauskite ▲+ ▼mygtuką ir palaikykite 5 sekundes, pasirodys raidės
"EE" ir NUSTATYTOJI TEMPERATŪRA, o visi mygtukai bus uždengti. Paspauskite▲+▼mygtukus
dar kartą 5 sekundėms norėdami atšaukti užrakintą funkciją. Jei tolimojo matymo reguliatorius arba
centrinis reguliatorius ekrane yra uždengti, visi nuotolinio valdymo mygtukai ir signalai taip pat bus
uždengti, o centrinis reguliatorius atsiras tik tuomet, kai bus parodyta NUMATYTOJI TEMPERATŪRA.

REŽIMAS

VENTILIATORIUS

SIŪBUOTI

LAIKMATIS

ĮJUNGTI/
IŠJUNGTI

6.4 pav.
Kiekvieno režimo temperatūros intervalai:
ŠILDYMAS -------- 16℃～ 30℃
VĖSINIMAS --------16℃～ 30℃
DŽIOVINIMAS --------16℃～ 30℃
VENTILIATORIUS -------- negalima nustatyti
Automatinis režimas yra padalintas į naują automatinį režimą ir
seną automatinį režimą.
NAUJAS AUTOMATINIS REŽIMAS --------------16℃～ 30℃
SENAS AUTOMATINIS REŽIMAS ---------- negalima nustatyti
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4). Siūbavimo nustatymas
Kaip parodyta 6.5 pav.:
Paspaudus SIŪBUOTI mygtuką, LCD užsidegs SIŪBUOTI ir įrenginyje bus nustatytas
siūbavimo režimas.
Paspaudus šį mygtuką dar kartą, žodžiai išnyks ir įrenginys nustos siūbuoti.
Pastaba: Miegojimo funkcija gali būti nustatyta nuotolinio valdymo pultu.

REŽIMAS

VENTILIATORIUS

SIŪBUOTI

LAIKMATIS

ĮJUNGTI/
IŠJUNGTI

6.5 pav.
5). Veikimo režimo nustatymas
Kaip parodyta 6.6 pav.:
Kiekvienas režimo mygtuko paspaudimas režimą pakeis tokia seka:
VĖSINIMAS

DŽIOVINIMAS

VENTILIATORIUS

ŠILDYMAS

AUTOMATINIS

VĖSINIMO režimo metu švies užrašas VĖSINIMAS, o nustatyta temperatūra turėtų būti žemesnė nei
esama lauko temperatūra; Jei ne, įrenginys neveiks vėsinimo režimu, veiks tik ventiliatorius.
Džiovinimo režimo metu švies užrašas DŽIOVINIMAS. Vidaus ventiliatorius veiks mažu greičiu tam
tikrame temperatūros intervale. Džiovinimo efektyvumas, kaip ir energijos taupymo efektyvumas šio
režimo metu yra daug didesnis nei vėsinimo metu; veikia tik ventiliatorius.
Šildymo režimo metu švies užrašas ŠILDYMAS. Nustatytoji temperatūra turėtų būti aukštesnė nei
esama lauko temperatūra 8 pav.; Jei ne, įrenginys negali veikti šildymo režimu.
Ventiliatoriaus režimo metu, švies užrašas VENTILIATORIUS.
Automatinio režimo metu švies užrašas AUTOMATINIS ir įrenginys veiks pagal lauko temperatūrą
nustatytu automatiniu režimu. Šildymo režimo metu, jei lauko temperatūra yra žema su daug
drėgmės, išorinis įrenginys užšals, neefektyviai šildys. Tokiu atveju reguliatorius pradės automatiškai
atšildyti ir ekrane bus rodoma ATŠILDYTI.
Pastaba: Vėsinimo įrenginiuose nustačius energijos taupymą, šildymo ir automatinis režimai bus
uždengti.
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REŽIMAS

VENTILIATORIUS

SIŪBUOTI

LAIKMATIS

ĮJUNGTI/
IŠJUNGTI

6.6 pav.
6). Laikmačio nustatymai
Kaip parodyta 6.7, 6.8, 6.9 pav.:
Šiame laidų reguliatoriuje veikia savaitinio laikmačio nustatymo funkcija ir laidų reguliatorius
bus valdomas savaitiniu laikmačiu.
Ar įrenginys ĮJUNGTAS, ar IŠJUNGTAS, paspaudus LAIKMAČIO mygtuką ir ▲ ar ▼mygtuką,
pasirinksite laiko nustatymą (6.7 pav.), nustatysite laiką (6.8 pav.) ir ištrinsite laiko nustatymus (6.9
pav.). Galiausiai, paspaudę LAIKMATIS, nustatysite jį.

REŽIMAS

VENTILIATORIUS

SIŪBUOTI

LAIKMATIS

ĮJUNGTI/
IŠJUNGTI

6.7 pav.
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REŽIMAS

REŽIMAS

VENTILIATORIUS

VENTILIATORIUS

SIŪBUOTI

SIŪBUOTI

LAIKMATIS

LAIKMATIS

ĮJUNGTI/

ĮJUNGTI/

IŠJUNGTI

IŠJUNGTI

6.8 pav.

6.9 pav.

Laiko nustatymo režimo metu paspauskite REŽIMO mygtuką, norėdami pasirinkti norimą nustatymų objektą:
savaitė (1- 7), laikmačio intervalas (1-4), laiko nustatymas (Laikmatis įjungtas arba Laikmatis išjungtas), min. laiko
dalį arba valandos dalį, o tada paspauskite▲ ar ▼ mygtuką, norėdami nustatyti šį objektą, kurį suderinti galima
paspaudus LAIKMAČIO mygtuką, o atšaukti – dar kartą paspaudus šį mygtuką. Derinimo nustatymų metu
skaitmenys turi mirksėti. Atšaukimo nustatymų metu, jei skaitmenys nemirksi, nustatymus galima baigti
paspaudus ĮJUNGTI/IŠJUNGTI mygtuką; tuo tarpu laiko nustatymo duomenys yra įsimenami. (6.10 pav., 6.11
pav.).

REŽIMAS

VENTILIATORIUS

SIŪBUOTI

LAIKMATIS

ĮJUNGTI/
IŠJUNGTI

6.10 pav.
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REŽIMAS

VENTILIATORIUS

SIŪBUOTI

LAIKMATIS

ĮJUNGTI/
IŠJUNGTI

6.11 pav.
Laiko nustatymo režimo metu paspauskite REŽIMO mygtuką, norėdami pasirinkti norimą nustatymų objektą:
savaitė (1- 7), min. laiko dalį (0 - 59) arba valandos dalį (0 - 23), o tada paspauskite▲ ar ▼ mygtuką, norėdami
nustatyti šį objektą, kurį suderinti galima paspaudus LAIKMAČIO mygtuką, o atšaukti – dar kartą paspaudus šį
mygtuką. Derinimo nustatymų metu skaitmenys turi mirksėti. Atšaukimo nustatymų metu, jei skaitmenys
nemirksi, nustatymus galima baigti paspaudus ĮJUNGTI/IŠJUNGTI mygtuką (6.12 pav.).

REŽIMAS

VENTILIATORIUS

SIŪBUOTI

LAIKMATIS

ĮJUNGTI/
IŠJUNGTI

6.12 pav.
Laiko nustatymo ištrynimo metu paspauskite ▲ ar ▼ mygtuką, norėdami pasirinkti vieną
savaitės dieną, o tada paspauskite LAIKMAČIO mygtuką, norėdami patvirtinti, tokiu atveju ekrane
bus rodoma “dd”. Dieną taip pat galima atšaukti paspaudus LAIKMAČIO mygtuką, “dd” ekrane
nerodoma. Galiausiai, paspauskite ĮJUNGTI/IŠJUNGTI mygtuką, norėdami išeiti baigus visus
nustatymus (6.13 pav.).
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REŽIMAS

VENTILIATORIUS

SIŪBUOTI

LAIKMATIS

ĮJUNGTI/
IŠJUNGTI

6.13 pav.
7). Išorės temperatūros rodymas
Kaip parodyta 6.14 pav.:
Įprastomis sąlygomis, “APLINKA” skiltyje rodoma tik vidaus temperatūra. Įjungtoje arba išjungtoje
būsenoje, paspaudus mygtuką SIŪBUOTI ir palaikius jį 5 sekundes, bus rodoma išorės temperatūra
(OUT ENV).
Jei tikrinama išorės temperatūra yra aukščiau nulio, toje vietoje, kur turi būti rodoma
temperatūra, nieko nebus rodoma, o aplinkos temperatūra, tikrinama vidinės sistemos, bus
rodoma toje vietoje, kur turi būti rodoma aplinkos temperatūra.
Jei tikrinama išorės temperatūra yra žemiau nulio, toje vietoje, kur turi būti rodoma nustatyta
temperatūra, bus rodoma " － ", o absoliuti aplinkos temperatūros reikšmė, tikrinama vidinės
sistemos, bus rodoma toje vietoje, kur turi būti rodoma aplinkos temperatūra (16 pav.). Po 10-ies
sekundžių rodymo, sistema grįš į vidaus temperatūros rodymo sąsają.
Pastaba: ši įrenginio funkcija neveikia neprisijungus prie išorės temperatūros jutiklio.

REŽIMAS

VENTILIATORIUS

SIŪBUOTI

LAIKMATIS

ĮJUNGTI/
IŠJUNGTI

6.14 pav.
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8). Energijos taupymo nustatymai
Kaip parodyta 6.15 pav.:
Energijos taupymo meniu skiltyje paspauskite VENTILIATORIUS+▼ ir palaikykite 5 sekundes,
tada ekrane pasirodo užrašai SAUGOTI ir VĖSINTI (jei nustatoma pirmą kartą, bus rodoma 26 ℃
pradinė reikšmė), apatinė ribinė temperatūra yra rodoma toje vietoje, kur turi būti rodoma nustatyta
temperatūra, o nustatyta temperatūra
nustatymų metu yra taip pat rodoma bei mirksi.
Paspauskite▲ ir ▼, norėdami nustatyti apatinę ribinę vėsinimo temperatūrą (nustatymų intervalas
16 － 30), o tada paspauskite ĮJUNGTI/IŠJUNGTI. Paspauskite▲ ir ▼, norėdami nustatyti viršutinę
ribinę vėsinimo temperatūrą, kuri bus rodoma toje vietoje, kur turi būti rodoma aplinkos temperatūra
(nustatymų intervalas 16-30), o tada paspauskite ĮJUNGTI/IŠJUNGTI.
Pastaba: viršutinė ribinė temperatūra negali būti žemesnė nei apatinė ribinė temperatūra arba
kitaip - aukštesnė temperatūra bus laikoma viršutine ribine temperatūra, o žemesnė – apatine ribine
temperatūra. Vėsinimo arba džiovinimo metu norėdami nustatyti energijos taupymo funkciją,
paspauskite REŽIMO mygtuką, o tada energijos taupymo režimą įjunkite šildymo metu, tokiu atveju
ekrane bus rodoma SAUGOTI ir ŠILDYTI, kuriuos galima išjungti paspaudus mygtuką
VENTILIATORIUS ir ▼ bei palaikius 5 sekundes. Jei niekas nesuveikia po energijos taupymo
sąsajos pasirodymo per 20 s, kai sistema sureaguoja po paskutinio mygtuko paspaudimo, sistema
išjungia meniu ir rodo įprastą išjungto įrenginio sąsają.
Jei aukščiau minėti nustatymai bus baigti, kito įrenginio įjungimo metu LCD ekrane bus rodoma
SAUGOTI. Nei spaudžiant ekrano, nei nuotolinio pulto mygtukus, nustatoma temperatūra negali būti
aukštesnė nei temperatūros, nustatytos energijos taupymo režimo metu, intervalas. Pavyzdžiui, apatinė
ribinė vėsinimo temperatūra energijos taupymo režimo metu yra 23℃, o viršutinė riba yra 28℃, taigi
vartotojas gali nustatyti vėsinimo temperatūrą tik intervale 23-28℃. Jei nustatoma tokia pati ribinė
temperatūra, įrenginys veiks tik atitinkamu režimu pagal nustatytą temperatūrą.
Vienu metu 5 sekundes spauskite Ventiliatorius+▼, norėdami išjungti šią funkciją, jei ji buvo
efektyvi, bet ankstesnių nustatymų reikšmė negali būti ištrinta ir bus laikoma originalia kitų
nustatymų reikšme.
Jei maitinimas yra išjungtas, energijos taupymo nustatymai bus įsiminti ir bus vykdomi kai kitą
kartą bus įjungtas maitinimas.
Jei nustatomas energijos miegojimo režimas, automatinis režimas bus paslėptas.

REŽIMAS

VENTILIATORIUS

SIŪBUOTI

LAIKMATIS

ĮJUNGTI/
IŠJUNGTI

6.15 pav.
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9). Atminties nustatymai kai maitinimo šaltinis yra atjungtas.
Kaip parodyta 6.16 pav.:
Paspaudus režimo mygtuką ir palaikius 10 s, jei įrenginio atminties paleidimo ir sustabdymo
būsena, 01, rodomas ekrano vietoje, kur turi būti rodoma nustatyta temperatūra, reiškia įrenginio
atminties įjungimo ir išjungimo būseną, kai maitinimo šaltinis yra atjungiamas. 02, išjungiamas,
paspaudus ĮJUNGTI/IŠJUNGTI mygtuką, reiškia, kad į atmintį niekas nėra įrašoma. Jei po
atminties paleidimo ir sustabdymo sąsajos pasirodymo, niekas nevyksta 20 s, o sistema reaguoja į
paskutinio mygtuką paspaudimą, sistema išjungs meniu ir rodys įprastą sąsają, bet taip pat įsimins
dabartinę informaciją.

REŽIMAS

VENTILIATORIUS

SIŪBUOTI

LAIKMATIS

ĮJUNGTI/
IŠJUNGTI

6.16 pav.
10). Gedimo rodymas
Kaip parodyta 6.17 pav.:
Jei įrenginio veikimo metu įvyksta gedimas, mirksi užrašas KLAIDA ir rodomas klaidos kodas.
Pavyzdžiui, dešinysis skaitmuo nurodo kompresoriaus žemo slėgio apsaugą.

REŽIMAS

VENTILIATORIUS

SIŪBUOTI

LAIKMATIS

ĮJUNGTI/
IŠJUNGTI

6.17 pav.
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6.2 lentelė
Klaidų kodai
E0
E1
E2
E3
E4

Gedimas
Vandens siurblio gedimas
Aukšto slėgio kompresoriaus apsauga
Neužšąlanti vidaus apsauga
Žemo slėgio kompresoriaus apsauga
Aukštos temp. išleidimo kompresoriaus apsauga

E5
E6
E8
E9
F0
F1

Apsauga nuo kompresoriaus perkrovos
Ryšio apsauga
Vidaus ventiliatoriaus apsauga
Apsauga nuo vandens perviršio
Oro įleidimo vidaus temperatūros jutiklio gedimas
Garintuvo temp. jutiklio gedimas

F2
F3
F4
F5

Kondensatoriaus temp. jutiklio gedimas
Išorės temperatūros jutiklio gedimas
Išleidžiamo aplinkos temp. jutiklio gedimas
Aplinkos temp. jutiklio gedimas ekrane

11). Derinimo funkcijos nustatymai

Kai įrenginys yra išjungtas, paspauskite "VENTILIATORIAUS" ir "SIŪBAVIMO" mygtukus vienu metu,
norėdami aktyvuoti derinimo meniu. Dabar LCD rodo “DERINIMAS". Paspauskite "REŽIMO" mygtuką, norėdami pasurinkti nustatymo parametrą, o norėdami įvesti faktines reikšmes, spauskite " " arba
“
“ mygtukus, norėdami nustatyti vožtuvą. Norėdami nustatyti lauko temp. jutiklį
pagal derinimo režimą, paspauskite “REŽIMO” mygtuką,
o temperatūros laukelyje pasirodys "01" (kairėje nuo
užrašo "DERINIMAS"). OUT ENV laukelyje (dešinėje nuo
užrašo "DERINIMAS”) pasirodys nustatymų būsena.
Dabar norėdami pasirinkti kitus du nustatymus, spauskite
"
"
ir
“
“ mygtukus.

① .Vidaus patalpos temperatūra yra matuojama oro

įleidimo angoje (Dabar OUT ENV laukelyje rodoma
01).
② . Vidaus patalpos temperatūra yra matuojama
laidų reguliatoriuje (Dabar OUT ENV laukelyje rodoma 02). Numatytasis patalpos temp. jutiklis yra
įmontuojamas oro įleidimo angoje. Vidaus patalpos
temp. yra matuojama laidų reguliatoriuje kai nustatytas 'šildymo' arba 'automatinis' režimas. Kituose
režimuose, matuojama oro įleidimo angoje (Dabar
OUT ENV laukelyje rodoma 03). Numatyta yra 03.
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7 Optimalus veikimas
Tinkamai nustatyti patalpos temperatūrą

Nustatykite tinkamą patalpos temperatūrą.

Niekada nieko nedėkite po vidaus įrenginiu, kuris visada turi būti sausas.

Iš vidaus įrenginio gali lašėti vanduo, kai drėgmės kiekis yra
daugiau nei 80% arba kai nusausinimo išleidimo anga yra
užsikimšusi.
Atjunkite pagrindinį maitinimo šaltinį, kai įrenginys yra nenaudojamas ilgą laiką.

Kai pagrindinis maitinimo šaltinis yra įjungtas, šiek tiek
elektros vatų bus vis tiek sunaudojama, net jei sistema
neveikia. Norėdami sutaupyti elektros energijos, atjunkite
pagrindinį maitinimo šaltinį.

Išjungimo
galia

Nelaikykite langų ir durų atidarytų ilgą laiką, kai oro kondicionierius veikia.
Jei durys ir langai bus ilgą laiką atidaryti, tai paveiks vėsinimo ir
šildymo efektyvumą.

TV, radijo imtuvą, garso aparatūrą ir t.t. statykite bent 1m nuo vidaus įrenginio ir nuotolinio valdymo pulto

Jis gali sukelti vaizdo ir garso trikdžius.

Venkite tiesioginio oro srauto į gyvūnus ir augalus.

Jis gali juos sužaloti.
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8 Gedimų šalinimas
Įspėjimas
① . jei pastebite kažką neįprasto (pvz. blogą kvapą), nedelsiant atjunkite maitinimo šaltinį ir susisiekite

su aptarnaujančiu servisu.
② . neįrenginėkite oro kondicionieriaus patys, kadangi neteisingas paruošimas gali sukelti gaisrą,
susisiekite su aptarnaujančiu servisu, kad jums tai atliktų.
1). Prieš kreipdamiesi, patikrinkite žemiau nurodytus dalykus.
Simptomas

Priežastis

Taisymo priemonės

Išjungta
Sistema visiškai
neveikia

Prietaisas įsijungs, kai bus įjungtas maitinimas

Sustabdyta arba degiklis yra sugedęs
Nuotolinio valdymo pulto baterijos išimtos

Neatitinka nuotolinio valdymo pulto
atstumas
Sistema sustoja iš
karto įsijungus

Kondicionieriaus oro įleidimo arba
išleidimo angoje yra įstrigęs daiktas
Vidaus ir išorės įrenginių oro įleidimo arba

Pakeiskite degiklį
Pakeiskite baterijas
Laikykitės 8m atstumo arba mažiau
Pašalinkite juos

Pašalinkite juos

išleidimo angoje yra įstrigęs daiktas

Klaidingi temperatūros nustatymai
Lėtas ventiliatoriaus greitis
Vėsinimo ir šildymo
funkcijos veikia
netinkamai

Netinkama oro srauto kryptis
Atidarytos durys ir langai
Tiesioginiai saulės spinduliai

Žr. į 6 p.
Žr. į 6 p.
Žr. į 6 p.
Uždarykite juos
Užtraukite užuolaidas arba žaliuzes

Per daug žmonių patalpoje
Per daug šildymo šaltinių
Nešvarus oro filtras

Išvalykite

Pastaba: Jei gedimas vis dar nepašalinimas po aukščiau minėtų dalykų patikrinimų, susisiekite su
aptarnaujančiu servisu.
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2). Žemiau nurodyti dalykai nėra laikomi gedimais
Priežastis

"Gedimas"
Sustojus iš karto įjunkite vėl
Įrenginys
neveikia kai

Paspauskite NUSTATYTI TEMP.
mygtuką ir staigiai jį atleiskite
Išjungtas maitinimas

Išorės įrenginys yra įkaitęs

Palaukite 1 minutę
Patalpos oras greitai atvėsta ir tampa
ūkanotas.

Vėsinimo metu

Pučiama migla

Kai tik įrenginys sustoja, kelias minutes jis
neveiks saugumo sumetimais

Po to kai įrenginys sustoja
Paleidus girdimas zvimbimas
Veikimo metu gali būti girdimas bėgančio
vandens garsas

Kompresorius išleidžia šilumą ir
pasiruošia įjungimui.
Tai yra termostato įjungimo garsai, kurie
po 1 min. nutils.
Tai sukelia aušinimo medžiagos
tekėjimas į įrenginio vidų.

"Shuh" garsas, kuris pasigirsta įjungimo
Triukšmas

metu arba iš karto sustabdžius įrenginį
arba įsijungus ar sustojus atšildymo
funkcijai.
Nenutrūkstamas "shah" garsas yra
girdimas kai sistema veikia vėsinimo
režimu arba sustoja.

Tai yra aušinimo medžiagos garsas, kurį
sukelia srauto sustojimas arba
pasikeitimas. Triukšmas yra girdimas kai
veikia nusausinimo siurblys.

Veikimo metu arba sustojus girdimas
skilinėjimo garsas.

Tai sukelia temperatūros pokyčių
sukeltas skydelio plėtimasis arba
susitraukimas.

Dulkės įrenginyje

Įjungimas po ilgo nesinaudojimo.

Įrenginio sugertos dulkės išpučiamos.

Vėjas iš oro išleidimo
angos smirda

Veikimo metu

Tai sukelia patalpos kvapai, patekę į oro
kondicionierių.
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9 Montavimo pastabos (tai turėtų atlikti specialistas)
Triukšmas

Vieta

Pasirinkite gerai ventiliuojamą vietą, priešingu atveju, ji
gali paveikti įrenginio efektyvumą arba sukelti triukšmą

Oro kondicionierius turi būti tvirtai sumontuotas ir
3~4 kartus per metus patikrinamas.
Venkite vietų, kurias lengvai pasiektų vaikai.
Venkite kitų šil. šaltinių arba ties. saulės šviesos.
Vidaus įrenginį sumontuokite toliau nuo TV ar radijo.
Venkit vietų, kur gali nutekėti dujos.
Druskingos pakrantės vietovės arba vietos arti sieringų
karštųjų versmių, prieš montavimą susisiekite su
pardavėju, kad įsitikintumėte, ar įrenginį saugu naudoti.

Negalima įrengti skalbyklose.

Pasirinkite tokią vietą, kurioje išleidžiamas karštas
oras ir keliamas triukšmas neerzintų kaimynų.
Niekada nestatykite daiktų šalia oro išleidimo angos ar įrenginio, nes jis gali pakenkti efektyvumui
ar sukelti triukšmą.
Jei veikimo metu išgirstate neįprastą triukšmą,
nedelsiant susisiekite su pardavėju.
Laidų sujungimas

Sumontavimas ir transportavimas

Įsitikinkite, kad laidus sujungtų kvalifikuotas personalas
pagal šio vadovo nuostatas ir taisykles, naudojant
atskirą grandinę ir tinkamą degiklį.
Įsitikinkite, kad yra įrengtas srovės pertraukiklis.

Įrenginio sumontavimą ir transportavimą turi
atlikti kvalifikuotas personalas.
Įsitikinkite, kad naudojami tik specialūs priedai ir
detalės, netinkamų dalių naudojimas gali sukelti
elektros šoką, nutekėjimą ar gaisrą.
Įrenginėkite atsižvelgdami į stiprius vėjus, taifūnus ar
žemės drebėjimus. Netinkamas įrengimas gali
sukelti nelaimingus atsitikimus nukritus įrangai.
Jei įrenginį reikia perkelti į kitą vietą, pirmiausia
susisiekite su pardavėju.

Žemė

Oro kondicionierių įrenkite ant pagrindo, kuris
atlaikytų jo svorį. Nepakankamas tvirtumas gali
sukelti įrangos nukritimą ir sužeisti.

Maitinimo laido skersmuo turi būti pakankamai didelis
(Žr. 24 p. apie skersmens dydžius)
Jei maitinimo laidas yra sugadintas, gamintojas arba
aptarnaujantis atstovas ar kitas kvalifikuotas asmuo
turi jį pakeisti tam, kad būtų išvengta pavojaus.
Įrenginys turi būti įrengtas pagal atitinkamus laidų
sujungimo nuostatus.

Prijunkite laidą prie pastato įžeminimo prietaiso. Įrenkite srovės pertraukėją.
Nejunkite įžeminimo laido prie dujų ar vandens vamzdžių, žaibolaidžio ar telefono įžeminimo laido.

Vandens vamzdis

Dujų vamzdis

Kai kurios vandens vamzdžio dalys yra pagamintos
iš plastiko ir netinka įžeminimui.

Jei yra elektros nuotėkis iš oro kondicionieriaus,
gali lengvai kilti gaisras ar sprogimas.
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10 Priežiūra ir remontas
Pasinaudoję oro kondicionieriumi, atjunkite maitinimo šaltinį.
Įspėjimas
Prieš valydami, atjunkite maitinimo šaltinį

Nepilkite vandens tiesiai ant įrenginio

Sugeria blogą kvapą tokį, kaip anglies monoksidas, anglies dioksidas, benzolas, benzinas ir t.t.
Sugeria žalingas ore esančias daleles, didesnes nei 1.0 um, tokias, kaip dulkės, žiedadulkės, bakterijos,
virusai ir t.t.
Jis gali būti naudojamas nuo pusmečio iki vienerių metų.
Prieš paleisdami oro kondicionierių pirmą kartą
1.
Patikrinkite, ar šalia vidaus ir išorės oro įleidimo ir išleidimo
angų nėra kokių nors daiktų.
2. Patikrinkite, ar prijungtas įžeminimo laidas, ir, ar jis
nėra sugadintas
3. Patikrinkite, ar oro filtras yra išvalytas.
4. Įjunkite maitinimą 6 valandas prieš įjungdami oro
kondicionierių.

Valymas sezono pabaigoje
1. Atjunkite maitinimą.
2. Išvalykite įrenginio filtrą ir korpusą.
3. Nuvalykite dulkes nuo išorės įrenginio.
4. Jei išorės įrenginyje yra rūdžių, jis turėtų būti nudažytas
arba apsaugotas nuo tolimesnio rūdžių plitimo.
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11 Įrenginio montavimo instrukcija
11.1 Kasetinio oro kondicionieriaus vidaus įrenginio sumontavimas.
11.1.1 Įrengimo vietų scheminė diagrama

> 20mm
H

> 1500mm

>
2300mm

> 1500mm

11.1 pav.
11.1 lentelė
Modelis

H (mm)

GKH12K3BI
GKH18K3B1
GKH24K3BI
GKH30K3BI
GKH36K3BI
GKH42K3BI
GKH48K3BI
GKH48K3B1I

250
260

340

11.1.2 Pasirinkti vidaus įrenginio sumontavimo vietą
Trukdžiai iš vidaus įrenginio oro įleidimo ir išleidimo ventiliacijos turėtų būti pašalinti, kad oras
galėtų sklisti per visą patalpą.
Įsitikinkite, kad montavimo darbai atitinka įrengimo vietos scheminei diagramai keliamus
reikalavimus.
Parinkite vietą, kur galėtų stovėti 4 kartus sunkesnis vidaus įrenginys, nekeldamas triukšmo ir
vibracijos.
Turi būti įrengiama horizontalioje padėtyje.
Pasirinkite vietą, kurioje būtų galima lengvai išvalyti kondensato vandenį ar prijungti išorės
įrenginį. Įsitikinkite, kad priežiūrai ir remontui yra užtenkamai vietos. Tarp vidaus įrenginio ir
grindų turi būti daugiau nei 2300mm tarpas.
Montuodami sklendę įsitikinkite, ar pasirinkta vieta gali atlaikyti 4 kartus sunkesnį įrenginį.
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Jei ne, sustiprinkite ją, prieš įrenginėdami (apžiūrėkite įrengimo kartoną ir raskite vietą, kurią reikėtų
sustiprinti). Įrenginio nederėtų įrenginėti skalbykloje.
Pastaba: ant šilumokaičio, vandens siurblio valgomajame ir virtuvėje bus gausu suodžių, kurie
sumažins šilumokaičio galingumą, gali sukeli vandens nutekėjimą ir neįprastą vandens siurblio
veikimą.
Tolimesnį remontą reikėtų atlikti atsižvelgiant į šias aplinkybes:
Užtikrinkite, kad dūmų gaudyklė virš viryklės yra pakankamai pajėgi pašalinti suodžius ir
apsaugoti oro kondicionierių nuo suodžių įtraukimo.
Laikykite oro kondicionierių toli nuo virtuvės tam, kad jis neįtrauktų suodžių.

11.1.3 Svarbi pastaba
Norint garantuoti tinkamą temperatūrą, įrenginį turi įrengti kvalifikuotas personalas pagal visas
instrukcijas.
Prieš montavimą susisiekite su vietos Gree specialistu, atsakingu už remonto skyrių. Bet koks
įrenginio, kuris buvo įrengtas ne Gree kvalifikuoto specialisto, gedimas nebus šalinamas.

11.1.4 Lubų angos ir keliamojo varžto matmenys (M10)

780(Tarpai tarp pakabiamų varžtų)

Pakabinamo varžto padėtis
23-27/32“(606mm)

950(Dekoruoto paviršiaus plokštės
890(Lubų anga)
840(Vidaus įrenginys)

Pakabinamo varžto padėtis

680(Tarpai tarp pakabinamų varžtų)
840(Vidaus įrenginys)
890(Lubų anga)
950(Dekoruoto paviršiaus plokštės)

GKH24K3BI,GKH30K3BI,GKH36K3BI,
GKH42K3BI,GKH48K3BI,GKH48K3B1I

GKH12K3BI,GKH18K3BI

11.2 pav.
Skyles lubose turi pragręžti kvalifikuotas personalas.

(160)

Montavimo stovai, skirti pagrindiniam įrenginio korpusui

11.3 pav.
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Pastabos: Lubų angų su žymėmis * dydis gali būti iki 910mm. Bet persidengiančių lubų dalių ir
dekoruoto paviršiaus lentų dydis turi būti ne mažesnis nei 20mm.

11.1.5 Pagrindinis pakabinamo oro kondicionieriaus korpusas
Veržlė (aprūpinimas vietoje)
Tarpiklis (priedas)

Intarpas

Tarpiklio tvirtinimo lenta
(priedas)

Pakabinamas stovas
Užveržimas (dviguba veržlė)
[Tvirtai pritvirtinkite pakabinamą stovą]

[Tvirtai pritvirtinkite tarpiklį]

Vieno išleidimo vamzdžio kampas yra
tvrtinamas varžtu prie sausinimo angos
kampo
Lubų angos centras
Įdėkite kartoną

Varžtas [priedas]

Vandens lygis
Polietileno vamzdis

Varžtas (priedas)
[Pritvirtinkite įdėtą kartoną]

11.4 pav.
1). Pradinis vidaus įrenginio sumontavimo etapas.
Tvirtindami pakabinamą stovą varžtais, viršutinio ir apatinio stovų tvirtinimui naudokite atskirus
varžtus ir tarpiklius. Tarpiklio pagrindo plokštės naudojimas gali apsaugoti tarpiklį nuo sulūžimo.
2). Naudokite montavimo kartoną
(1). Lubų angos dydį derinkite prie montavimo kartono.
(2). Lubų angos centras yra žymimas ant montavimo kartono.
(3). Pritvirtinkite kartoną prie įrenginio varžtais (3 vnt.), taip pat varžtais pritvirtinkite išorinės
ventiliacijos nusausinimo vamzdžio kampą.
3). Pareguliuokite įrenginį, kad jis būtų tinkamoje vietoje.
4). Patikrinkite, ar įrenginys yra horizontalioje padėtyje.
Vidinis sausinimo siurblys ir jungiklis yra priskiriami prie vidinio įrenginio, patikrinkite, ar visi 4
įrenginio kampai yra horizontalioje padėtyje pagal vandens lygį (jei įrenginys yra pasviręs į priešingą
pusę nuo vandens srauto, gali būti sugedęs plūdinis jungiklis, kuris gali sukelti vandens lašėjimą)
5). Patraukite tarpiklio pagrindo plokštę, norėdami apsaugoti tarpiklį nuo lūžimo ir įsukite į ją
varžtą.
6). Patraukite montavimo kartoną.
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Pastaba: norėdami apsaugoti oro kondicionierių nuo sulūžimo, priveržkite
varžtus ir veržles.

11.1.6 Vėsinimo vamzdžio prijungimas
Šaldančioji medžiaga R410A, skirta "GU CN**N*3AO" ir "GU HN**N*3AO" serijos išorės
įrenginiams, GWP=2020 ODP=0
Šaldančioji medžiaga R22, skirta "GU CN**N*1AO" ir "GU HN**N*1AO" serijos išorės
įrengimas, GWP=1900 ODP=0.034
Sujungimo vamzdžių pasirinkimas
11.2 lentelė

Tvirtinimo vamzdžio

Daiktas

Modelis

Maks..
vamzdžio
ilgis
Dujų
Skysčių
(m)
vamzdis vamzdis
dydis (coliais)

GUCN12NK3AO
GUCN12NK1AO
GUCN18NK3AO
GUCN18NK1AO

GUHN12NK3AO
GUHN12NK1AO
GUHN18NK3AO
GUHN18NK1AO

1/2

1/4

20

GUCN24NK3AO
GUCN24NK1AO
GUCN30NK3AO
GUCN30NK1AO

GUHN24NK3AO
GUHN24NK1AO
GUHN30NK3AO
GUHN30NK1AO

5/8

3/8

30

GUCN36NK3AO GUHN36NK3AO
GUCN36NK1AO GUHN36NK1AO
GUCN36NM3AO GUHN36NM3AO
GUCN36NM1AO GUHN36NM1AO
GUCN42NM3AO GUHN42NM3AO
GUCN42NM1AO GUHN42NM1AO
GUCN48NM3AO GUHN48NM3AO
GUCN48NM1AO GUHN48NM1AO
GUHN48NM3A1O

3/4

1/2

50

Maks. aukščio Papildomas
skirtumas
šaldančios metarp vidaus
džiagos, kurią reiir išorės
kia įpilti, kiekis
įrenginių (m)
(Papildomam
vamzdžio ilgiui)

15
30g/m

15
60g/m

30

120g/m

Pastaba:
① . Standartinis vamzdžio ilgis yra 5m. Kai jungiamojo vamzdžio ilgis (L) yra mažesnis arba lygus
7m, nereikia papildomai įpilti šaldančiosios medžiagos. Jei jungiamasis vamzdis yra ilgesnis nei 7 m,
reikia papildomai įpilti šaldančiosios medžiagos. Aukščiau pateiktoje lentelėje yra nurodyti šaldomosios
medžiagos kiek kurį reikia įpilti į skirtingų modelių įrenginius pagal vamzdžių ilgį.
②. Vamzdžio sienelės storis turi būti 0.5-1.0 mm. Vamzdžio siena turėtų atlaikyti 6.0MPa spaudimą.
③. Kuo ilgesnis jungiamasis vamzdis, tuo mažesnis vėsinimo ir šildymo efektas.
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Patepti
varikline alyva

Vidurinė kempinė (priedas)
(suvyti ir užplombuoti
laidai)
Pritvirtinti sriegį (x4)

Dinamometrins

raktas

Veržliaraktis
Dujų surinkimo vamzdis

Skysčio įleidimo vamzdis

Skysčio įleidimo vamzdžio
šilumos išsaugojimo apsauga
(priedas) (skirta skysčių
vamzdžiams)
Dujų surinkimo
vamzdžio apsauga
(priedas) (dujų
vamzdžiams)

Laidų instaliacijos
sąsaja

Veržlė

11.5 pav.
Prijungdami arba atjungdami vamzdžius nuo įrenginio, naudokite veržliaraktį arba
dinamometrinį raktą, kaip parodyta 3 pav.
Prijungimo metu, sutepkite tiek vidinę, tiek išorinę veržlės dalį su varikline alyva, užsukite ją
ranka ir užveržkite veržliarakčiu.
Norėdami patikrinti, ar veržlė buvo užsukta, žr. į 11.3 lentelę (per stiprus užveržimas suknežins
varžtą ir sukels nutekėjimą).
11.3 lentelė: sukimo momentas, reikalingas veržlės užveržimui
11.3 lentelė
Skersmuo (coliais)

Paviršiaus storis (mm)

Sukimo momentas (N.m)

1/4''

0.5

15-30 (N·m)

3/8''

0.71

30-40 (N·m)

1/2''

1

45-50 (N·m)

5/8''

1

60-65 (N·m)

3/4''

1

70-75 (N·m)

Patikrinkite sujungimo vamzdį ir apžiūrėkite, ar nėra dujų nuotėkių, tada imkitės izoliacijos, kaip
parodyta 11.5 pav.
Dujų vamzdžio laidų sandūrai bei dujų surinkimo vamzdžio šilumos išsaugojimo apsaugai
apvynioti naudokite vidutinę kempinę.

11.1.7 Nutekėjimo žarna
1). Sumontuokite nutekėjimo žarną
(1). Nutekėjimo žarnos skersmuo turėtų būti lygus arba didesnis nei sujungimo vamzdžio
skersmuo. (Polietileno vamzdžio skersmuo: išorinis skersmuo 25mm, paviršiaus storis 1.5mm).
(2). Nutekėjimo žarna turėtų būti trumpa su bent 1/100 nuolydžiu, skirtu apsisaugoti nuo oro
burbuliukų susidarymo.
(3). Jei nutekėjimo žarna negali turėti pakankamo nuolydžio, turėtų būti pridėtas prailgintas
nutekėjimo vamzdis.
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(4). Norint apsisaugoti nuo nutekėjimo žarnos susilankstymo, tarpas tarp stovo ir jos turėtų būti
nuo 1 ik 1.5m.

1-1.5m

○(teisingai) 1/100 arba didesnis nuolydis

× (neteisingai)

11.6 pav.
(5). Norėdami izoliuoti šilumą, ant nutekėjimo žarnos spaustuko užvyniokite didelę kempinę.
Kempinė (pilka) Nutekėjimo žarnos žemiau 4mm.
(6). Šilumos izoliacija turėtų būti atlikta iš vidinei nutekėjimo žarnai.
Kempinė (priedas)

Spaustukas Spaustukas(priedas)

Kempinė (pilka)

Žemiau 4mm

Nutekėjimo
žarna

2). Pastaba dėl nut. žarnos prailginimo

11.7 pav.
(1). Nutekėjimo pakėlimo vamzdžio aukštis turėtų būti mažesnis nei 280mm.
(2). Nutekėjimo pakėlimo vamzdis turėtų sudaryti įrenginiu, o atstumas nuo įrenginio neturėtų
viršyti 300mm.
Stogas
1-1.5m

Pakabinamas stovas
žemiau 280mm

Nutekėjimo žarna
(priedas)
Nut. žarnos
prailginimas
220mm
Lubos

žemiau500m
m

Iki 300mm

Spaustukas (priedas)

11.8 pav.
3). Instrukcija
(1). Pridedamos nutekėjimo žarnos nuolydis turėtų būti iki 75mm tam, kad nutekėjimo skylei
nereikėtų atlaikyti nereikalingos išorinės jėgos.
(2). Jei keletas nutekėjimo žarnų yra sujungtos kartu, sumontuokite nutekamąją žarną tinkama
tvarka.
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žemiau500m
m

.

žemiau75m
m

Nutekėjimo žarna (priedas)

11.9 pav.

.

Nutekėjimo žarnos T-jungtis
Virš 100mm

11.10 pav.
Nutekėjimo žarnos jungtys turi atitikti įrenginio galingumą.
(1). Po sumontavimo patikrinkite nutekėjimo tolygumą.
(2). Patikrinkite nutekėjimo būseną lėtai paleisdami 600cc vandenį iš išleidimo ventiliatoriaus
arba patikrinkite angą.
(3). Po elektros grandinės sumontavimo, patikrinkite nutekėjimo būseną šaldymo režimu.
Nutekėjimo žarna
Tikrinimo angos dangtis
Norėdami sutaisyti įleiskite vent. (pridėtas
plastikinis kištukas) (nuleiskite vandenį į
nutekamąjį vamzdį
Tikrinimo anga

.

)

< Išleiskite vandenį iš likusios angos>

Virš 100mm

Plastikinis vandens indas (vamzdžio
ilgis turi būti apie 100mm.)
< Išleiskite vandenį iš ventiliatoriaus terminalo >

11.11 pav.
Įspėjimas: Prieš pasiekiant terminalą, visos padavimo sistemos turi būti atjungtos.
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11.2 Elektros laidų sujungimas
♦

Visos detalės ir medžiagos turi atitikti vietinius nuostatus ir reglamentus. Dėl elektros laidų

sujungimo žr. LAIDŲ SUJUNGIMO SCHEMĄ, pridedamą prie įrenginio korpuso.
♦ Visus laidus privalo sujungti kvalifikuotas specialistas.
♦ Visų polių atjungimo jungtukas, turintis bent 3mm kontaktų atskyrimą visuose poliuose, turi būti
prijungtas prie laidų.
♦ Tinkamas įžeminimas.
♦ Laidai turi atitikti valstybinius įstatymus ir reglamentus.
♦ Jungiami laidai turi turėti saugiklį su didesnės nei 30 mA srovės nutekėjimu.
♦ Jei padavimo laidas yra sugadintas jį turi pakeisti gamykla arba aptarnaujantis atstovas ar kitas
kvalifikuotas asmuo tam, kad būtų išvengta nelaimės.
♦ Šaldymo sistemos temperatūra bus aukšta, laikykite vidaus sujungimo kabelius toliau nuo varinių
vamzdžių.
Įrenginio ir reguliatoriaus laidų sujungimas
1). Vidaus įrenginio laidų sujungimas.
Nuimkite valdymo dėžės dangtį, išimkite viduje esančius laidus ir sujunkite juos pagal LAIDŲ
JUNGIMO SCHEMĄ, tada sutvirtinkite juos spaustukais.
2). Reguliatoriaus laidų sujungimas
(1). Nuimkite valdymo dėžės dangtį, išimkite viduje esančius laidus ir prijunkite prie reguliatoriaus.
(2). Suvyniokite laidus į sandarią medžiagą.
(3). Sujungę laidus, sutvirtinkite juos su spaustukais ir uždarykite valdymo dėžes dangtį.
(4). Tinkamai prijunkite guminę vielą (3 laidų) prie maitinimo šaltinio terminalo skydo.
(5). Tinkamai prijunkite signalinę vielą (2 laidų) prie signalinio terminalo skydo.

PE
Maitinimas: 220V~ 50Hz

N

2

N

Signalinė viela

L

Spaustukai
Maitinimo šaltinio terminalo skydas

Spaustukai

Valdymo dėžės dangtis(2)
Norėdami išvengti nuotėkio,
užsandarinkite šią vietą
Guminis kištukas I
Valdymo dėžės dangtis (1)

11.12 pav.
Atsargumo priemonės: įsitikinkite, kad vidaus ir išorės įrenginius prijungėte prie teisingų polių.
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11.3 Skydelio įrengimas
Įdėkite skydelį į vidaus įrenginio korpusą, suderinkite dekoracinio skydelio sukimosi variklio ir
vidaus renginio vamzdžių vietą kaip parodyta žemiau esančiame 11.13 pav.
1). Sumontuokite dekoratyvinį skydelį
(1). Skydelio sukimosi variklio priešingoje pusėje pakabinkite sklastį,
laikinai prie vidaus įrenginio kabliuko. (2 padėtys)
(2). Laikinai prikabinkite likusias 2 sklastis prie kabliukų, vidaus įrenginio pusėje (būkite atsargūs,
kad sukimosi variklio pagrindinis laidas nepriliptų prie sandarinimo medžiagos).
(3). Atsukite visus 4 šešiakampius varžtus iškart už 15mm atstumu esančių sklasčių (skydelis
pakils)
(4). Sureguliuokite skydelį, pasukdami jį 4 pav. parodyta kryptimi taip, kad lubų anga būtų visiškai
uždengta.
(5). Prisukite varžtus taip, kad sandarinimo medžiagos storis tarp skydelio ir vidaus įrenginio
sumažėtų iki 5~8 mm.
Kabliukas
Sklendė
Vamzdžių padėtis

Sukimosi variklis

Sandarinimo medžiaga

Vidaus įrenginys
Lubos

5～8mm

Oro įleidimas

Skydelis

11.13 pav.
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2). Atsargumo priemonės
(1). Netinkamas varžtų užsukimas gali sukelti žemiau esančiame 11.14 pav. parodytas problemas
Oro nuotėkis

Oro nuotėkis nuo lubų

Užteršimas rasos kondensatu, rasos kritimas

11.14 pav.
(2). Jei po varžtų užsukimo tarp lubų ir skydelio vis dar lieka tarpas, iš naujo sureguliuokite
vidaus įrenginio korpuso aukštį (Žr 11.15 pav.).
Vidaus įrenginio korpuso reguliavimas nuo
skylių esančių skydelio kampuose
įmanomas tik tada, kai vidaus įrenginio
korpusas yra pakeltas aukščiau, o
nutekėjimo vamzdis, kiti vamzdžiai ir t.t. yra
nepajungti.

Negali būti tarpo

11.15 pav.
Pritvirtinę, įsitikinkite, kad tarp skydelio ir lubų neliko jokio tarpelio.
3). Dekoracinio skydelio laidų sujungimas.
4). Prie sukimosi variklio pagrindinio laido, įrengto ant skydelio prijunkite (2-iejose vietose)
lankstus (Žr. 11.16).

Korpuse

Korpuse

Skydelyje

Skydelyje

11.16 pav.
Laidų sujungimas tarp Ekrano plokštės ir Pagrindinės plokštės (Reguliatoriaus)
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11.4 Išorinio įrenginio montavimas

E

11.4.1 Išorinio įrenginio profilio dydžiai

D
A

B

11.17 pav.
11.4 Lentelė
Modelis

A

B

C

D

E

GUHN12NK3AO
GUHN12NK1AO
GUHN18NK3AO
GUHN18NK1AO

820

320

540

540

286

GUCN24NK3AO GUHN24NK3AO
GUCN24NK1AO GUHN24NK1AO

1018

412

695

572

378

GUCN30NK3AO GUHN30NK3AO
GUCN30NK1AO GUHN30NK1AO

980

427

790

610

395

1018

412

840

572

378

1032

412

1250

572

378

GUCN12NK3AO
GUCN12NK1AO
GUCN18NK3AO
GUCN18NK1AO

GUCN36NK3AO GUHN36NK3AO
GUCN36NK1AO GUHN36NK1AO
GUCN36NM3AO GUHN36NM3AO
GUCN36NM1AO GUHN36NM1AO
GUCN42NM3AO GUHN42NM3AO
GUCN42NM1AO GUHN42NM1AO
GUCN48NM3AO GUHN48NM3AO
GUCN48NM1AO GUHN48NM1AO
GUHN48NM3A1O

>1
m
>2m
>0.5m

>0.5m

>2
m

>0.5m

>0.5m

11.4.2 Montavimo vietų schematinė diagrama

11.18 pav.
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11.4.3 Išorinio įrenginio montavimo atsargumo priemonės
Norėdami užtikrinti tinkamą įrenginio funkcionavimą, montavimo vietą pasirinkite pagal šiuos
principus:
♦ Išorinis įrenginys turi būti montuojamas taip, kad išorinio įrenginio išleidžiamas oras negrįžtų atgal
ir liktų pakankamai vietos aplink įrenginį, remonto atveju.
♦ Montavimo vieta privalo turėti gerą ventiliaciją, kad išorinis įrenginys galėtų paimti ir išleisti orą.
Įsitikinkite, kad išorinio įrenginio oro įleidimo ir išleidimo angoje nebūtų jokių kliūčių. Jei oro įleidimo ar
išleidimo angoje yra kokia nors kliūtis, pašalinkite ją.
♦ Montavimo vieta turi būti pakankamai tvirta, kad galėtų atlaikyti išorinio įrenginio svorį. Ji taip pat
turėtų gerai izoliuoti garsą ir būti atspari vibracijai. Užtikrinkite, kad įrenginio sukeliamas vėjas ir
triukšmas nekels nepatogumų kaimynams.
♦ Venkite tiesioginių saulės spindulių į įrenginį. Kaip apsaugą galite įrengti apsauginį skydą.
♦ Montavimo vieta turi turėti galimybė nuleisti lietaus bei atšilusį vandenį
♦ Montavimo vieta turi užtikrinti, kad mechanizmas nebus apsnigtas, prišiukšlintas ar išteptas.
♦ Montavimo vieta turi būti tokioje erdvėje, kur į oro išleidimo angą nepūstų stiprus vėjas.

11.4.4 Kondensato vamzdžio montavimas
♦

Kondensato vamzdis turi būti montuojamas 5 ～ 10° kampu tam, kad būtų palengvintas

kondensato nutekėjimas. Kondensato vamzdžio jungtys turi būti padengtos šilumą izoliuojančia
medžiaga, norint išvengti lauko kondensato susidarymo.
♦ Kondensato išleidimas turi būti įrengtas tiek kairėje, tiek dešinėje išorinio įrenginio pusėje.
Pasirinkus vieną kondensato išleidimo angą, kita oro išleidimo anga turi būti užkimšta guminiu
kaiščiu. Norėdami išvengti nuotėkio, užriškite užkimštą išleidimo angą juostele, taip pat įvyniojimui
naudokite šilumą izoliuojančią medžiagą.
♦ Išvežus įrenginį iš gamyklos, abi kondensato išleidimo angos yra užkimštos guminiais
kaiščiais.
Kondensato vamzdžio
izoliacinis sluoksnis

Išorinė plokštė

11.19 pav.

11.4.5 Oro valymo ir nuotėkio bandymas
♦

Išimkite veržlės šaldymo medžiagos įleidimo galvutę.

♦ Prijunkite dulkių siurblio vamzdį, stebėkite dulkių siurblį su žemo slėgio galu, sujungtu su
šaldymo medžiagos įleidimo anga.
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Vakuuminis matuoklis
Veržlė

Skysčių vamzdis Dujų vamzdis Vakuuminis siurblys

11.20 pav.
♦

Įjungę dulkių siurblį, kai indikatorius rodo 1 bar, uždarę žemo slėgio rankeną ir sustabdę

siurbimą, palaukite 15 minučių, užtikrindami siurblio slėgį.
♦
♦
♦
♦
♦

Nuimkite dujų ir vandens vožtuvo dangtelį.
Atlaisvinkite skysčio vožtuvo laidą kol slėgis pakils iki 0 bar.
Išardykite vamzdį ir šaldančios medžiagos įleidimo angą tada užsukite dangtelį.
Visiškai atlaisvinkite dujų ir skysčių vožtuvų laidus.
Užsukite dujų ir skysčių vožtuvo dangtelį tam, kad patikrintumėte ar nėra nutekėjimo.

11.4.6 Sujungimo vamzdžio apsauginio sluoksnio montavimas
♦

Norėdami išvengti kondensato susidarymo ant sujungimo vamzdžio ir nuotėkio, dideli ir maži

sujungiamojo vamzdžio vamzdeliai turi būti padengti šilumą izoliuojančia medžiaga, apklijuoti lipnia
juosta bei izoliuoti nuo oro.
♦ Sandūra, jungianti vidinį įrenginį, turi būti apvyniota šilumą izoliuojančia medžiaga. Tarp
jungiamojo vamzdžio ir vidinio įrenginio sienos neturi būti tarpo. Žr. 11.21 pav.

Nėra tarpo

11.21 pav.

11.22 pav.
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Perspėjimas: kai vamzdžiai yra apvyniojami apsaugine medžiaga, niekada nelenkite
vamzdžių norėdami suformuoti mažą kampą, kitu atveju vamzdžiai gali sutrūkinėti arba sulūžti.
♦ Naudokite lipnią juostą norėdami įvynioti vamzdžius:
1). Norėdami surišti jungiamąjį vamzdį ir kabelius, naudokite lipnią juostą. Norėdami apsaugoti
kondensatą nuo išsiliejimo iš nutekėjimo vamzdžio, atskirkite nutekėjimo vamzdį, pritvirtinkite
sujungiamąjį vamzdį ir laidus.
2). Norėdami įvynioti vamzdžius nuo išorinio įrenginio apačios iki vamzdžio toje vietoje, kur
vamzdis įeina į sieną, viršaus naudokite šilumą izoliuojančią juostą. Vyniodami šilumą izoliuojančią
juostą, juostas apskritimas turi dengti pusę juostos priekinės dalies (Žr. 11.22 pav.).
3). Įvyniotas vamzdis turi būti pritvirtintas prie sienos naudojant vamzdžio spaustukus.
Perspėjimas:
nevyniokite apsauginės juostos per stipriai, priešingu atveju šilumos izoliacijos
efektyvumas gali sumažėti. Įsitikinkite, ar kondensato nutekėjimo lankstusis vamzdis yra atskirtas
nuo apvyniotų vamzdžių.
② . Kai apsauginiai darbai yra baigti, o vamzdžiai - įvynioti, naudokite sandarinimo medžiagą,
norėdami užkimšti skylę sienoje bei apsaugoti kambarį nuo lietaus ir vėjo.
① .

11.4.7 Laidų reguliatoriaus montavimo padėtis ir metodai
♦
Pirmiausia pasirinkite montavimo padėtį. Priklausomai nuo laidų reguliatoriaus
ryšio linijos dydžio, norėdami paslėpti ryšio liniją, palikite išpjovą arba integruotą laidų
skylę.
♦ Jei ryšio linija tarp laidų kontrolieriaus (85 ×85 ×16) ir vidinio įrenginio yra montuojama
paviršiuje, naudokite 1# PVC vamzdį ir palikite atitinkamą išpjovą sienoje (Žr. 11.23 pav.); Jei
paslėptas montavimas yra pasirenkamas, galim naudoti 1# PVC vamzdį (Žr. 11.24 pav.).
♦ Nesvarbu, ar pasirenkamas paviršinis ar paslėptas montavimas, reikia pragręžti 2 skyles
(tame pačiame lygyje), tarp kurių atstumas turi būti toks pats(60mm), kaip ir tarp montavimo
skylių laidų reguliatoriaus apatinėje plokštėje. Tada įdėkite medinį kaištį į kiekvieną skylę.
Pritvirtinkite apatinę laidų reguliatoriaus plokštę prie sienos, naudodami dvi skyles. Prijunkite
ryšio liniją prie valdymo skydelio. Galiausiai sumontuokite laidų reguliatoriaus skydelį.
Perspėjimas:
①. Laidų reguliatoriaus apatinės plokštės montavimo metu atkreipkite dėmesį į apatinės plokštės

kryptį. Plokštės pusė su dvejomis išpjovomis turi būti žemoje pozicijoje, priešingu atveju laidų
reguliatoriaus skydelis nebus tinkamai sumontuotas.
PVC vamzdis

11.23 pav. Paviršinis kabelio montavimas
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11.24 pav. Palėptas kabelio montavimas

Kasetinis oro kondicionierius

1

2

3

4

11.25 pav. Montavimo schematinė diagrama
11.5 lentelė
Nr.

Pavadinimas

1

Sienos paviršius

2

Apatinė laidų reguliatoriaus plokštė

3
4

Varžtas M4×10
Laidų reguliatoriaus skydelis

② . Komunikacijų atstumas tarp pagrindinės lentos ir laidų reguliatoriaus gali būti iki 20m

(standartinis atstumas yra 8m).
③. Laidų reguliatorius negali būti montuojamas toje vietoje, kur laša vanduo, ar stipriai garuoja.

11.4.8 Laidų reguliatoriaus signalinės linijos prijungimas
♦

Atidarykite vidinio įrenginio elektros dėžės dangtelį.

Ištraukite laidų reguliatoriaus signalinį laidą per guminį žiedą.
♦
Įkiškite laidų reguliatoriaus signalinę liniją į vidinio įrenginio grandinės 4 bitų lizdą (J6).
♦ Naudokite laido greitintuvą ir pritvirtinkite laidų reguliatoriaus signalinį kabelį.
Laidų tarp ekrano ir pagrindinės plokštės (laidų reguliatoriaus) sujungimas, kaip parodyta
kitame paveikslėlyje.
♦
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11.4.9 Maitinimo laido prijungimas
Perspėjimas: prieš montuodami elektros įrangą, atkreipkite dėmesį į dalykus, kuriuos specialiai
nurodė mūsų dizaineriai:
①. Patikrinkite, ar naudojimas maitinimo šaltinis atitinka nustatytą maitinimo šaltinį, nurodytą
firmos lentelėje.
②. Maitinimo šaltinio galingumas turi būti pakankamai didelis.
③. Linijas turi įrengti kvalifikuotas personalas.
Tarpas tarp elektros nuotėkio apsauginio jungiklio ir oro jungiklio su tarpu tarp elektrodų
galvučių, didesnis nei 3 mm, turi būti įrengiamas fiksuotoje linijoje.
♦ Pavienių laidų sujungimas
1). Izoliacinio sluoksnio (25mm ilgio) nulupimui nuo laido galo naudokite luptuką.
2). Nuimkite veržlę nuo oro kondicionavimo įrenginio terminalo plokštės.
3). Norėdami nulenkti pavienio laido galą, naudokite reples, tam, kad suformuotumėte kilpą,
atitinkančią veržlės dydį.
4). Prakiškite veržlę per laido kilpą ir pritvirtinkite kilpą prie terminalo lentos.
♦ Susuktų laidų sujungimas
1). Izoliacinio sluoksnio (10mm ilgio) nulupimui nuo susuktų laidų galų naudokite luptuką.
2). Nuimkite veržlę nuo oro kondicionavimo įrenginio terminalo plokštės.
3). Norėdami prijungti terminalą (atitinkantį veržlės dydį) prie susuktų laidų galų, naudokite
reples.
4). Prakiškite veržlę per susuktų laidų terminalą, ir pritvirtinkite terminalą prie terminalo plokštės.
Įspėjimas: jei įrangos maitinimo šaltinio lanksti ar signalinė linija yra sugadinta, jos
pakeitimui naudokite tik signalinę lanksčią liniją.
① . Prieš prijungdami linijas, patikrinkite atskirų detalių įtampas. Tada pagal schematinę
diagramą sujunkite liniją.
② . Oro kondicionavimo įrenginys turi turėti specialią maitinimo šaltinio liniją, kurioje turi būti
įrengta elektros ir oro nuotėkio jungikliai tam, kad būtų galima susidoroti su perkrovos sąlygomis.
③ . Oro kondicionavimo įrenginys turi turėti pamatą, kuris galėtų padėti išvengti gedimų,
susijusių su izoliacijos nebuvimu.
④ . Įrenginėdami linijas naudokite susuktus terminalus arba pavienius laidus. Jei visi susukti
laidai yra prijungti prie terminalo plokštės, gali susidaryti elektros lankas.
⑤ . Linijų sujungimai turi atitikti schematinės diagramos linijas. Neteisingas sujungimas gali
sukelti neįprastą oro kondicionavimo įrenginio veikimą ar gedimą.
⑥ . Neleiskite kabeliui prisiliesti prie šaldančiosios medžiagos vamzdžio, kompresoriaus ar
judančių detalių, tokių kaip ventiliatorius.
⑦. Nekeiskite vidinės linijos jungčių, esančių oro kondicionavimo įrenginyje. Gamintojas nėra
atsakingas už bet kokius nuostolius ar netinkamą įrenginio veikimą, atsiradusį dėl neteisingo
linijų sujungimo.
⑧ . nėra atsakingas už bet kokius nuostolius ar netinkamą įrenginio veikimą, atsiradusį dėl
neteisingo linijų sujungimo.
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Maitinimo kabelio prijungimas

♦
Perspėjimas:
Jungdami
imkitės
toliau
nurodytų
atsargumo
priemonių
tam,
kad
išvengtumėte
oro
kondicionavimo
įrenginio gedimų dėl elektromagnetinių
trukdžių

1). Oro kondicionavimo įrenginys su vienos fazės maitinimo
šaltiniu.
(1). Nuimkite išorinio įrenginio priekinį-šoninį skydelį.
(2). Prakiškite kabelį per guminį žiedą.
(3). Prijunkite maitinimo šaltinio laidą prie "L, N"
terminalų ir pamato varžtų.
1). Laidų reguliatoriaus signalinė linija turi būti
(4). Norėdami surišti ir pritvirtinti laidą, naudokite laidų
atskirta nuo maitinimo linijos ir sujungimo linijos tarp
fiksatorių.
vidaus ir išorės įrenginių.
2). Oro kondicionavimo įrenginys su trijų fazių maitinimo
2). Jei įrenginys yra sumontuojamas elektromagnetinių
šaltiniu.
trukdžių pažeidžiamoje vietoje, geriau naudoti
uždengtus laidus ar dvigubai susuktus laidus kaip
(1). Nuimkite išorinio įrenginio priekinį-šoninį skydelį.
laidų reguliatoriaus signalinę liniją.
(2). Prie išorinio įrenginio laido skylės prijunkite guminį
žiedą.
(3). Perkiškite laidą per guminį žiedą.
(4). Prijunkite maitinimo laidą prie terminalo ir įžeminimo varžtų, pažymėtų "L1, L2, L3 & N". (5). Norėdami
surišti ir pritvirtinti laidą, naudokite laidų fiksatorių.

11.5 Elektros gaminių įrengimas
Perspėjimas: įrenginys turi būti patikimai įžemintas, jei jis yra
įžemintas netinkamai, tai gali sukelti elektros šoką arba gaisrą.

Laidų išdėstymas
♦ Montuojama turėtų būti pagal valstybinį laidų jungimo reglamentą.
♦ Įtampa ir išskirtinis maitinimo šaltinis turi būti pritaikytas oro kondicionieriams.
♦ Norint išvengti laidų terminalo gedimo, maitinimo laidas turi būti tinkamai ir patikimai įrengtas.
Netraukite laido per jėgą.
♦ Maitinimo laido skersmuo turi būti pakankamai didelis. Jei maitinimo laidas yra sugadintas, jį
reikėtų pakeisti kitu laidu.
♦ Visi elektros instaliacijos darbai turi būti atliekami kvalifikuoto personalo, laikantis vietos įstatymų,
reglamentų ir šio žinyno.
♦ Jis turėtų būti tinkamai įžemintas ir prijungtas prie specialaus įžeminimo prietaiso. Montavimo
darbus turi atlikti specialistas.
♦ Turi būti įrengti apsauginiai nuotekų ir oro jungikliai.
♦ Norint išvengti trumpo jungimo ar perkrovos, oro jungiklis turi turėti šilumos ir magnetinio dingimo
funkciją.
♦ Vietinė jungtis turi atitikti grandinės diagramą, prilipdytą prie įrenginio korpuso.
♦ Renkantis modelį, rekomenduojama naudotis oro jungiklio ir maitinimo kabelio lentele.
Įspėjimas: Vartotojų pasirinktų laidų skyriaus vieta neturi būti mažesnė nei diagramoje
nurodyta specifikacija. Ryšio laidai: 2×0.75 (H05RN-F)
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11.6 lentelė

Modelis

\GUCN12NK3AO
GUHN12NK3AO
GUCN12NK1AO
GUHN12NK1AO
GUCN18NK3AO
GUHN18NK3AO
GUCN18NK1AO
GUHN18NK1AO
GUCN24NK3AO
GUHN24NK3AO
GUCN24NK1AO
GUHN24NK1AO
GUCN30NK3AO
GUHN30NK3AO
GUCN30NK1AO
GUHN30NK1AO
GUCN36NK3AO
GUHN36NK3AO
GUCN36NK1AO
GUHN36NK1AO
GUCN36NM3AO
GUHN36NM3AO
GUCN36NM1AO
GUHN36NM1AO
GUCN42NM3AO
GUHN42NM3AO
GUCN42NM1AO
GUHN42NM1AO
GUCN48NM3AO
GUHN48NM3AO
GUCN48NM1AO
GUHN48NM1AO
GUHN48NM3A1O

Maitinimo
šaltinis

Minimalus įžeminimo

Oro jungiklio
galia (A)
(išorinis/
vidinis)

laido skerspjūvio
plotas (mm2)

2.5/1.0

20/6

380-415V
3N~ 50Hz

Vidinis
maitinimo laidas
(mm2)

(išorinis/ vidinis)

16/6

220-240V
~ 50Hz

Išorinis
maitinimo
laidas (mm2)

4.0/1.0

25/6

4.0/1.0

3×2.5
H07RN-F

3×1.0
H05VV-F

3×4.0
H07RN-F

3×1.0
H05VV-F

3×4.0
H07RN-F

3×1.0
H05VV-F

3×4.0
H07RN-F

3×1.0
H05VV-F

3×6.0
H07RN-F

3×1.0
H05VV-F

25/6

4.0/1.0

32/6

6.0/1.0

16/6

2.5/1.0

5×2.5
H07RN-F

3×1.0
H05VV-F

20/6

4.0/1.0

5×4.0
H07RN-F

3×1.0
H05VV-F

25/6

4.0/1.0

5×4.0
H07RN-F

3×1.0
H05VV-F

Maitinimo kabelis, naudojamas įrenginyje, yra varinis, o darbinė temperatūra neturėtų viršyti
nurodytos vertės.
Jei maitinimo kabelis yra ilgesnis nei 15 metrų, padidinkite laido skerspjūvį tam, kad
išvengtumėte nelaimingo atsitikimo dėl perkrovos.
Reikalavimai įžeminimui
♦ Oro kondicionierius yra I klasės elektros įrenginys, todėl įrenkite patikimas įžeminimo
priemones.
♦ Geltonai žalias dvispalvis oro kondicionieriaus laidas yra įžeminimo laidas ir negali būti
naudojamas nenumatytais tikslais. Jis negali būti nukirptas ir prisuktas varžtais, priešingu atveju, jis
sukels elektros šoką.
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♦

Vartotojas turi naudoti patikimus įžeminimo gnybtus. Nejunkite įžeminimo laido prie šių vietų:
1). Vandens vamzdžio
2). Dujų vamzdžio
3). Pūtimo vamzdžio
4). Kitų vietų, kurios, kvalifikuoto personalo manymu, yra nepatikimos.

Įspėjimas: signalinis laidas tarp vidinio ir išorinio įrenginio turi būti sumontuotas apsaugotoje
vietoje. Įrenginio linijinio jungimo schematinė diagrama:

Išorinis įrenginys

Vidaus įrenginys

MAITINIMAS

MAITINIMAS
pertraukiklis

pertraukiklis

Maitinimo laidas

Maitinimo laidas

3. Ryšio laidai

Maitinimo laidas

Maitinimo laidas

3. Ryšio laidai

Maitinimo laidas

Maitinimo laidas

3. Ryšio laidai

Išorinis įrenginys

Vidaus įrenginys

MAITINIMAS

MAITINIMAS
pertraukiklis

pertraukiklis

Maitinimo laidas

Maitinimo laidas

3. Ryšio laidai

Maitinimo laidas

Maitinimo laidas

3. Ryšio laidai
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12 Bandomojo paleidimo atlikimas
12.1 Pasiruošimas bandymui
♦
♦
♦
♦

Neįjunkite maitinimo mygtuko, kol nebaigsite visų montavimo darbų.
Laidus prijunkite teisingai ir tvirtai.
Atidarykite patikrinimo vožtuvą.
Nuvalykite visas dulkes.

12.2 Bandymas
♦

Įjunkite maitinimą ir paspauskite ĮJUNGTI/IŠJUNGTI mygtuką

♦ Paspauskite REŽIMO mygtuką, pasirinkite VĖSINIMO, ŠILDYMO, VENTILIATORIAUS ir
t.t. norėdami patikrinti, ar jis veikia tinkamai.

12.3 Avarinis veikimas.
Kai baterijos neveikia arba nėra nuotolinio valdymo pulto, darykite kaip parodyta žemiau.
* Sustabdę, paspauskite AUTOMATINIS mygtuką, esantį ant dangtelio Nr.Ⅱ, įrenginys pradeda
veikti AUTOMATINIU režimu. Dangtelis Nr.Ⅱ yra skydelio dalis, kaip parodyta žemiau
esančiame paveikslėlyje.

Pastaba: “BANDYMO“ mygtukas ant dangtelio Nr. II yra skirtas oro kondicionieriaus išbandymui. Jį
paspaudus, oro kondicionierius pradės veikti arba sustos. Nespauskite jo, kai oro kondicionierius
veikia įprastai.
Montavimo metu ypatingą dėmesį skirkite žemiau nurodytiems dalykams i juos patikrinkite kai
baigsite visus montavimo darbus.
12.1 lentelė
Dalykai, kuriuos reikia patikrinti
Ar vidinis įrenginys yra gerai pritvirtintas?
Ar dujų nuotėkio bandymas baigtas?
Ar įrenginys yra pilnai izoliuotas?
Ar laisvai nuteka?
Ar maitinimo šaltinio įtampa atitinka, nustatytąją?

Jei atlikta netinkamai, kas gali nutikti

Patikrinta

Įrenginys gali nukristi, vibruoti ar kelti triukšmą.
Jis gali nepakankamai vėsinti.
Gali lašėti kondensato vanduo.
Gali lašėti kondensato vanduo.
Įrenginys gali sugesti arba jo detalės gali perdegti

.

Ar laidai ir vamzdžiai yra sujungti teisingai?

Įrenginys gali sugesti arba jo detalės gali perdegti

Ar įrenginys yra saugiai įžemintas?
Ar laidų dydžiai atitinka specifikacijas?

Įrenginys gali sugesti arba jo detalės gali perdegti

Elektros nuotėkio rizika.
Gali nepakankamai vėsinti.
Pasikeitusi šaldymo medžiagos apimtis
sistemoje yra neaiški.

Ar niekas nėra užkimšęs oro įleidimo ar išleidimo
angų nei vidiniame, nei išoriniame įrenginyje?
Ar turite užsirašę šaldymo medžiagos
vamzdžių ilgius ir atliktus pokyčius?
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Kasetinis oro kondicionierius
Pastaba montuotojui:
① . informuokite vartotoją apie sistemos veikimą ir parodykite jam/jai kaip naudotis pridedamu
žinynu.
② . įsitikinkite, kad vartotojo naudojamas elektros šaltinis nenukrypsta nuo leistinų normų (+/10%, +/-1Hz). Aplinkos temperatūra turėtų būti 5-40°C, o drėgmės kiekis 30-95%. Transportavimo/
laikymo temperatūra turėtų būti -25-55°C, o trumpą laiko tarpą - iki 24h, neviršyti +70°C.
③. Įrengiamas virš 1000m aukštyje.
Klaidos rodymas:
1). Klaidą rodančių kasetinio oro kondicionieriaus lempučių instrukcijos.
Laikmatį rodanti
lemputė (geltona)

Kompresorių
rodanti lemputė
(žalia)

Veikimą rodanti
lemputė (raudona)

Nuotolinio pulto
imtuvas

Kasetinio tipo įrenginio klaidas rodančių lempučių instrukcijos yra pateikiamos žemiau. Kai tik
reguliatorius bus įjungtas, jo ekrane pasirodys klaida.
2). Kasetinio tipo įrenginio 3-jų lempučių instrukcijos.
(1). Laikmatį rodanti lemputė (geltona): ji užsidega kai laikmatis yra įjungiamas ir išsijungia, kai
laikmatis yra išjungiamas.
12.2 lentelė
Ji užsidega kai atsiranda temperatūros jutiklio lemputės klaida:
Ji sumirksi vieną kartą, kai tik vidaus įrenginio temperatūros jutiklio lemputė sugenda.

Ji sumirksi du kartus, kai garintuvo temperatūros jutiklio lempute sugenda
Ji sumirksi tris kartus, kai kondensatoriaus temperatūros jutiklio lempute sugenda

Ji sumirksi keturis kartus, kai išorės temperatūros jutiklio lempute sugenda
Ji sumirksi penkis kartus, kai oro išleidimo temperatūros jutiklio lempute sugenda

(2). Kompresoriaus lemputė (žalia): mirksi kai kompresorius yra įjungtas ir išsijungia kai
kompresorius yra išjungiamas.
12.3 lentelė
Ji užsidega tada, kai įvyksta atšildymo arba kompresoriaus klaida:
Ji sumirksi vieną kartą kai neatitinka režimas
Ji sumirksi du kartus kai įjungiamas atšildymas.
Ji sumirksi tris kartus kai yra aukštas slėgis.
Ji sumirksi keturis kartus kai yra žemas slėgis.
Ji sumirksi penkis kartus kai yra perkrova.
Ji sumirksi šešis kartus kai yra išleidžiamas oras.
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Kasetinis oro kondicionierius
(3). Veikimo lemputė (raudona): ji sumirksi, kai įrenginys yra įjungiamas, ir išsijungia, kai
įrenginys yra išjungiamas.
12.4 lentelė
Ji užsidega kai įvyksta vidinio įrenginio klaida:
Ji sumirksi vieną kartą kai įvyksta ryšio klaida.
Ji sumirksi du kartus kai įvyksta vandens išsiliejimo klaida.
Ji sumirksi tris kartus kai įvyksta antifrizo klaida.
Ji sumirksi keturis kartus kai įvyksta aukštos temperatūros klaida.
Ji sumirksi penkis kartus kai bandymas yra atliekamas priverstinai.

Priedas:
Oro kondicionieriaus nominalios veikimo sąlygos ir intervalas:
15.1 lentelė
Bandymo sąlygos

Vidinė pusė

Išorinė pusė

DB(℃ )

WB(℃ )

DB(℃ )

WB(℃ )

Nominalus vėsinimas

27

19

35

24

Nominalus šildymas

20

―

7

6

Greitas vėsinimas

32

23

43

26

Žemos temp. vėsinimas

21

15

18(-7)

―

27

―

24

18

20

―

-7

-8

Greitas šildymas
Žemos temp. šildymas

Pastaba:
① . Šio įrenginio dizainas atitinka EN14511 standarto reikalavimus.
②. Oro apimtis yra matuojama pagal atitinka standartinį išorinį statinį slėgį.
③. Aukščiau minėtas vėsinimo (šildymo) galingumas yra matuojamas pagal nominalias veikimo
sąlygas, atitinkančias standartinį išorinį statinį slėgį. Parametrai keičiasi priklausomai nuo gaminio
patobulinimo. Tokiu atveju firminės vertės turi pirmenybę.
④ Šioje lentelėje, išorinės pusės DB vėsinimo temperatūra turi dvi reikšmes: viena, esanti
skliausteliuose yra įrenginio veikimo sąlyga u žemos temperatūros vėsinimo funkcija.
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Vilnius
Kalvarijų g. 131
tel. (8-5) 2760320
faks. (8-5) 2760320
vilnius@vilpra.lt

Vilnius
Perkūnkiemio g. 4
tel. (8-5) 2190812
faks. (8-5) 2190813
vilnius@vilpra.lt

Kaunas
Pramonės pr. 8 E
tel. (8-37) 332103
faks. (8-37) 332107
kaunas@vilpra.lt

Klaipėda
Minijos g. 42
tel. (8-46) 340614
faks. (8-46) 344537
klaipeda@vilpra.lt

Šiauliai
Pramonės g. 17B
tel. (8-41) 540282
faks. (8-41) 540524
siauliai@vilpra.lt

Panevėžys
Venslaviškio g. 15
tel. (8-45) 581203
faks. (8-45) 581246
panevezys@vilpra.lt

Alytus
Santaikos g. 26 D
tel. (8-315) 56801
faks.(8-315) 56802
alytus@vilpra.lt

Utena
Kupiškio g. 19
Tel. (8-389)69762
Faks. (8-389)69762
utena@vilpra.lt

