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FOLOSIREA AGENTULUI FRIGORIFIC R410A
Acest aparat de aer condiţionat utilizează R410A, un agent frigorific ecologic.

Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat aparatul de aer condiţionat Toshiba.
În plus, în acest manual de instalare sunt incluse articole importante privind directiva Maşini (Directive 2006/42/EC), 
aşadar vă rugăm să citiţi acest manual în întregime şi să vă asiguraţi că îl înţelegeţi. După instalare, înmânaţi-i 
clientului manualul proprietarului şi manualul de instalare (pentru unitatea interioară şi unitatea exterioară) şi 
sfătuiţi-l să le păstreze.

Denumire generică: Aparat de aer condiţionat

Definiţia instalatorului calificat sau tehnicianului de service calificat
Aparatul de aer condiţionat trebuie instalat, întreţinut, reparat şi demontat de către un instalator calificat sau de 
către un tehnician de service calificat.
Atunci când este necesară efectuarea uneia dintre aceste lucrări, apelaţi la un instalator calificat sau la un 
tehnician de service calificat.
Un instalator calificat sau un tehnician de service calificat este un agent care deţine calificările şi cunoştinţele 
prezentate în tabelul de mai jos.

Agent Calificări şi cunoştinţe pe care agentul trebuie să le deţină

Instalator calificat 
(*1)

•  Instalatorul calificat este o persoană care instalează, întreţine, repoziţionează şi demontează aparatele de aer 
condiţionat fabricate de Toshiba Carrier Corporation. Acesta sau aceasta are pregătirea necesară pentru instalarea, 
întreţinerea, repoziţionarea şi demontarea aparatelor de aer condiţionat fabricate de Toshiba Carrier Corporation sau 
acesta ori aceasta a fost instruit(ă) pentru astfel de operaţiuni de către o persoană sau mai multe persoane calificate 
şi, prin urmare, are cunoştinţe aprofundate privind aceste operaţiuni.

• Instalatorul calificat, care este autorizat să realizeze lucrările electrice necesare instalării, repoziţionării şi demontării, 
are calificări corespunzătoare acestui tip de lucrare electrică conform legilor şi reglementărilor naţionale, iar acesta 
sau aceasta este o persoană calificată pentru efectuarea lucrărilor electrice aferente aparatelor de aer condiţionat 
fabricate de Toshiba Carrier Corporation sau acesta ori aceasta a fost instruit(ă) în acest sens de către o persoană 
sau mai multe persoane calificate şi, prin urmare, are cunoştinţe aprofundate privind aceste operaţiuni.

• Instalatorul calificat, care este autorizat să efectueze lucrările de manipulare şi racordare a ţevilor de agent frigorific 
necesare pentru instalarea, repoziţionarea sau demontarea aparatului, deţine calificările necesare pentru aceste 
lucrări, conform legilor şi reglementărilor naţionale, şi a fost instruit(ă) cu privire la aspectele lucrărilor de manipulare 
şi racordare a ţevilor de agent frigorific pentru aparatele de aer condiţionat fabricate de Toshiba Carrier Corporation 
sau, alternativ, a fost instruit(ă) cu privire la aceste aspecte de către o persoană sau persoane calificate şi, prin 
urmare, are cunoştinţe aprofundate privind aceste operaţiuni.

• Instalatorul calificat, care este autorizat să lucreze la înălţime, este calificat în ceea ce priveşte lucrul la înălţime cu 
aparatele de aer condiţionat fabricate de Toshiba Carrier Corporation sau acesta sau aceasta a fost instruit(ă) pentru 
astfel de operaţiuni de către o persoană sau mai multe persoane calificate, şi prin urmare are cunoştinţe aprofundate 
privind aceste operaţiuni.

Tehnician de 
service calificat (*1)

• Tehnicianul de service calificat este persoana care instalează, repară, întreţine, repoziţionează şi demontează 
aparatele de aer condiţionat fabricate de Toshiba Carrier Corporation. Acesta sau aceasta este calificat(ă) să 
instaleze, să repare, să întreţină, să repoziţioneze şi să demonteze aparatele de aer condiţionat fabricate de Toshiba 
Carrier Corporation sau acesta sau aceasta a fost instruit(ă) pentru astfel de operaţiuni de către o persoană sau mai 
multe persoane calificate şi, prin urmare, are cunoştinţe aprofundate privind aceste operaţiuni.

• Tehnicianul calificat de service autorizat să efectueze lucrările electrice necesare pentru instalarea, repararea, 
repoziţionarea sau demontarea aparatului deţine calificările necesare pentru aceste lucrări electrice, conform legilor 
şi reglementărilor naţionale, şi a fost instruit(ă) cu privire la aspectele lucrărilor electrice pentru aparatele de aer 
condiţionat fabricate de Toshiba Carrier Corporation sau, alternativ, a fost instruit(ă) cu privire la aceste aspecte de 
către o persoană sau persoane calificate şi, prin urmare, are cunoştinţe aprofundate privind aceste operaţiuni.

• Tehnicianul calificat de service autorizat să efectueze lucrările de manipulare şi racordare a ţevilor de agent frigorific 
necesare pentru instalare, reparare, repoziţionare şi demontare deţine calificările necesare pentru aceste lucrări, 
conform legilor şi reglementărilor naţionale, şi a fost instruit(ă) cu privire la aspectele legate de manipularea şi 
racordarea ţevilor de agent frigorific aferente aparatelor de aer condiţionat fabricate de Toshiba Carrier Corporation 
sau a fost instruit(ă) în acest sens de către o persoană sau persoane calificate şi, prin urmare, are cunoştinţe 
aprofundate privind aceste operaţiuni.

• Tehnicianul calificat de service autorizat să lucreze la înălţime a fost instruit cu privire la aspectele legate de lucrul 
la înălţime cu aparatele de aer condiţionat fabricate de Toshiba Carrier Corporation sau, alternativ, persoana a 
fost instruită cu privire la aceste aspecte de o persoană sau persoane calificate şi, prin urmare, are cunoştinţe 
aprofundate privind aceste operaţiuni.

Cuprins

Instrucţiuni originale

Citiţi cu atenţie acest manual de instalare înainte de a instala aparatul de aer condiţionat.
•  În acest manual este prezentată metoda de instalare a unităţii exterioare.
•  Pentru instalarea unităţii interioare, urmaţi manualul de instalare care însoţeşte unitatea interioară.
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Definiţia echipamentului de protecţie
Dacă aparatul de aer condiţionat urmează să fie transportat, instalat, întreţinut, reparat sau demontat, purtaţi mănuşi de 
protecţie şi îmbrăcăminte de „protecţie”.
Pe lângă echipamentul de protecţie normal, purtaţi şi echipamentul de protecţie descris mai jos, atunci când efectuaţi 
lucrările speciale descrise pe larg în tabelul de mai jos.
Nepurtarea echipamentului de protecţie corespunzător constituie un pericol, deoarece creşte posibilitatea de a suferi 
vătămări corporale, arsuri, electrocutări şi alte accidente.

Lucrare efectuată Echipament de protecţie necesar

Toate tipurile de 
lucrări Mănuşi de protecţie şi îmbrăcăminte de lucru de „protecţie”

Lucrări de natură 
electrică

Mănuşi electroizolante pentru electricieni 
Încălţăminte de protecţie 
Îmbrăcăminte de protecţie împotriva electrocutării

Lucru la înălţime
(50 cm sau mai mult) Căşti de protecţie de uz industrial

Transportul de obiecte 
grele Încălţăminte cu bombeu de protecţie suplimentar

Repararea unităţii 
exterioare Mănuşi care asigură protecţia electricienilor

Acest măsuri de siguranţă se referă la aspecte importante privind siguranţa, pentru a preveni vătămarea utilizatorilor sau 
a altor persoane şi pagubele materiale. Citiţi în întregime acest manual după ce aţi înţeles semnificaţia simbolurilor de mai 
jos şi aveţi grijă să respectaţi instrucţiunile menţionate.

Simbol Semnificaţia simbolurilor

 AVERTIZARE
Textul evidenţiat în acest mod indică faptul că nerespectarea indicaţiilor avertismentului poate 
cauza vătămări corporale grave (*1) sau distrugerea produsului în cazul manevrării incorecte.

 AVERTIZARE
Textul evidenţiat în acest mod indică faptul că nerespectarea indicaţiilor avertismentului poate 
cauza vătămări corporale minore (*2) sau pagube materiale (*3) dacă produsul este manevrat 
incorect.

*1: Vătămările corporale grave se referă la pierderea vederii, leziuni, arsuri, electrocutări, fracturi, intoxicaţie şi alte 
vătămări cu consecinţe grave şi care necesită spitalizare sau tratament ambulatoriu de lungă durată.

*2:  Vătămările corporale minore se referă la leziuni, arsuri, electrocutări şi alte vătămări care nu necesită 
spitalizare sau tratament ambulatoriu de lungă durată.

*3: Pagubele materiale se referă la pagubele produse clădirilor, bunurilor gospodăreşti, animalelor domestice şi 
animalelor de companie.

 Simbolurile de avertizare de pe unitatea de aer condiţionat

Simbol de avertizare Descriere

WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Disconnect all remote 
electric power supplies 
before servicing.

AVERTIZARE

PERICOL DE ELECTROCUTARE
Deconectaţi toate sursele de alimentare cu electricitate aflate la distanţă 
înainte de efectuarea lucrărilor de service.

WARNING

Moving parts.
Do not operate unit with grille 
removed.
Stop the unit before the servicing.

AVERTIZARE

Piese mobile.
Nu puneţi în funcţiune unitatea cu grila demontată.
Opriţi unitatea înainte de efectuarea lucrărilor de service.

CAUTION

High temperature parts.
You might get burned 
when removing this panel.

ATENŢIE!

Piese cu temperatură ridicată.
Dacă îndepărtaţi acest panou, puteţi suferi arsuri.

CAUTION

Do not touch the aluminum 
fins of the unit.
Doing so may result in injury.

ATENŢIE!

Nu atingeţi aripioarele din aluminiu ale unităţii.
Atingerea acestora poate cauza vătămări corporale.

CAUTION

BURST HAZARD
Open the service valves before 
the operation, otherwise there 
might be the burst.

ATENŢIE!

PERICOL DE EXPLOZIE
Deschideţi robinetele de serviciu înainte de utilizare, în caz contrar se 
poate produce o explozie.

CAUTION

Do not climb onto the 
fan guard. 
Doing so may result in injury. 

ATENŢIE!

Nu vă urcaţi pe apărătoarea ventilatorului.
Atingerea acestora poate cauza vătămări corporale.
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Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru prejudiciile cauzate 
de nerespectarea indicaţiilor din prezentul manual.

 AVERTIZARE
Aspecte generale
• Înainte de a instala aparatul de aer condiţionat, citiţi cu atenţie 

manualul de instalare şi respectaţi instrucţiunile de instalare. În 
caz contrar, unitatea poate cădea, poate emite zgomot, vibraţii 
sau pot apărea scurgeri de apă.

• Numai un instalator calificat(*1) sau un tehnician de service 
calificat(*) este autorizat să efectueze lucrările de instalare. Dacă 
instalarea este efectuată de o persoană necalificată, se pot 
produce incendii, electrocutări, vătămări corporale, scurgeri de 
apă, zgomot şi/sau vibraţii.

• Dacă folosiţi produse vândute separat, aveţi grijă ca acestea să 
fie numai cele specificate de Toshiba. Utilizarea altor produse 
decât cele specificate poate cauza incendii, electrocutări, 
scurgeri de apă sau alte defecţiuni.

• Nu folosiţi un alt agent frigorific decât cel specificat pentru 
completare sau înlocuire.

 În caz contrar, în circuitul de răcire se poate dezvolta o presiune 
anormal de înaltă, care poate duce la defectarea sau explodarea 
produsului ori la vătămări corporale.

• Înainte de a deschide panoul de serviciu al unităţii exterioare, 
aduceţi întrerupătorul în poziţia OFF (oprit). Nerespectarea 
instrucţiunii de aducere a întrerupătorului în poziţia OFF (oprit) 
poate duce la electrocutare în urma atingerii pieselor interne. 
Numai instalatorul calificat (*1) sau tehnicianul de service 
calificat (*1) este autorizat să îndepărteze panoul de serviciu al 
unităţii exterioare şi să realizeze lucrarea necesară.

• Înainte de a efectua lucrări de instalare, întreţinere, reparare 
sau demontare, aveţi grijă să aduceţi în poziţia OFF (oprit) 
şi întrerupătorul unităţii interioare, şi întrerupătorul unităţii 
exterioare. În caz contrar, se pot produce electrocutări.

• Aşezaţi un indicator „Lucrări în curs de execuţie” lângă 
întrerupător în timpul efectuării lucrărilor de instalare, întreţinere, 
reparare sau demontare. Dacă întrerupătorul este adus din 
greşeală în poziţia ON (pornit), există pericolul de electrocutare.

• Numai un instalator calificat (*1) sau un tehnician de service 
calificat (*1) este autorizat să realizeze lucrări la înălţime folosind 
un suport de 50 cm sau mai mult sau să îndepărteze grila de 
admisie a unităţii interioare în vederea efectuării lucrării.

• Purtaţi mănuşi şi îmbrăcăminte de protecţie în timpul executării 
lucrărilor de instalare, service şi demontare.

• Nu atingeţi nervurile de aluminiu de pe unitatea exterioară. În 
caz contrar, puteţi suferi vătămări corporale. Dacă este necesar 
să atingeţi nervurile dintr-un anumit motiv, puneţi-vă mai întâi 
mănuşile de protecţie şi îmbrăcămintea de protecţie.

• Nu vă urcaţi şi nu aşezaţi obiecte pe partea superioară a unităţii 
exterioare. Puteţi cădea sau obiectele pot cădea de pe unitatea 
exterioară, cauzând vătămări corporale.

• Atunci când lucraţi la înălţime, înainte de a executa lucrările, 
aşezaţi un indicator de interdicţie a accesului în zona de lucru. 
De sus pot cădea piese şi alte obiecte, existând posibilitatea de 
a accidenta persoana aflată dedesubt. De asemenea, asiguraţi-
vă că toate persoanele care lucrează poartă căşti de protecţie.

• Atunci când curăţaţi filtrul sau alte piese ale unităţii exterioare, 
aduceţi întrerupătorul în poziţia OFF (oprit) în mod obligatoriu 
şi aşezaţi un indicator „Lucrare în curs de execuţie” lângă 
întrerupător înainte de a continua lucrarea.

• Agentul frigorific utilizat în acest aparat de aer condiţionat este 
R410A.

• Nu alimentaţi alte echipamente, de exemplu pompa de vacuum, 
de la unitatea exterioară. În caz contrar, se poate produce un 
incendiu sau defectarea aparatului de aer condiţionat.

• Nu demontaţi, modificaţi sau repoziţionaţi dumneavoastră 
produsul. În caz contrar, se pot produce incendii, electrocutări, 
vătămări corporale sau scurgeri de apă.

1 Măsuri de siguranţă



8-RO7-RO – 4 –

RO

Instalarea
• Urmaţi instrucţiunile din manualul de instalare pentru instalarea 

aparatului de aer condiţionat. Nerespectarea acestor instrucţiuni 
poate cauza căderea sau răsturnarea produsului sau zgomote, 
vibraţii, scurgeri de apă sau alte probleme.

• Se vor folosi obligatoriu şuruburile (M12) şi piuliţele (M12) 
special concepute pentru fixarea unităţii exterioare.

• Instalaţi unitatea exterioară într-un loc suficient de rezistent 
pentru greutatea untiăţii. Rezistenţa insuficientă poate duce la 
căderea unităţii, ceea ce poate provoca rănirea persoanelor 
prezente.

• Instalaţi unitatea în maniera recomandată pentru a o proteja 
împotriva rafalelor puternice de vânt şi cutremurelor. Instalarea 
incorectă poate duce la căderea unităţii sau la producerea de 
accidente.

• Nu uitaţi să montaţi la loc şuruburile demontate pentru instalare 
sau în alte scopuri.

Ţeava de agent frigorific
• Înainte de a pune în funcţiune aparatul de aer condiţionat, 

racordaţi ţeava de agent frigorific în timpul lucrărilor de instalare. 
Dacă compresorul este pus în funcţiune cu supapa deschisă 
şi fără ţeava lichidului refrigerent, compresorul aspiră aer, iar 
ciclurile de reciclare sunt suprapresurizate, ceea ce poate cauza 
o vătămare corporală.

• Strângeţi piuliţa conică cu o cheie dinamometrică, după metoda 
specificată. Strângerea excesivă a piuliţei conice poate duce la 
fisurarea acesteia după o perioadă lungă de timp, ceea ce poate 
provoca scurgeri de agent frigorific.

• Aerisiţi încăperea dacă s-au produs scurgeri de agent frigorific în 
timpul instalării. 
Dacă agentul frigorific scurs intră în contact cu focul, se pot 
degaja gaze toxice.

• Acest aparat este destinat utilizării de către personalul 
experimentat sau special pregătit

 din magazine şi industria uşoară sau în scop comercial de către 
persoane fără pregătire specială.

• Nu ne asumăm răspunderea pentru proiectarea traseului la locul 
de instalare.

Alegerea locului de instalare
• Dacă unitatea se va instala într-o încăpere mică, luaţi măsurile 

necesare pentru ca agentul frigorific să nu depăşească 
concentraţia limită chiar dacă există scurgeri. Consultaţi 
distribuitorul de la care aţi achiziţionat aparatul de aer condiţionat 
atunci când implementaţi aceste măsuri. Acumularea agentului 
frigorific de concentraţie ridicată poate provoca accidente din 
cauza lipsei de oxigen.

• Nu instalaţi aparatul într-un loc în care pot exista scurgeri de 
gaze inflamabile. Dacă se scurge şi se acumulează gaz în jurul 
unităţii, acesta se poate aprinde şi poate cauza un incendiu.

• La transportarea aparatului de aer condiţionat, purtaţi 
încălţăminte cu bombeu, mănuşi de protecţie şi îmbrăcăminte de 
protecţie.

• Atunci când transportaţi aparatul de aer condiţionat, nu ridicaţi 
ambalajul de carton ţinând de benzile din jurul acestuia. Dacă 
benzile se rup, puteţi suferi vătămări corporale.

• Cu excepţia modelelor de tip cu instalare pe pardoseală şi de tip 
consolă, instalaţi unitatea interioară la cel puţin 2,5 m deasupra 
nivelului podelei întrucât, în caz contrar, utilizatorii pot suferi 
vătămări corporale sau se pot electrocuta dacă ating cu degetele 
sau cu alte obiecte unitatea interioară în timp ce aparatul de aer 
condiţionat este în funcţiune.

• Nu aşezaţi dispozitive de ardere într-un loc direct expus la 
curentul de aer generat de aparatul de aer condiţionat; în caz 
contrar, arderea poate fi incompletă.

• Nu instalaţi unitatea exterioară în locuri în care zgomotul de 
funcţionare poate deranja. (Ţineţi cont de zgomot mai ales atunci 
când instalaţi aparatul de aer condiţionat aproape de locuinţa 
învecinată.)
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• Folosiţi cabluri care respectă specificaţiile din manualul de 
instalare şi prevederile reglementărilor şi legislaţiei naţionale. 
Utilizarea cablurilor care nu îndeplinesc specificaţiile poate duce 
la apariţia electrocutărilor, scurgerilor de curent electric, fumului 
şi/sau incendiilor.

• Verificaţi dacă produsul este împământat corespunzător. (lucrare 
de împământare)

 Împământarea incompletă poate duce la electrocutări.
• Nu conectaţi cablul de împământare la ţevile de gaz, conductele 

de apă, paratrăsnete sau la firele de împământare a telefoanelor.
• După finalizarea lucrărilor de reparare sau repoziţionare, 

verificaţi dacă au fost conectate corect cablurile de împământare.
• Instalaţi un întrerupător care corespunde specificaţiilor din 

manualul de instalare şi prevederilor cuprinse în reglementările 
şi legislaţia naţională.

• Instalaţi întrerupătorul într-un loc în care să poate fi acţionat cu 
uşurinţă de către agent.

• Dacă instalaţi întrerupătorul în aer liber, acesta trebuie să fie 
special destinat utilizării în aer liber.

• Cablul de alimentare nu trebuie prelungit sub nicio formă. 
Problemele de conexiune în locurile unde cablul este prelungit 
pot cauza fum şi/sau un incendiu.

• Lucrările electrice se vor executa în conformitate cu legislaţia şi 
regulamentele comunitare şi cu manualul de instalare.

 Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la producerea 
electrocutărilor sau scurtcircuitelor.

• Nu alimentaţi altă unitate exterioară de la regleta de conexiuni 
pentru alimentare a unităţii exterioare. Regleta se poate 
supraîncărca şi se poate produce un incendiu.

• Atunci când efectuaţi legăturile electrice, folosiţi cablurile 
specificate în manualul de instalare şi conectaţi-le şi fixaţi-le 
astfel încât să nu aplice presiune externă pe borne. Conectarea 
sau fixarea incorectă a cablurilor poate cauza incendii.

• După instalare, asiguraţi-vă că nu există scurgeri de agent 
frigorific. Dacă agentul frigorific se scurge în încăpere şi ajunge 
în apropierea unei surse de foc, precum o maşină de gătit, se 
pot degaja gaze toxice.

• După ce aparatul de aer condiţionat a fost instalat sau 
repoziţionat, urmaţi instrucţiunile din manualul de instalare şi 
eliminaţi tot aerul, astfel încât în circuitul de răcire să nu existe 
un amestec de alte gaze, în afară de agentul frigorific. Dacă 
aerul nu este evacuat complet, aparatul de aer condiţionat poate 
funcţiona defectuos.

• Pentru testul de etanşeitate se va folosi azot gazos.
• Furtunul de alimentare trebuie racordat astfel încât să fie bine 

întins.
• Dacă s-a scurs agent frigorific în timpul instalării, aerisiţi 

încăperea imediat. Dacă agentul frigorific scurs intră în contact 
cu focul, se pot degaja gaze toxice.

Conexiunile electrice
• Efectuarea lucrărilor electrice la aparatul de aer condiţionat este 

permisă numai unui instalator calificat (*1) sau unui tehnician de 
service calificat (*1).

 Aceste lucrări nu se vor efectua în niciun caz de o persoană 
necalificată, deoarece efectuarea necorespunzătoare a lucrărilor 
poate provoca electrocutări şi/sau scurgeri electrice.

• La conectarea cablurilor electrice, repararea pieselor electrice 
sau efectuarea altor lucrări electrice, purtaţi mănuşi antitermice 
şi electroizolante şi încălţăminte şi îmbrăcăminte izolantă, de 
protecţie împotriva electrocutării. Lipsa echipamentului de 
protecţie poate avea ca rezultat electrocutarea.

• Atunci când configuraţi adresele şi când efectuaţi proba de 
funcţionare sau remediaţi problemele prin fereastra de vizitare 
de pe cutia de conexiuni electrice, purtaţi mănuşi antitermice, 
încălţăminte şi îmbrăcăminte electroizolantă, pentru a vă proteja 
împotriva electrocutării. În caz contrar, vă puteţi electrocuta.
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Proba de funcţionare
• Înainte de utilizarea aparatului de aer condiţionat, după 
finalizarea lucrării, verificaţi dacă panoul de serviciu al unităţii 
exterioare şi capacul cutiei de conexiuni electrice al unităţii 
interioare sunt închise şi aduceţi întrerupătorul în poziţia ON 
(pornit). Vă puteţi electrocuta dacă alimentarea este pornită fără 
a efectua, mai întâi, aceste verificări.

• În cazul în care observaţi vreo problemă la aparatul de aer 
condiţionat (cum ar fi afişarea unui mesaj de eroare, miros de 
ars, sunete neobişnuite, incapacitatea aparatului de a răci sau 
de a încălzi sau scurgeri de apă), nu atingeţi aparatul, ci aduceţi 
întrerupătorul în poziţia OFF (oprit) şi contactaţi tehnicianul de 
service calificat. 
Luaţi măsuri pentru a vă asigura că alimentarea nu va fi pornită 
(de exemplu, afişaţi un semn cu menţiunea „defect” lângă 
întrerupător) până la sosirea tehnicianului calificat. Continuarea 
utilizării aparatului de aer condiţionat în stare defectă poate 
provoca agravarea problemelor mecanice sau poate duce la 
producerea de electrocutări sau alte defecţiuni.

• După finalizarea lucrărilor, folosiţi un tester de măsurare a 
rezistenţei de izolaţie (un megohmmetru de 500 V) pentru a 
verifica dacă rezistenţa este de 2MΩ sau mai mult între partea 
de alimentare şi partea metalică de nul (capitolul Împământarea). 
Dacă valoarea rezistenţei este scăzută, utilizatorul se poate 
electrocuta sau pot apărea scurgeri.

• După finalizarea lucrărilor de instalare, verificaţi dacă există 
scurgeri de agent frigorific şi verificaţi rezistenţa de izolaţie şi 
evacuarea apei.

 După aceea, efectuaţi o probă de funcţionare pentru a 
verifica dacă aparatul de aer condiţionat funcţionează în mod 
corespunzător.

Explicaţii oferite utilizatorului
• După finalizarea lucrărilor de instalare, arătaţi-i utilizatorului locul 

în care se află întrerupătorul. Dacă utilizatorul nu ştie unde se 
află întrerupătorul, acesta nu va putea să îl decupleze în cazul 
producerii unei defecţiuni la aparatul de aer condiţionat.

• Dacă observaţi că grila ventilatorului este deteriorată, nu 
vă apropiaţi de unitatea exterioară, ci aduceţi întrerupătorul 
în poziţia OFF (oprit) şi contactaţi tehnicianul de service 
calificat(*1) pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie. Nu aduceţi 
întrerupătorul în poziţia ON (pornit) până când reparaţiile nu au 
fost finalizate.

• După finalizarea lucrărilor de instalare, explicaţi-i clientului 
cum să folosească şi să întreţină aparatul, conform manualului 
utilizatorului.

Repoziţionarea
• Repoziţionarea aparatului de aer condiţionat se va efectua numai 

de către un instalator calificat (*1) sau un tehnician de service 
calificat (*1). Repoziţionarea aparatului de aer condiţionat de 
către o persoană necalificată este periculoasă şi poate duce 
la incendii, electrocutări, vătămări corporale, scurgeri de apă, 
zgomot şi/sau vibraţii.

• Atunci când goliţi circuitul de agent frigorific, opriţi compresorul 
înainte de a deconecta ţeava de agent frigorific. Deconectarea 
ţevii de agent frigorific cu robinetul de serviciu deschis şi 
compresorul în funcţiune cauzează aspirarea de aer sau alte 
gaze, ducând la creşterea presiunii în circuitul de agent frigorific 
la un nivel anormal de ridicat şi la eventualitatea producerii unor 
defecţiuni, vătămări corporale sau alte probleme.

• Nu recuperaţi niciodată agentul frigorific în unitatea exterioară. 
Folosiţi un aparat de recuperat agent frigorific atunci când 
repoziţionaţi sau reparaţi aparatul de aer condiţionat. Nu este 
posibilă recuperarea agentului frigorific în unitatea exterioară. 
Această operaţiune poate cauza accidente grave, cum ar fi 
explodarea unităţii, vătămări corporale sau alte accidente.

(*1) Consultaţi „Definiţia instalatorului calificat sau tehnicianului de service 
calificat”.
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 ATENŢIE!

Instalarea aparatului de aer condiţionat cu agent frigorific 
R410A

• Acest aparat de aer condiţionat foloseşte noul agent 
frigorific HFC (R410A) care nu afectează stratul de ozon..

• Caracteristicile agentului frigorific R410A sunt: absoarbe uşor 
apa, pelicula de oxidare sau uleiul, iar presiunea sa este de 
aproximativ 1,6 ori mai mare decât cea a agentului frigorific 
R22. Pe lângă agentul frigorific R410A, a fost schimbat şi uleiul 
frigorific.

 De aceea, în timpul lucrărilor de instalare, aveţi grijă ca în 
circuitul de răcire să nu pătrundă apă, praf, agent frigorific vechi 
sau ulei frigorific.

• Pentru a evita alimentarea cu un tip necorespunzător de agent 
frigorific şi ulei frigorific, dimensiunile secţiunilor de racordare 
a orificiului de alimentare al unităţii principale şi uneltele de 
instalare sunt diferite de cele utilizate pentru agentul frigorific 
obişnuit.

• Prin urmare, sunt necesare unelte speciale pentru agentul 
frigorific R410A.

• Pentru racordarea ţevilor, folosiţi ţevi noi şi curate special 
concepute pentru R410A şi aveţi grijă să nu pătrundă apă sau 
praf.

Pentru a decupla aparatul de la sursa principală de 
alimentare.

• Acest aparat trebuie să fie conectat la reţeaua electrică prin 
intermediul unui întrerupător ale cărui contacte trebuie să se afle 
la o distanţă de cel puţin 3 mm.

Nu spălaţi aparatele de aer condiţionat cu jet de apă sub 
presiune.
• Scurgerile electrice pot cauza electrocutare sau incendiu.

Denumirea piesei Canti-
tate Formă Utilizare

Manualul proprietarului 1 – (Nu uitaţi să îl înmânaţi clienţilor!)

Manual de instalare 1 – (Nu uitaţi să îl înmânaţi clienţilor!)

CD-ROM
(Manualul proprietarului, 
manualul de instalare)

1 –
Pentru alte limbi care nu apar în acest manual 
de instalare, vă rugăm să consultaţi CD-ROM-ul 
inclus.

Colier de fixare 6 – Pentru toate modelele

2 Accesorii
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Acest aparat de aer condiţionat foloseşte noul agent frigorific R410A care nu afectează stratul de ozon.
• Agentul frigorific R410A este sensibil la impurităţi precum apă, pelicule de oxidare sau uleiuri, pentru că 

presiunea agentului frigorific R410A este de aproximativ 1,6 ori mai mare decât cea a agentului frigorific folosit 
anterior.
Odată cu adoptarea noului agent frigorific R410A, a fost schimbat şi uleiul frigorific. Prin urmare, în timpul 
instalării, aveţi grijă ca în circuitul de agent frigorific R410A să nu pătrundă apă, praf, agent frigorific vechi sau 
ulei frigorific.

• Pentru a împiedica amestecarea agentului sau uleiului frigorific, dimensiunea orificiului de alimentare de 
pe unitatea principală sau secţiunea de racordare a uneltelor de instalare este diferită de cea a aparatelor 
condiţionate care folosesc agentul frigorific anterior.
Prin urmare, sunt necesare unelte speciale pentru agentul frigorific R410A după cum se arată mai jos.

• Pentru racordarea ţevilor, folosiţi materiale noi şi curate şi aveţi grijă să nu pătrundă apă sau praf.

 Unelte necesare şi măsuri de precauţie la manevrare

Uneltele şi componentele pentru instalare trebuie pregătite conform descrierii de mai jos. Uneltele şi 
componentele de fabricaţie recentă pentru articolele următoare vor fi utilizate numai în acest scop.

Semnificaţia simbolurilor
  : De fabricaţie recentă (se va folosi exclusiv cu R410A, separat de cele pentru R22 sau R407C).
  : Uneltele de fabricaţie anterioară sunt disponibile.

Unelte utilizate Utilizare Utilizarea corectă a uneltelor/componentelor

Manometru Vacuumare, alimentare cu agent 
frigorific
şi verificarea funcţionării

Exclusiv pentru R410A

Furtun de alimentare Exclusiv pentru R410A

Butelie de agent frigorific Alimentare cu agent frigorific Inutilizabilă (folosiţi cântarul de încărcare pentru 
agentul frigorific)

Detector de scurgeri de gaz Verificarea scurgerilor de gaz Exclusiv pentru R410A

Pompă de vacuum Eliminarea umezelii prin 
vacuumare

Se poate utiliza dacă se montează un adaptor 
antiretur

Pompă de vacuum cu supapă 
unisens

Eliminarea umezelii prin 
vacuumare R22 (articol existent)

Unealtă de bercluire Bercluirea ţevilor Se poate utiliza prin ajustarea dimensiunii

Dispozitiv de îndoit ţevi Îndoirea ţevilor R22 (articol existent)

Dispozitiv de recuperare a 
agentului frigorific Recuperarea agentului frigorific Exclusiv pentru R410A

Dispozitiv de tăiat ţevi Tăierea ţevilor R22 (articol existent)

Butelie de agent frigorific Încărcarea agentului frigorific
Exclusiv pentru R410A
Treceţi denumirea agentului frigorific, pentru 
identificare

Aparat de brazare/butelie de
azot Brazarea ţevilor R22 (articol existent)

Cântar pentru încărcarea 
agentului frigorific Încărcarea agentului frigorific R22 (articol existent)

După obţinerea aprobării clientului, instalaţi aparatul de aer condiţionat într-un loc care îndeplineşte 
următoarele condiţii:
• Un loc în care unitatea poate fi instalată orizontal.
• Un loc în care să existe suficient spaţiu pentru efectuarea în condiţii de siguranţă a operaţiunilor de întreţinere şi 

verificare.
• Un loc în care revărsarea apei evacuate nu reprezintă o problemă.

Evitaţi următoarele locuri:
• Locuri cu aer sărat (zona litoralului) sau locuri în care există cantităţi însemnate de gaze sulfurate (zone cu 

izvoare termale) (Dacă se alege un astfel de loc, este necesară o întreţinere specială.)
• Locuri în care se generează aburi de ulei (inclusiv ulei de maşină), fum de ulei sau gaze corozive.
• Locuri în care există pilitură de fier sau de alte metale. Dacă pilitura de fier sau de alte metale aderă la sau se 

depune pe piesele interne ale aparatului, acesta se poate aprinde spontan şi se poate declanşa un incendiu.
• Locuri în care se utilizează solvenţi organici.
• Uzine chimice cu sistem de răcire pe bază de dioxid de carbon lichid.
• Locuri în care se află instalat un dispozitiv care generează unde de înaltă frecvenţă (invertor, generator electric 

propriu, aparatură medicală sau echipament de comunicaţii). (Se pot produce defecţiuni, comportament anormal 
al comenzilor aparatului de aer condiţionat sau interferenţe cu aparatele enumerate mai sus.)

• Locuri în care aerul evacuat de unitatea exterioară bate în ferestrele casei învecinate.
• Locuri insuficient de rezistente la greutatea unităţii.
• Locuri insuficient aerisite.

3  Instalarea aparatului de aer condiţionat cu 
agent frigorific R410A

4 Alegerea locului de instalare
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 Locul de instalare

Lăsaţi spaţiul necesar pentru funcţionare, instalare şi operaţiunile de întreţinere şi reparare.

Evacuarea aerului

Admisia aerului

Suprafaţă de
instalare/întreţinere 

şi reparare

Orificiu dreptunghiular pentru 
manevrare

(Unitate de măsură: mm)

10 sau mai mult

20 sau mai mult

20 sau mai mult

20 sau mai mult

20 sau mai mult

10 sau mai mult

Par-
tea

fron-
tală

Par-
tea
din 

spate
1.

50
0

50
0

H
1

H
2

Vedere de sus

Vedere lateralăPartea frontală (pentru funcţionare şi întreţinere şi reparare)

Înălţimea unităţii exterioare: 1.690

50
0+

H
1/

2 
sa

u 
m

ai
 m

ul
t

500+H1/2
sau mai mult

300+H2/2
sau mai mult

30
0+

H
2/

2 
sa

u 
m

ai
 m

ul
t

OBSERVAŢIE
• Dacă există vreun obstacol deasupra unităţii exterioare, lăsaţi un spaţiu de 2000 mm sau mai mult de la partea de 

sus a unităţii.
• Dacă înălţimea obstacolului din faţă depăşeşte 1500 mm, lăsaţi un spaţiu de 500 mm sau mai mult, plus jumătate 

din lungimea porţiunii (H1) care depăşeşte cei 1500 mm dintre unitatea exterioară şi obstacol. (500 + H1/2)
• Dacă înălţimea obstacolului din spate depăşeşte 500 mm, lăsaţi un spaţiu de 300 mm sau mai mult, plus jumătate 

din lungimea porţiunii (H2) care depăşeşte cei 500 mm dintre unitatea exterioară şi obstacol. (300 + H2/2)
• Atunci când montaţi o apărătoare de zăpadă, lăsaţi spaţiu pentru înălţimea unităţii, plus înălţimea apărătorii.

 Combinaţiile unităţilor exterioare
Denumirea 
modelului

(Tip standard)
Unitatea 1 Unitatea 2 Unitatea 3 Unitatea 4 Unitatea 5

MMY-MUP0801 MMY-MUP0801 – – – –
MMY-MUP1001 MMY-MUP1001 – – – –
MMY-MUP1201 MMY-MUP1201 – – – –
MMY-MUP1401 MMY-MUP1401 – – – –
MMY-MUP1601 MMY-MUP1601 – – – –
MMY-MUP1801 MMY-MUP1801 – – – –
MMY-MUP2001 MMY-MUP2001 – – – –
MMY-MUP2201 MMY-MUP2201 – – – –
MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 – – – –

Denumirea 
modelului

(Tip standard)
Unitatea 1 Unitatea 2 Unitatea 3 Unitatea 4 Unitatea 5

MMY-UP2611 MMY-MUP1401 MMY-MUP1201 – – –
MMY-UP2811 MMY-MUP1401 MMY-MUP1401 – – –
MMY-UP3011 MMY-MUP1801 MMY-MUP1201 – – –
MMY-UP3211 MMY-MUP2001 MMY-MUP1201 – – –
MMY-UP3411 MMY-MUP2001 MMY-MUP1401 – – –
MMY-UP3611 MMY-MUP2401 MMY-MUP1201 – – –
MMY-UP3811 MMY-MUP2401 MMY-MUP1401 – – –
MMY-UP4011 MMY-MUP2001 MMY-MUP2001 – – –
MMY-UP4211 MMY-MUP2401 MMY-MUP1801 – – –
MMY-UP4411 MMY-MUP2401 MMY-MUP2001 – – –
MMY-UP4611 MMY-MUP2401 MMY-MUP2201 – – –
MMY-UP4811 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 – – –
MMY-UP5011 MMY-MUP2401 MMY-MUP1401 MMY-MUP1201 – –
MMY-UP5211 MMY-MUP2401 MMY-MUP1401 MMY-MUP1401 – –
MMY-UP5411 MMY-MUP2001 MMY-MUP2001 MMY-MUP1401 – –
MMY-UP5611 MMY-MUP2401 MMY-MUP2001 MMY-MUP1201 – –
MMY-UP5811 MMY-MUP2401 MMY-MUP2001 MMY-MUP1401 – –
MMY-UP6011 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP1201 – –
MMY-UP6211 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP1401 – –
MMY-UP6411 MMY-MUP2401 MMY-MUP2001 MMY-MUP2001 – –
MMY-UP6611 MMY-MUP2401 MMY-MUP2201 MMY-MUP2001 – –
MMY-UP6811 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2001 – –
MMY-UP7011 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2201 – –
MMY-UP7211 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 – –
MMY-UP7411 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP1401 MMY-MUP1201 –
MMY-UP7611 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP1401 MMY-MUP1401 –
MMY-UP7811 MMY-MUP2401 MMY-MUP2001 MMY-MUP2001 MMY-MUP1401 –
MMY-UP8011 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2001 MMY-MUP1201 –
MMY-UP8211 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2001 MMY-MUP1401 –
MMY-UP8411 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP1201 –
MMY-UP8611 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP1401 –
MMY-UP8811 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2001 MMY-MUP2001 –
MMY-UP9011 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2201 MMY-MUP2001 –
MMY-UP9211 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2001 –
MMY-UP9411 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2201 –
MMY-UP9611 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 –
MMY-UP9811 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP1401 MMY-MUP1201 
MMY-UP10011 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP1401 MMY-MUP1401 
MMY-UP10211 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2001 MMY-MUP2001 MMY-MUP1401 
MMY-UP10411 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2001 MMY-MUP1201 
MMY-UP10611 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2001 MMY-MUP1401 
MMY-UP10811 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP1201 
MMY-UP11011 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP1401 
MMY-UP11211 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2001 MMY-MUP2001 
MMY-UP11411 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2201 MMY-MUP2001 
MMY-UP11611 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2001 
MMY-UP11811 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2201 
MMY-UP12011 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 MMY-MUP2401 
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 ATENŢIE!
Manevraţi cu grijă unitatea exterioară şi ţineţi cont de următoarele aspecte:
 • La încărcarea/descărcarea din mijlocul de transport cu ajutorul stivuitorului sau al unui alt utilaj, introduceţi 

furcile stivuitorului în orificiile dreptunghiulare pentru a manevra unitatea după cum se arată mai jos.
 • Atunci când ridicaţi unitatea, introduceţi prin orificiile dreptunghiulare o chingă suficient de rezistentă pentru a 

susţine greutatea unităţii şi ancoraţi unitatea pe cele 4 laturi.
  (Puneţi material de protecţie în punctele în care chinga intră în contact cu unitatea exterioară, pentru a nu 

deteriora suprafaţa exterioară a unităţii.)
  (Pe suprafeţele laterale există plăci de ranforsare, aşadar chinga nu poate fi trecută prin acestea.)

Corect Greşit Greşit

Orificii
dreptunghiulare 

pentru
manevrare

Chingă
Placă de
gips-carton

Orificii
dreptunghiulare 
pentru ridicare

Placă de ranforsare

Faţă/spate

Lateral 

Corect

Greşit

Furca
stivuitorului

 Centrul de greutate şi greutatea

 Centrul de greutate al unităţii exterioare

BA

Z

X X

Z

Y

78
0

16
90

087
0961

Y

0921099

Nr. Model X (mm) Y (mm) Z (mm) Greutate 
(kg)

A

MMY-MUP0801 

500 400 675 228
MMY-MUP1001 

MMY-MUP1201 

MMY-MUP1401 

B

MMY-MUP1601 

650 370 605
312

MMY-MUP1801 

MMY-MUP2001 334

MMY-MUP2201 
640 360 680 356

MMY-MUP2401 

5 Transportarea unităţii exterioare
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 AVERTIZARE
• Instalaţi unitatea exterioară într-un loc suficient de rezistent pentru a susţine greutatea unităţii.
 Dacă locul nu este suficient de rezistent, unitatea poate cădea, provocând vătămări corporale.
• Lucrările de instalare trebuie astfel executate încât unitatea să reziste la rafale puternice de vânt şi la 

cutremure.
 Dacă nu este instalată corect, unitatea exterioară poate cădea şi provoca accidente.

 ATENŢIE!
• Apa de condens este evacuată din unitatea exterioară. (Mai ales în timpul încălzirii)
 Instalaţi unitatea exterioară într-un loc în care apa să poată fi evacuată în mod corespunzător.
• Înainte de instalare, asiguraţi-vă că postamentul este rezistent şi drept, pentru a evita producerea zgomotelor 

anormale (vibraţii sau sunete). 

CERINŢĂ

Instalarea într-o zonă cu ninsori abundente
1. Instalaţi unitatea exterioară pe un postament mai înalt decât stratul de zăpadă sau instalaţi-o pe un suport, 

pentru a o proteja împotriva căderilor de zăpadă.
 • Amplasaţi un suport la o înălţime mai mare decât stratul de zăpadă.
 • Montaţi un element înclinat pe suport, pentru a nu împiedica evacuarea apei. (Evitaţi utilizarea unui suport cu 

suprafaţă dreaptă.)
2. Montaţi o apărătoare de zăpadă peste orificiile de admisie şi de evacuare a aerului.
 • Lăsaţi un spaţiu suficient între apărătoare şi unitate, pentru a nu perturba admisia şi evacuarea aerului.

Apărătoare de zăpadă pentru 
evacuarea aerului (din comerţ)

Apărătoare de zăpadă pentru evacuarea 
aerului (4 laturi) (din comerţ)

Suport
(din comerţ)

1. Pentru a instala mai multe unităţi exterioare, lăsaţi o distanţă de 20 mm sau mai mult între acestea.
 Fixaţi fiecare unitate exterioară în 4 puncte cu şuruburile de ancorare M12. Şurubul de ancorare trebuie să iasă 

20 mm.

 

20

20 mm sau 
mai mult

20 mm sau 
mai mult

Şurub de ancorare M12
4 puncte/unitate

• Poziţiile şuruburilor de ancorare sunt cele prezentate mai jos:

(unitate de măsură: mm)

766 1076

1076

244 sau mai mult 239 sau mai mult

234 sau mai mult

310 sau mai mult 350 sau mai mult

390 sau mai mult

700 920

920

73
0,

5

73
0,

5
73

0,
5

75
5

75
5

75
5

2. Atunci când pozaţi ţeava de agent frigorific din partea 
inferioară a unităţii, reglaţi înălţimea suportului la 500 
mm sau mai mult.

50
0 

m
m

 s
au

 m
ai

 m
ul

t

3. Nu folosiţi 4 suporturi aşezate pe colţuri pentru a 
susţine unitatea exterioară.

Greşit Corect

4. Montaţi tamponul de amortizare (inclusiv picioarele de amortizare) astfel încât să acopere toată lungimea de 
sub piciorul de fixare.

Corect

Greşit

Corect

GreşitGreşit

Şurub de ancorare

Tampon de amortizare

Montaţi tamponul de amortizare astfel 
încât partea îndoită a piciorului de sprijin 
să fie împământată.

Partea îndoită 
a piciorului de 
sprijin nu este 
împământată.

6 Instalarea unităţii exterioare
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5. Aveţi grijă la ordinea de racordare a unităţii primare şi a celor secundare. Racordaţi unităţile exterioare în 
ordinea capacităţii, începând cu unitatea cu capacitatea cea mai mare. (A (unitate primară) ≥ B ≥ C)

• Aveţi grijă ca prima unitate racordată la ţeava principală să fie unitatea primară. (Figura 1 şi 3)
• Aveţi grijă să folosiţi un teu pentru unitatea exterioară (RBM-BT14E / RBM-BT24E/ RBM-BT34E: vândut 

separat) pentru a racorda fiecare unitate exterioară.
• Aveţi grijă la direcţia teului pentru unitatea exterioară pentru partea de lichid. (După cum se arată în figura 2, teul 

pentru unitatea exterioară nu poate fi racordat astfel încât agentul frigorific din ţeava principală să intre direct în 
unitatea primară.)

Ţevile pentru lichid

Unitate 
primară
A

Unitate 
primară
A

Unitate 
secundară
B

Unitate 
secundară
B

Unitate 
secundară
C

Unitate 
secundară
C

Ţeavă principală

Ţeavă principală
La unitatea interioară

La unitatea interioară

Greşit

 Figura 1  Figura 2
Corect Greşit

Ţevile pentru gaz

Unitate 
primară
A

Unitate 
primară
A

Unitate 
secundară
B

Unitate 
secundară
B

Unitate 
secundară
C

Unitate 
secundară
C

Ţeavă principală
Ţeavă principală

La unitatea interioară La unitatea interioară
La unitatea derivată partea de gazRacord prelungitor

 Figura 3  Figura 4
Corect Greşit

[Instalarea cu orientare inversă a racordului pentru partea de gaz a 
unităţii derivate]

• Atunci când instalaţi un racord în Y pentru partea de gaz, aveţi grijă să fie paralel cu solul (înclinaţie maximă ±15 
grade.). Pentru teul pentru partea de lichid nu există nicio restricţie de înclinaţie.

A
B

(Linie orizontală) (Linie orizontală)

(Vedere de la săgeata A) (Vedere de la săgeata B)

Maximum ±15 
grade

Maximum ±15 
grade

Nu montaţi racordul 
în poziţie verticală.

În poziţie orizontală

500 mm sau 

mai mult

• În cazul utilizării racordului în Y pentru îmbinările dintre unităţile exterioare (racordul 
de evacuare a gazului şi racordul de admisie a gazului), păstraţi o distanţă de cel 
puţin 500 mm între partea dreaptă a racordului şi orificiul de admisie.  

Când ţevile sunt pozate descendent

Unitate 
primară
A

[Racordarea verticală a unităţilor derivate]

Unitate 
secundară
B

Unitate 
secundară
C

Ţeavă în 
formă de L

La unitatea derivată
partea de gaz La unitatea derivată

partea de gaz

La unitatea derivată
partea de gaz

La unitatea 
derivată

partea de gaz

 Figura 5  Figura 6
Corect Greşit

• Se poate adăuga o singură unitate secundară. Instalaţi unitatea suplimentară în poziţie opusă faţă de unitatea 
primară. Pentru instalare, folosiţi un racord prelungitor (vezi figura de mai sus).

 Calculaţi dinainte diametrul ţevii pentru a permite adăugarea unei alte unităţi.
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CERINŢĂ

• Pentru lucrările de sudură la ţevile de agent frigorific, folosiţi azot gazos pentru a preveni oxidarea interiorului 
ţevilor; în caz contrar, circuitul de agent frigorific se poate înfunda, din cauza depunerilor.

• Folosiţi ţevi noi şi curate pentru traseul de agent frigorific şi efectuaţi îmbinările în aşa fel încât apa sau praful să 
nu contamineze agentul frigorific.

Metoda de îmbinare a ţevii pentru vană (exemplu)

Tip
Diametrul ţevii

Pozare prin faţă Pozare descendentă
Lichid Gaz

MUP080 12,7 19,1

Tăiaţi ţeava în formă de L din partea 
dreaptă orizontală, apoi brazaţi manşonul 
şi ţeava achiziţionate din comerţ.

Ţeavă pentru lichid Ţeavă pentru gaz

Ţeavă

Secţiune
de tăiat

manşon

Tăiaţi ţeava în formă de L din partea dreaptă 
verticală, apoi brazaţi manşonul şi ţeava 
achiziţionate din comerţ.

Ţeavă pentru lichid Ţeavă pentru gaz

Ţeavă 15
 m

m Secţiune
de tăiat

manşon

MUP100 12,7 22,2

MUP120 12,7 28,6

Tăiaţi ţeava în formă de L din partea 
dreaptă orizontală, apoi brazaţi manşonul 
şi ţeava achiziţionate din comerţ.

Ţeavă pentru lichid Ţeavă pentru gaz

Ţeavă

Secţiune
de tăiat

manşon

Tăiaţi ţeava în formă de L din partea dreaptă 
verticală, apoi brazaţi manşonul şi ţeava 
achiziţionate din comerţ.

Ţeavă pentru lichid Ţeavă pentru gaz

Ţeavă 15
 m

m

Secţiune
de tăiat

manşon

MUP140 15,9 28,6

MUP160
MUP180
MUP200

15,9 28,6

Tăiaţi ţeava în formă de L din partea 
dreaptă orizontală, apoi brazaţi manşonul 
şi ţeava achiziţionate din comerţ.

Ţeavă pentru lichid Ţeavă pentru gaz

Ţeavă

Secţiune
de tăiat

manşon

Tăiaţi ţeava în formă de L din partea dreaptă 
verticală, apoi brazaţi manşonul şi ţeava 
achiziţionate din comerţ.

Ţeavă pentru lichid Ţeavă pentru gaz

Ţeavă 15
 m

m

Secţiune
de tăiat

manşon

 AVERTIZARE
• Dacă se produc scurgeri de agent frigorific în timpul instalării, aerisiţi încăperea.
 Dacă agentul frigorific scurs intră în contact cu focul, se pot degaja gaze toxice.
• După instalare, asiguraţi-vă că nu există scurgeri de agent frigorific.
 Dacă agentul frigorific se scurge şi intră în contact cu o sursă de foc, de exemplu o aerotermă, o sobă sau o 

maşină de gătit, se pot degaja gaze toxice.

 Racordarea ţevii de agent frigorific

• Secţiunea de racordare a ţevii de agent frigorific se 
află în interiorul unităţii exterioare. Scoateţi panoul 
frontal şi capacul pentru mascarea ţevilor/cablurilor. 
(M5: 8 buc.)

 • După cum se arată în imaginea din dreapta, 
clemele se află pe partea dreaptă şi pe partea 
stângă a panoului frontal. Ridicaţi panoul frontal şi 
scoateţi-l.

• Ţevile pot fi pozate prin faţă sau în direcţie 
descendentă din unitatea exterioară.

• Pentru a poza ţevile prin faţă, trageţi-le prin capacul 
de mascare a ţevilor/cablurilor şi lăsaţi un spaţiu de 
500 mm sau mai mult faţă de conducta principală 
care leagă unitatea exterioară cu unitatea interioară 
pentru a putea efectua lucrările de întreţinere 
sau reparare ori alte lucrări. (Pentru înlocuirea 
compresorului este necesar un spaţiu de cel puţin 
500 mm.)

• Pentru a poza ţevile în direcţie descendentă, scoateţi 
plăcile predecupate de pe baza unităţii exterioare, 
trageţi ţevile prin exteriorul unităţii şi efectuaţi îmbinările pe dreapta/stânga sau pe spate.

• Nu aşezaţi obiecte şi nu exercitaţi presiune pe ţevi.

Valvă de 
expansiu-
ne pentru 
partea de 
lichid

Robinet cu 
bilă pentru 
partea de 
gaz

Clemă

Panou frontal

Capac de mascare 
ţevi/cabluri

(Traseu spre spate)

(Traseu spre dreapta)Pozare
descendentă

(Traseu
spre 
dreapta)

(Traseu 
spre 
stânga)

Pozare prin faţă

50
0 

m
m

 sa
u 

m
ai 

m
ult

(Traseu spre 
stânga)

7 Ţeava de agent frigorific
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Tip
Diametrul ţevii

Pozare prin faţă Pozare descendentă
Lichid Gaz

MUP220 19,1 28,6

Tăiaţi ţeava în formă de L din partea 
dreaptă orizontală, apoi brazaţi manşonul 
şi ţeava achiziţionate din comerţ.

Ţeavă pentru lichid Ţeavă pentru gaz

Ţeavă

Secţiune
de tăiat

manşon

Tăiaţi ţeava în formă de L din partea dreaptă 
verticală, apoi brazaţi manşonul şi ţeava 
achiziţionate din comerţ.

Ţeavă pentru lichid Ţeavă pentru gaz

Ţeavă 15
 m

m Secţiune
de tăiat

manşon

MUP240 19,1 34,9

Tăiaţi ţeava în formă de L din partea 
dreaptă orizontală, apoi brazaţi manşonul 
şi ţeava achiziţionate din comerţ.

Ţeavă pentru lichid Ţeavă pentru gaz

Ţeavă
Secţiune
de tăiat

manşon

Tăiaţi ţeava în formă de L din partea dreaptă 
verticală, apoi brazaţi manşonul şi ţeava 
achiziţionate din comerţ.

Ţeavă pentru lichid Ţeavă pentru gaz

Ţeavă 15
 m

m Secţiune
de tăiat

manşon

* Pentru pozare descendentă, tăiaţi ţeava la 15 mm deasupra părţii brazate.

 ATENŢIE!

Cârpă

Vană pe partea 
de lichid

Vană pe partea de 
gaz

Arzător

Înfăşuraţi cu o cârpă umedă vanele de pe partea de gaz şi de pe 
partea de lichid, pentru a le ţine reci şi pentru a nu le deteriora cu 
arzătorul atunci când racordaţi ţeava la vana de pe conducta de 
gaz şi conducta de lichid.

Dimensiunea de îmbinare a ţevii brazate

Secţiune racordată
Dimensiune externă Dimensiune internă

K

C

G

F

(Unitate de măsură: mm)

Diametru exterior 
standard

al ţevii din cupru
racordate

Secţiune racordată

Grosime 
minimă

a îmbinării

Dimensiune 
externă

Dimensiune 
internă Adâncime 

minimă de 
introducere

Valoare de 
ovalizareDiametru exterior standard

(diferenţă tolerată)
C F K G

6,35 6,35 (± 0,03) 6,45 (± 0,03) 7 6 0,06 sau mai 
puţin 0,50

9,52 9,52 (± 0,03) 9,62 (± 0,03) 8 7 0,08 sau mai 
puţin 0,60

12,70 12,70 (± 0,03) 12,81 (± 0,03) 9 8 0,10 sau mai 
puţin 0,70

15,88 15,88 (± 0,03) 16,00 (± 0,03) 9 8 0,13 sau mai 
puţin 0,80

19,05 19,05 (± 0,03) 19,19 (± 0,03) 11 10 0,15 sau mai 
puţin 0,80

22,22 22,22 (± 0,03) 22,36 (± 0,03) 11 10 0,16 sau mai 
puţin 0,90

25,40 25,40 (± 0,04) 25,56 (± 0,04) 13 12 0,18 sau mai 
puţin 0,95

28,58 28,58 (± 0,04) 28,75 (± 0,04) 13 12 0,20 sau mai 
puţin 1,00

34,92 34,90 (± 0,04) 35,11 (± 0,04) 13 12 0,24 sau mai 
puţin 1,20

38,10 38,10 (± 0,05) 38,31 (± 0,05) 15 14 0,27 sau mai 
puţin 1,35

41,28 41,28 (± 0,05) 41,50 (± 0,05) 15 14 0,29 sau mai 
puţin 1,45

44,45 44,45 (± 0,05) 44,68 (± 0,05) 17 14 0,31 sau mai 
puţin 1,25

53,98 53,98 (± 0,05) 54,22 (± 0,05) 17 16 0,32 sau mai 
puţin 1,50

 Alegerea materialelor şi dimensiunile ţevii

 Alegerea materialelor ţevii
Materiale: Ţeavă fără sudură din cupru deoxidat cu fosfor. Grosime minimă a pereţilor pentru utilizarea cu R410A.

Moale Semidur sau dur Diametru exterior (ţoli Diametru exterior 
(mm)

Grosime minimă a 
pereţilor (mm)

1/4ʺ 6,35 0,80 
3/8ʺ 9,52 0,80 
1/2ʺ 12,70 0,80 
5/8ʺ 15,88 1,00 
3/4ʺ 19,05 1,00 
7/8ʺ 22,22 1,00 
1ʺ 25,40 1,00 

1-1/8ʺ 28,58 1,00 
1-3/8ʺ 34,92 1,20
1-5/8ʺ 41,28 1,40
1-3/4ʺ 44,45 1,40
2-1/4ʺ 53,98 1,50
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 Codul de capacitate al unităţilor interioare şi exterioare
• Pentru unitatea interioară, codul de capacitate este stabilit pentru fiecare clasă de capacitate. (Tabelul 1)
• Codurile de capacitate ale unităţilor exterioare sunt stabilite pentru fiecare clasă de capacitate. De asemenea, 

sunt stabilite numărul maxim al unităţilor interioare care pot fi conectate şi valoarea totală a codurilor de 
capacitate ale unităţilor interioare. (Tabelul 2-1, tabelul 2-2)

OBSERVAŢIE

În comparaţie cu codul de capacitate al unităţii exterioare, valoarea totală a codurilor de capacitate ale unităţilor 
interioare care pot fi conectate diferă în funcţie de diferenţa de înălţime dintre unităţile interioare.
• Când diferenţa de înălţime dintre unităţile interioare este de 15 m sau mai puţin: până la 200% din codul de 

capacitate (echivalent cu HP) al unităţii exterioare.
• Când diferenţa de înălţime dintre unităţile interioare este mai mare de 15 m: până la 105% din codul de 

capacitate.
•  Dacă MMU-UP  H face parte din sistem, codul de capacitate total al unităţilor interioare trebuie să fie între 

50% şi 105% din capacitatea unităţii exterioare.
• Dacă diversitatea sistemului este mai mare de 135%, verificaţi numărul maxim de unităţi interioare conectate 

2-1, 2-2, apoi aduceţi în poziţia ON comutatorul DIP 3 al SW103 de pe plăcile de interfaţă.

Tabelul 1

Clasă de 
capacitate

unitate 
interioară

Cod de capacitate

Echivalent în HP Echivalent în
capacitate

003 0,3 0,9
005 0,6 1,7
007 0,8 2,2
009 1 2,8
012 1,25 3,6
015 1,7 4,5
018 2 5,6
024 2,5 7,1
027 3 8,0
030 3,2 9,0
036 4 11,2
048 5 14,0
056 6 16,0
072 8 22,4
096 10 28,0

Tabelul 2-1 [Diversitate 135%]

Denumirea modelului
(MMY-)

[ Standard ]

Cod de capacitate Nr. max.
de unităţi

interioare 

Capacitate
totală

a unităţilor
interioare

Diversitate
(%)Echivalent în HP Echivalent în 

capacitate

MUP0801* 8 22,4 18 (23) 30,2 135%
MUP1001* 10 28,0 22 (28) 37,8 135%
MUP1201* 12 33,5 27 (34) 45,2 135%
MUP1401* 14 40,0 31 (39) 54,0 135%
MUP1601* 16 45,0 36 (46) 60,7 135%
MUP1801* 18 50,4 40 (51) 68,0 135%
MUP2001* 20 56,0 45 (57) 75,6 135%
MUP2201* 22 61,5 49 (62) 83,0 135%
MUP2401* 24 67,0 54 (69) 90,4 135%
UP2611* 26 73,5 58 (74) 99,2 135%
UP2811* 28 80,0 63 (80) 108,0 135%
UP3011* 30 83,9 64 (81) 113,2 135%
UP3211* 32 89,5 65 (83) 120,8 135%
UP3411* 34 96,0 66 (84) 129,6 135%
UP3611* 36 100,5 67 (85) 135,6 135%
UP3811* 38 107,0 68 (87) 144,4 135%
UP4011* 40 112,0 69 (88) 151,2 135%
UP4211* 42 117,4 70 (89) 158,4 135%
UP4411* 44 123,0 71 (90) 166,0 135%
UP4611* 46 128,5 72 (92) 173,4 135%
UP4811* 48 134,0 73 (93) 180,9 135%
UP5011* 50 140,5 74 (94) 189,6 135%
UP5211* 52 147,0 75 (96) 198,4 135%
UP5411* 54 152,0 76 (97) 205,2 135%
UP5611* 56 156,5 77 (98) 211,2 135%
UP5811* 58 163,0 78 (99) 220,0 135%
UP6011* 60 167,5 79 (101) 226,1 135%
UP6211* 62 174,0 80 234,9 135%
UP6411* 64 179,0 81 241,6 135%
UP6611* 66 184,5 82 249,0 135%
UP6811* 68 190,0 83 256,5 135%
UP7011* 70 195,5 84 263,9 135%
UP7211* 72 201,0 85 271,3 135%
UP7411* 74 207,5 86 280,1 135%
UP7611* 76 214,0 87 288,9 135%
UP7811* 78 219,0 88 295,6 135%
UP8011* 80 223,5 90 301,7 135%
UP8211* 82 230,0 92 310,5 135%
UP8411* 84 234,5 94 316,5 135%
UP8611* 86 241,0 96 325,3 135%
UP8811* 88 246,0 98 332,1 135%
UP9011* 90 251,5 100 339,5 135%
UP9211* 92 257,0 102 346,9 135%
UP9411* 94 262,5 104 354,3 135%
UP9611* 96 268,0 106 361,8 135%
UP9811* 98 274,5 108 370,5 135%

UP10011* 100 281,0 110 379,3 135%
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Denumirea modelului
(MMY-)

[ Standard ]

Cod de capacitate Nr. max.
de unităţi

interioare 

Capacitate
totală

a unităţilor
interioare

Diversitate
(%)Echivalent în HP Echivalent în 

capacitate

UP10211* 102 286,0 112 386,1 135%
UP10411* 104 290,5 114 392,1 135%
UP10611* 106 297,0 116 400,9 135%
UP10811* 108 301,5 118 407,0 135%
UP11011* 110 308,0 120 415,8 135%
UP11211* 112 313,0 122 422,5 135%
UP11411* 114 318,5 124 429,9 135%
UP11611* 116 324,0 126 437,4 135%
UP11811* 118 329,5 128 444,8 135%
UP12011* 120 335,0 128 452,2 135%

Numărul maxim de unităţi interioare atunci când sunt conectate numai unităţi interioare de 0,3 HP 
Nu este posibilă conectarea exclusiv a unităţilor interioare de 0,3 HP atunci când capacitatea unităţii exterioare este 
mai mare de 62 HP

Tabelul 2-2 [Diversitate 150-200%]

Denumirea modelului
(MMY-)

[ Standard ]

Cod de capacitate Nr. max.
de unităţi

interioare 

Capacitate
totală

a unităţilor
interioare

Diversitate
(%)Echivalent în HP Echivalent în 

capacitate

MUP0801* 8 22,4 12 44,8 200%
MUP1001* 10 28,0 15 56,0 200%
MUP1201* 12 33,5 18 67,0 200%
MUP1401* 14 40,0 21 80,0 200%
MUP1601* 16 45,0 24 90,0 200%
MUP1801* 18 50,4 27 100,8 200%
MUP2001* 20 56,0 30 112,0 200%
MUP2201* 22 61,5 33 123,0 200%
MUP2401* 24 67,0 36 134,0 200%
UP2611* 26 73,5 52 110,2 150%
UP2811* 28 80,0 57 120,0 150%
UP3011* 30 83,9 58 125,8 150%
UP3211* 32 89,5 59 134,2 150%
UP3411* 34 96,0 59 144,0 150%
UP3611* 36 100,5 60 150,7 150%
UP3811* 38 107,0 61 160,5 150%
UP4011* 40 112,0 62 168,0 150%
UP4211* 42 117,4 63 176,1 150%
UP4411* 44 123,0 64 184,5 150%
UP4611* 46 128,5 65 192,7 150%
UP4811* 48 134,0 66 201,0 150%
UP5011* 50 140,5 67 210,7 150%
UP5211* 52 147,0 68 220,5 150%
UP5411* 54 152,0 68 228,0 150%
UP5611* 56 156,5 69 234,7 150%
UP5811* 58 163,0 70 244,5 150%
UP6011* 60 167,5 71 251,2 150%
UP6211* 62 174,0 72 261,0 150%
UP6411* 64 179,0 73 268,5 150%
UP6611* 66 184,5 74 276,7 150%
UP6811* 68 190,0 75 285,0 150%

Denumirea modelului
(MMY-)

[ Standard ]

Cod de capacitate Nr. max.
de unităţi

interioare 

Capacitate
totală

a unităţilor
interioare

Diversitate
(%)Echivalent în HP Echivalent în 

capacitate

UP7011* 70 195,5 76 293,2 150%
UP7211* 72 201,0 77 301,5 150%
UP7411* 74 207,5 77 311,2 150%
UP7611* 76 214,0 78 321,0 150%
UP7811* 78 219,0 79 328,5 150%
UP8011* 80 223,5 81 335,2 150%
UP8211* 82 230,0 83 345,0 150%
UP8411* 84 234,5 85 351,7 150%
UP8611* 86 241,0 86 361,5 150%
UP8811* 88 246,0 88 369,0 150%
UP9011* 90 251,5 90 377,2 150%
UP9211* 92 257,0 92 385,5 150%
UP9411* 94 262,5 94 393,7 150%
UP9611* 96 268,0 95 402,0 150%
UP9811* 98 274,5 97 411,7 150%
UP10011* 100 281,0 99 421,5 150%
UP10211* 102 286,0 101 429,0 150%
UP10411* 104 290,5 103 435,7 150%
UP10611* 106 297,0 104 445,5 150%
UP10811* 108 301,5 106 452,2 150%
UP11011* 110 308,0 108 462,0 150%
UP11211* 112 313,0 110 469,5 150%
UP11411* 114 318,5 112 477,7 150%
UP11611* 116 324,0 113 486,0 150%
UP11811* 118 329,5 115 494,2 150%
UP12011* 120 335,0 115 502,5 150%



34-RO33-RO

– 17 –

Nr.
Componente 
legate prin 
conducte

Denumire Dimensiunea ţevilor Observaţii

(1)

Unitate 
exterioară

Teu pentru
racordarea 

unităţii 
exterioare

Ţeavă de 
racordare 
a unităţii 

exterioare

Dimensiunea ţevii de racordare a unităţii exterioare

Tip Partea de gaz Partea de lichid
MMY-MUP080 19,1 12,7
MMY-MUP100 22,2 12,7
MMY-MUP120 28,6 12,7
MMY-MUP140 28,6 15,9
MMY-MUP160 28,6 15,9
MMY-MUP180 28,6 15,9
MMY-MUP200 28,6 15,9
MMY-MUP220 28,6 19,1
MMY-MUP240 34,9 19,1

Aceeaşi ca 
dimensiunea ţevii 
de racordare a 
unităţii exterioare

(2)

Între teurile 
pentru 

racordarea 
unităţii 

exterioare

Ţevile 
principale 

de legătură 
între unităţile 

exterioare

Dimensiunea ţevilor de legătură între unităţile 
exterioare

Coduri de capacitate 
totală a tuturor unităţilor 

interioare în aval
Partea de 

gaz
Partea de 

lichid
Echivalent în capacitate (HP)

16 - 20 28,6 15,9
22 28,6 19,1
24 34,9 19,1

26 - 34 34,9 19,1
36 - 60 41,3 22,2
62 - 74 44,5 22,2

76 sau mai mult 54,0 22,2

Diferenţele de 
dimensiune au 
la bază valoarea 
codului de 
capacitate totală a 
unităţilor exterioare.

(3)

Teul pentru 
racordarea 

unităţii 
exterioare 
primare 

Prima 
ramificaţie

Conductă 
principală

Dimensiunea conductei principale

Codurile de ca-
pacitate totală a 
tuturor unităţi-
lor exterioare Par-

tea 
de 
gaz

Partea de lichid

Echivalent în 
capacitate

Ţeavă 
standard

Dimensiunea 
ţevii pentru 
economie 
de agent 
frigorific

Lungime 
admisă

8 19,1 12,7 9,5 30 m
10 22,2 12,7 9,5 30 m
12 28,6 12,7 - -

14 - 18 28,6 15,9 12,7 50 m
20 28,6 15,9 - -
22 28,6 19,1 15,9 80 m

24 - 26 34,9 19,1 15,9 80 m
28 - 34 34,9 19,1 - -
36 - 42 41,3 *3 22,2 19,1 80 m
44 - 52 41,3 *3 22,2 19,1 50 m

54 41,3 22,2 19,1 50 m
56 - 60 41,3 22,2 - -

62 - 74 44,5 22,2 - -

76 - 92 54,0 22,2 - -

94 sau mai mult 54,0 22,2 *1*2 - -

Diferenţele de 
dimensiune au 
la bază valoarea 
codului de 
capacitate totală a 
unităţilor exterioare.

Unitatea 
exterioară

Prima 
ramificaţie Dacă lungimea 

admisă are 
valoarea admisă 
sau o valoare mai 
mică, se poate 
alege dimensiunea 
ţevii pentru 
economie de agent 
frigorific.

*1 Lungimea maximă pentru conducta principală este 30 m.
*2  Dacă lungimea conductei principale este mărită până la 70 m, modificaţi diametrul ţevii pentru partea de lichid la Ø 25,4 

(o mărime în plus).
*3 Dimensiunea țevii se poate schimba de la Ø 41,8 la Ø 38,1, dacă este disponibilă în această dimensiune.

Unitate 
exterioară

Unitate interioară

Unitate
primară A

(8) (8)

(8) (8) (8)
(1) (1)

(2)
(2)

(8)
(6)

(3)

(4)

(5) (4) (6)

(6) (6) (6) (6)
(4)

(5) (5) (5)

(5) (5) (5) (5)

(5) (5)

(4) (4)

(4)

(7)

(1)

(2)

(1) (1)

(8) (8)

Unitate
secunda-
ră C

Unitate
secunda-
ră B

Unitate
secunda-
ră D

Unitate
secunda-
ră E

Ţevi de racordare a unităţii 
exterioare

Ţevile principale de legătură între unităţile exterioare

Teu pentru racordarea unităţilor exterioare (pentru legarea unităţilor exterioare)

Ţeavă de ramificaţie Colector

Ţeavă de racordare a 
unităţii interioare

Unitate 
interioară

Prima ramificaţie
Racord de tip 
Refnet

Conductă 
princi-
pală

Racord de tip Refnet
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Nr.
Componente 
legate prin 
conducte

Denumire Dimensiunea ţevilor Observaţii

(4)
Ramificaţie

Ramificaţie

Ţeavă de 
ramificaţie

Dimensiunea ţevii între ramificaţii

Coduri de capacitate totală a unităţilor interioare în aval

Echivalent în
capacitate (HP) Partea de gaz Partea de 

lichid

Maximum 2,4 12,7 9,5
De la 2,4 la 

maximum 6,4 15,9 9,5

De la 6,4 la 
maximum 12,2 22,2 12,7

De la 12,2 la 
maximum 20,2 28,6 15,9

De la 20,2 la 
maximum 22,4 28,6 19,1

De la 22,4 la 
maximum 25,2 34,9 19,1

De la 25,2 la 
maximum 35,2 34,9 19,1

De la 35,2 la 
maximum 61,2 41,3 22,2

De la 61,2 la 
maximum 75,2 44,5 22,2

75,2 sau mai mult 54,0 22,2*1

*1   Dacă dimensiunea ţevii pentru partea de lichid din 
conducta principală este mărită la un diametru de 25,4 
(o mărime în plus), şi dimensiunea ţevii pentru partea 
de lichid trebuie mărită la diametrul de 25,4.

Diferenţele de 
dimensiune au 
la bază valoarea 
codului de 
capacitate totală a 
unităţilor interioare 
în aval.
Dacă valoarea 
codului de 
capacitate totală a 
unităţilor interioare 
este mai mare 
decât cea a 
unităţilor exterioare, 
se va aplica atunci 
codul de capacitate 
a unităţilor 
exterioare.

(5)
Ramificaţie

Unitate 
interioară

Ţeavă de 
racordare 
a unităţii 
interioare

Dimensiunea ţevii de racordare a unităţii interioare

Clasă de capacitate Partea 
de gaz

Partea 
de lichid

Tip 003—012
Lungime reală 15 m sau mai puţin 9,5 6,4

Lungimea reală depşeşte 15 m 12,7 6,4

Tip 014—012 12,7 6,4

Tip 020—056 15,9 9,5

Tip 072—096 22,2 12,7

Tip 112 28,6 12,7

Tip 128 28,6 15,9

(6) Ramificaţie Racord
de tip Refnet

Racordul de ramificaţie (racord de tip Refnet)

Codul de capacitate totală 
a unităţii interioare

Denumirea modelului
Echivalent în capacitate 

(HP)

Racord de tip Refnet

Maximum 6,4 RBM-BY55E
De la 6,4 la maximum 

14,2 RBM-BY105E

De la 14,2 la maximum 
25,2 RBM-BY205E

De la 25,2 la maximum 
61,2 RBM-BY305E

61,2 sau mai mult RBM-BY405E

Nr.
Componente 
legate prin 
conducte

Denumire Dimensiunea ţevilor Observaţii

(7) Ramificaţie Colector

Racordul de ramificaţie (colector)

Codul de capacitate totală a 
unităţilor interioare Denumirea 

modelului
Echivalent în capacitate (HP)

*2
Coector

Pentru 4 
ramificaţii

Maximum 14,2 RBM-HY1043E

De la 14,2 la 
maximum 25,2 RBM-HY2043E

Pentru 8 
ramificaţii

Maximum 14,2 RBM-HY1083E

De la 14,2 la 
maximum 25,2

61,2 sau mai mult RBM-HY2083E

*2:  Este posibilă racordarea până la un cod de capacitate de maximum 6,0 echivalent în HP 
într-un circuit după ramificaţia colectorului. Atunci când codurile de capacitate totală a 
tuturor unităţilor exterioare sunt între 12 şi maximum 26 (echivalent în HP) şi folosiţi un 
colector pentru prima ramificaţie, folosiţi RBM-HY2043E sau RBM-HY2083E indiferent 
de codurile de capacitate totală a unităţilor exterioare în aval. În plus, nu puteţi folosi 
un colector pentru prima ramificaţie atunci când codurile de capacitate totală a tuturor 
unităţilor exterioare depăşesc 26 (echivalent în HP).

(8) Ramificaţie

Teu pentru 
racordarea 
unităţilor 

exterioare 
(pentru legarea 

unităţilor 
exterioare)

Teu pentru racordarea unităţilor exterioare (pentru legarea unităţilor 
exterioare)

Cod de capacitate 
totală a unităţilor 

exterioare*3 Denumirea modelului

Teu pentru racordarea 
unităţilor exterioare 
(pentru legarea 
unităţilor exterioare)

Echivalent în 
capacitate (HP)

Maximum 26 RBM-BT14E

De la 26 la maximum 62 RBM-BT24E

62 sau mai mult RBM-BT34E

*3: În amonte când se consideră conducta principală ca punct de pornire
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 Lungimea admisă a ţevilor de agent frigorific şi diferenţa de 
înălţime admisă dintre unităţi

a b c d e

(e)

(b)(a) (c) (d)

L4

f g h i j
(j)

L5 L6

Diferenţa 
de înălţi-
me dintre 
unităţile 
exterioare
H3 ≤ 5 m

Diferenţa 
de înălţime 
dintre 
unităţile ex-
terioare şi 
interioare:
H1 ≤ 
(70 m)

Con-
ducta 
prin-
cipală 
L1

Exterioară

Lungimea echivalentă în raport cu ţevile cele mai 
îndepărtate dintre unităţile exterioare LO < 40 m

Racord de tip Refnet 
pentru ţeava de gaz

Conductă de ramificaţie L2

Lungimea echivalentă în raport cu ţevile cele mai îndepărtate L ≤ 250 m

Lungimea echivalentă în raport cu ţevile cele mai îndepărtate după prima ramificaţie Li ≤ 90 m Diferenţa 
de înălţime 
dintre 
unităţile 
interioare:
H2 ≤ 40 m

Unitate interioară

Conducta de racordare a 
unităţii interioare

Prima 
ramificaţie

Colector

Unitate interioară

Racord de 
tip Refnet

L7 Racord de tip Refnet

Racord de tip Refnet 
pentru ţeava de 
lichid

A
Unitate 
primară

B
Secun-

dară

C
Secun-

dară

D
Secun-

dară

E
Unitate 

secundară

L3

 Limitele sistemului
Unităţi exterioare combinate Până la 5 unităţi

Capacitate totală a unităţilor exterioare Până la 120 HP

Unităţi interioare conectate Până la 128 unităţi

Capacitate totală a unităţilor interioare 
(variază în funcţie de diferenţa de înălţime dintre 
unităţile interioare.)

H2 ≤ 15 m
O singură unitate 200% din capacitatea unităţilor exterioare

Combinaţie 150% din capacitatea unităţilor exterioare

H2 > 15 m 105% din capacitatea unităţilor exterioare

 Măsuri de precauţie la instalare
• Unitatea primară trebuie să fie unitatea exterioară racordată prima la ţeava de legătură cu unităţile interioare.
• Instalaţi unităţile exterioare în ordinea codurilor de capacitate: A (unitate primară) ≥ B ≥ C ≥ D ≥ E
• Pentru racordarea ţevilor de gaz la unităţile interioare, folosiţi racorduri de tip Refnet pentru a menţine ţevile la 

acelaşi nivel.
•  Atunci când folosiţi teuri pentru racordarea ţevilor la unităţile exterioare, intersectaţi ţevile unităţii exterioare şi 
ţevile unităţii interioare în unghi drept, aşa cum se arată în figura 1 din capitolul „6. Instalarea unităţii exterioare”. 
Nu le racordaţi ca în figura 2 din capitolul „6. Instalarea unităţii exterioare”.

 Lungimea admisă şi diferenţa de înălţime admisă a ţevilor de agent 
frigorific

Element Valoare 
admisă Secţiunea ţevii

Lungimea 
ţevii

Lungimea totală a ţevii 
prelungite (ţeava de lichid, 
lungime reală)

Sistem cu o singură 
unitate exterioară 500 m LA + LB + LC + La + Lb + Lc + Ld 

+ Le + L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + 
L6 + L7 + a + b + c + d + e + f + g 
+ h + i + j

Sistem cu mai multe 
unităţi exterioare 1200 m (*6)

Lungimea ţevilor celor mai 
îndepărtate L (*1)

Lungime echivalentă 250 m LA + LB + LC + Le + L1 + L3 + L4 
+ L5 + L6 + jLungime reală 210 m

Lungimea echivalentă maximă a
ţevii principale

Lungime echivalentă 120 m (*3)
L1

Lungime reală 100 m (*3)
Lungiea echivalentă a ţevilor celor mai îndepărtate de 
prima ramificaţie Li (*1) 90 m (*2) L3 + L4 + L5 + L6 + j

Lungimea echivalentă a ţevilor celor mai îndepărtate 
dintre unităţile exterioare LO 40 m LA + LB + LC + Le (LA + LB + LC 

+ Ld)
Lungimea maximă echivalentă a ţevilor de racordare 
a unităţii exterioare 10 m La, Lb, Lc, Ld, Le

Lungimea maximă reală a ţevilor de racordare a 
unităţilor interioare 30 m a, b, c, d, e, f, g, h, i, j

Lungimea echivalentă maximă dintre ramificaţii 50 m L2, L3, L4, L5, L6, L7

Diferenţa de 
înălţime

Diferenţa de înălţime dintre 
unitatea interioară şi unitatea 
exterioară H1

Partea de sus
a unităţii exterioare

70 m
(*4,*7) –

Partea de jos
a unităţii exterioare

40 m
(*5, *8) –

Diferenţa de înălţime dintre unităţile interioare H2 40 m –
Diferenţa de înălţime dintre unităţile exterioare H3 5 m –

*1:  (E) este unitatea exterioară cea mai îndepărtată de prima ramificaţie, iar (j) este unitatea interioară cea mai îndepărtată 
de prima ramificaţie.

*2:  Dacă diferența de înălțime dintre unitatea interioară și unitatea exterioară depășește 3 m, lungimea țevilor este de 65 m 
sau mai puțin.

*3:  În cazul în care capacitatea maximă a cmbinaţiei de unităţi exterioare este 54HP sau mai mult, lungimea maximă 
echivalentă este 70 m sau mai puţin (lungimea reală este 50 m sau mai puţin).

*4:  Dacă diferența de înălțime dintre unitățile interioare(H2) depășește 3 m, diferența de înălțime este de 50 m sau mai 
puțin.

*5:  Dacă diferența de înălțime dintre unitățile interioare(H2) depășește 3 m, diferența de înălțime este de 30 m sau mai 
puțin.

*6: Cantitatea totală de agent frigorific încărcat este 140 kg sau mai puţin.
*7: Prelungirea până la 110 m este posibilă în condiţiile următoare:

• Sistem cu o unitate exterioară
• Capacitatea unităţilor interioare combinate: 105% sau mai puţin
• Partea de lichid a fost mărită cu o dimensiune faţă de dimensiunea standard.
• Diferența de înălțime dintre unitățile interioare (H2) este de 3 m sau mai puțin.

*8: Prelungirea până la 110 m este posibilă în condiţiile următoare:
• Sistem cu o combinaţie de două sau mai multe unităţi exterioare
• Capacitatea unităţilor interioare combinate: 105% sau mai puţin
• Capacitatea minimă a unităţii interioare racordate este mai mare decât 3 HP
• Diferența de înălțime dintre unitățile interioare (H2) este de 3 m sau mai puțin.
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 Testul de etanşeitate
După ce aţi terminat de pozat ţevile de agent frigorific, efectuaţi un test de etanşeitate.
În acest scop, racordaţi o butelie de azot, după cum se arată în figura de pe această pagină, şi aplicaţi presiune.
• Aveţi grijă să aplicaţi presiune pe la orificiile de serviciu ale valvelor de expansiune (sau ale robinetelor cu bilă) 

de pe partea de lichid şi de pe partea de gaz.
• Testul de etanşeitate se poate efectua numai la orificiile de serviciu de pe partea de lichid şi de pe partea de gaz 

de la unitatea primară.
• Închideţi complet valvele şi robinetele de pe partea de gaz şi de pe partea de lichid. Azotul poate pătrunde în 

circuitul unităţilor exterioare, aşadar strângeţi din nou tijele valvelor de pe partea de lichid înainte de a aplica 
presiune.

• Pentru fiecare traseu frigorific, aplicaţi presiune treptat pe partea de lichid şi pe partea de gaz.
 Aplicaţi presiune pe partea de gaz şi de pe partea de lichid.

 AVERTIZARE
Nu folosiţi niciodată oxigen, gaze inflamabile sau gaze nocive pentru testul de etanşeitate.

VL VH
Schiţă detaliată a valvei şi robinetului

La bateria 
de mano-
metre

Valvă pe 
partea de 
lichidOrificiu de serviciu 

pe partea de 
lichid

Ţevi locale

La unita-
tea exte-
rioară

La unitatea exterioară

Robinet pe partea 
de gaz

Orificiu de 
serviciu pe partea 
de gaz Ţevi locale

Racordată la alte unităţi secundare

Conductă principală

Racordată la unitatea interioară

Manometru de 
joasă presiune

Manometru de 
înaltă presiune

Baterie de 
manometre

Supapă 
reductoare

Ţeavă din cupru

Azot

Orificiu de serviciu

Brazată

Brazată

Robinet complet 
închis pe partea de gaz

Unitate exterioară primară

Ţeavă din cupru

Orificiu de 
serviciu

Valvă complet închisă pe 
partea de lichid

Capacitate de detectare a unei scurgeri importante
1. Aplicaţi presiune de 0,3 MPa (3 kg/cm2G) timp de cel puţin 5 minute.
2. Aplicaţi presiune de 1,5 MPa (15 kg/cm2G) timp de cel puţin 5 minute.

Capacitate de detectare a unei scurgeri lente
3. Aplicaţi presiune de 4,15 MPa (42,3 kg/cm2G) timp de cel puţin 24 de ore.

• Dacă nu există scăderi de presiune după 24 de ore, testul a fost trecut.

OBSERVAŢIE

Cu toate acestea, dacă valoarea temperaturii ambiante din momentul aplicării de presiune este diferită după 24 
de ore, presiunea se modifică cu circa 0,01 MPa (0,1 kg/cm2G) pentru fiecare 1 °C. Ţineţi cont de schimbarea de 
presiune când verificaţi rezultatul testului.

CERINŢĂ

Dacă se detectează scăderea presiunii la paşii 1-3, verificaţi dacă există scurgeri pe la punctele de racordare.
Verificaţi prezenţa scurgerilor folosind un agent spumant sau alte mijloace şi etanşaţi punctul de scurgere prin 
brazare, strângerea piuliţei conice
sau prin alte metode. După etanşare, efectuaţi din nou testul de etanşeitate.
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 Completarea cu agent frigorific
După ce aţi terminat operaţiunea de vacuumare, înlocuiţi pompa de vacuum cu o butelie de agent frigorific şi 
începeţi completarea cu agent frigorific.

Calcularea cantităţii necesare pentru completare cu agent frigorific
Cantitatea de agent frigorific încărcată din fabrică nu include agentul frigorific pentru ţevile de la locul de instalare.
Pentru a încărca agent frigorific în aceste ţevi, calculaţi cantitatea necesară şi completaţi.

OBSERVAŢIE

Dacă aţi calculat cantitatea de agent frigorific de completat şi aţi obţinut un rezultat negativ, folosiţi aparatul de aer 
condiţionat fără a mai completa.

Tipul unităţii 
exterioare MUP0801 MUP1001  MUP1201 MUP1401 MUP1601 MUP1801 MUP2001  MUP2201  MUP2401

Cantitate de agent 
frigorific (kg) 6,0 9,0

Cantitate de agent frigorific de completat la faţa locului = [1] + [2] + [3] + [4]
[1] Compensare cu capacitatea sistemului, HP (Tabelul 1)*
[2] Lungimea reală a ţevii de lichid X cantitatea de agent frigorific de completat pentru 1 m de ţeavă de lichid 

(Tabelul 2)
[3] Cantitate rectificativă de agent frigorific în funcţie de unităţile interioare (Tabelul 3-1, 3-2 şi 3-3)
[4]  Cantitate rectificativă de agent frigorific în funcţie de diversitatea unităţilor exterioare (raportul de unităţi 

interioare şi unităţi exterioare racordate). (Tabelul 4)
* În cazul în care combinaţia de unităţi exterioare diferă de cea prezentată în Tabelul 1, calculul cantităţii 
rectificative de agent frigorific a combinaţiei de unităţi exterioare se referă la cantitatea de completat pentru 
fiecare unitate exterioară

Tabelul 1
Standard

HP sistem HP combinaţie Compensare cu HP sistem (kg)
8 8 - - - - 1,5

10 10 - - - - 1,7
12 12 - - - - 2,3
14 14 - - - - 2,3
16 16 - - - - 1,0
18 18 - - - - 2,0
20 20 - - - - 4,0
22 22 - - - - 5,0
24 24 - - - - 5,5
26 14 12 - - - 4,6
28 14 14 - - - 4,6
30 18 12 - - - 4,3
32 20 12 - - - 6,3
34 20 14 - - - 6,3
36 24 12 - - - 7,8
38 24 14 - - - 7,8
40 20 20 - - - 8,0
42 24 18 - - - 7,5
44 24 20 - - - 9,5
46 24 22 - - - 10,5
48 24 24 - - - 11,0

 Eliminarea umezelii prin vacuumare

• Aveţi grijă să eliminaţi umezeala prin vacuumare şi pe partea de lichid, şi pe partea de gaz.
• Folosiţi o pompă de vaccum prevăzută cu supapă unisens, pentru a împiedica returul uleiului din pompă în 

conductele aparatelor de aer condiţionat. (Dacă uleiul din pompa de vacuum pătrunde în aparatul de aer 
condiţionat cu agent frigorific R410A, poate apărea problemă în circuitul de agent frigorific.)

După ce aţi finalizat testul de etanşeitate şi aţi evacuat azotul, racordaţi bateria de manometre la orificiile de 
serviciu de pe partea de lichid şi de pe partea de gaz şi racordaţi o pompă de vacuum după cum se arată în figura 
de mai jos. Aveţi grijă să eliminaţi umezeala prin vacuumare pentru partea de lichid şi pentru partea de gaz.

P

VL VH

Schiţă detaliată a valvei şi robinetului

La bateria 
de mano-
metre

Valvă pe 
partea de 
lichidOrificiu de serviciu 

pe partea de 
lichid

Ţevi locale

La unita-
tea exte-
rioară

La unitatea 
exterioară

Robinet pe 
partea de gaz

Orificiu de ser-
viciu pe partea 
de gaz Ţevi locale

Unităţi secundare

Conductă principală

Racordată la unitatea interioară

Manometru 
de joasă 
presiune

Manometru de 
înaltă presiune

Baterie 
de mano-
metre

Pompă de vacuum

Orificiu de 
serviciu

Brazată

Brazată

Robinet cu bilă complet închis
(partea de gaz)

Unitate exterioară primară
Orificiu de 
serviciu

Valvă de expansiune 
complet închisă
(partea de lichid)

• Utilizaţi o pompă cu grad mare de vid [-100,7 kPa (5 Torr, -755 mmHg)] şi cu debit de gaz ridicat (40 l/minut sau 
mai mare).

•  Efectuaţi vacuumarea timp de 2 sau 3 ore, cu toate că durata diferă în funcţie de lungimea ţevilor. Verificaţi dacă 
sunt complet închise toate valvele de expansiune de pe partea de lichid, de pe partea de gaz şi de pe partea 
ţevii de echilibrare.

• Dacă presiunea nu scade până la -100,7 kPa sau mai puţin, continuaţi vacuumarea timp de încă 1 oră sau mai 
mult. Dacă presiunea nu scade până la -100,7 kPa după 3 ore de vacuumare, opriţi vacuumarea şi verificaţi 
dacă există pierderi de aer.

•  Dacă presiunea nu scade până la -100,7 kPa sau mai puţin după o vacuumare de 2 ore sau mai mult, închideţi 
complet robinetele VL şi VH de pe bateria de manometre şi opriţi pompa. Lăsaţi aşa timp de 1 oră pentru a 
confirma că gradul de vid nu s-a modificat.
Dacă pierderea de vid este mare, umezeala poate rămâne în ţevi.  În acest caz, injectaţi azot uscat şi aplicaţi 
presiune până la 0,05 MPa, apoi efectuaţi din nou vaccumarea.

•  După finalizarea procedurii de vacuumare, înlocuiţi pompa de vacuum cu o butelie de agent frigorific şi începeţi 
completarea cu agent frigorific.
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HP sistem HP combinaţie Compensare cu HP sistem (kg)
50 24 14 12 - - 10,1
52 24 14 14 - - 10,1
54 20 20 14 - - 10,3
56 24 20 12 - - 11,8
58 24 20 14 - - 11,8
60 24 24 12 - - 13,3
62 24 24 14 - - 13,3
64 24 20 20 - - 13,5
66 24 22 20 - - 14,5
68 24 24 20 - - 15,0
70 24 24 22 - - 16,0
72 24 24 24 - - 16,5
74 24 24 14 12 - 15,6
76 24 24 14 14 - 15,6
78 24 20 20 14 - 15,8
80 24 24 20 12 - 17,3
82 24 24 20 14 - 17,3
84 24 24 24 12 - 18,8
86 24 24 24 14 - 18,8
88 24 24 20 20 - 19,0
90 24 24 22 20 - 20,0
92 24 24 24 20 - 20,5
94 24 24 24 22 - 21,5
96 24 24 24 24 - 22,0
98 24 24 24 14 12 21,1

100 24 24 24 14 14 21,1
102 24 24 20 20 14 21,3
104 24 24 24 20 12 22,8
106 24 24 24 20 14 22,8
108 24 24 24 24 12 24,3
110 24 24 24 24 14 24,3
112 24 24 24 20 20 24,5
114 24 24 24 22 20 25,5
116 24 24 24 24 20 26,0
118 24 24 24 24 22 27,0
120 24 24 24 24 24 27,5

Tabelul 2
Diam. ţevii de lichid 6,4 9,5 12,7 15,9 19,1 22,2 25,4
Cantitate de agent frigorific de completat 
pentru 1 m
de ţeavă de lichid (kg/m)

0,025 0,055 0,105 0,160 0,250 0,350 0,470

Tabelul 3-1
Cantitatea rectificativă de agent frigorific variază în funcţie de clasa de capacitate a unităţii interioare.

Clasa de capacitate 
a unităţii
interioare

003 005 007 008 009 010 012 014 015 018 020 024 027 030 036 048 056 072 096

Cod de capacitate
(Echivalent în HP) 0,3 0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,25 1,5 1,7 2 2,25 2,5 3 3,2 4 5 6 8 10

Cantitate rectificativă 
de agent frigorific (kg) 0,2 0,4 0,6 1,0

• Dacă este racordată unitatea interioară cu admisie de aer proaspăt (MMD-UP  HFP  ), cantitatea de 
corecţie de agent frigorific pentru unitatea interioară cu admisie de aer proaspăt este 0 Kg.

Tabelul 3-2
Cantitatea rectificativă de agent frigorific variază pentru interfaţa cu serpentină DX
Cod de capacitate 
(echivalent în HP) 8 10 16 18 20 32 36 40 48 54 60

Cantitate rectificativă de 
agent frigorific (kg) 1,4 1,8 2,9 3,2 3,6 5,8 6,5 7,2 8,6 9,7 10,8

Tabelul 3-3
Cantitatea rectificativă de agent frigorific variază pentru modulul de apă caldă
Clasă de capacitate a unităţii interioare 024 048
Cod de capacitate (echivalent în HP) 2,5 5
Cantitate rectificativă de agent frigorific (kg) 0,2

Tabelul 3-4
Cantitatea rectificativă de agent frigorific variază pentru caseta cu 4 căi de înaltă eficienţă (MMU-UP  H-E)
Clasă de capacitate a unităţii 
interioare 009 012 015 018 024 027 030 036 048 056

Cod de capacitate (echivalent în HP) 1 1,25 1,7 2 2,5 3 3,2 4 5 6
Cantitate rectificativă de agent 
frigorific (kg) 0,2 0,6

Încărcarea agentului frigorific
•  Lăsaţi închisă valva unităţii exterioare şi asiguraţi-vă că încărcaţi agentul frigorific lichid prin orificiul de serviciu 

de pe partea de lichid.
•  Dacă nu puteţi să încărcaţi cantitatea specificată de agent frigorific, deschideţi complet valvele şi robinetele 

unităţii exterioare, puneţi aparatul de aer condiţionat în modul de RĂCIRE, apoi încărcaţi agentul frigorific prin 
orificiul de serviciu de pe partea de gaz. În acest timp, întrerupeţi uşor debitul de agent frigorific prin acţionarea 
robinetului buteliei pentru a încărca agentul frigorific.

•  Agentul frigorific lichid poate fi încărcat brusc, aşadar aveţi grijă să încărcaţi treptat.

Tabelul 4
Cantitatea rectificativă de agent frigorific variază în funcţie de diversitatea unităţilor exterioare

Diversitate D (%) Cantitate rectificativă de 
agent frigorific (kg)

50% ≤ D < 60% -2,5
60% ≤ D < 70% -2,0
70% ≤ D < 80% -1,5
80% ≤ D < 90% -1,0
90% ≤ D < 95% -0,5

95%≤ D 0
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 Deschiderea completă a valvei şi robinetului
Deschideţi complet valva şi robinetul unităţii exterioare.

Partea de 
lichid

Valvă de expansiune
Cu o cheie hexagonală de 5 mm, rotiţi până la capăt tija valvei, în sens invers acelor de 
ceasornic, pentru a deschide complet valva.

Partea de 
gaz

Robinet cu bilă
Cu o cheie fixă, rotiţi în sens invers acelor de ceasornic cu 90°, până când ajungeţi la opritor.
(Deschis complet)
În cazul robinetului cu bilă cu opritor, eliberaţi opritorul pentru a deschide sau închide robinetul. 
După finalizarea lucrării, fixaţi opritorul.

Aveţi grijă să nu atingeţi cu cheia orificiul de alimentare atunci când capacul corpului robinetului 
este deschis sau închis.

Capacul corpului robinetului

Orificiu de alimentare Complet închis Complet deschis

 Poziţia racordului de verificare

În figura de mai jos este ilustrată poziţia racordului de verificare.
MMY-MUP0801, 1001, 1201, 1401HT8          MMY-MUP1601, 1801, 2001, 2201, 2401HT8

Pentru 
partea 
de înaltă 
presiune
(culoare: 
roşu)

Pentru partea de joasă 
presiune
(culoare: albastru)
Pentru partea de lichid
(culoare: verde)

Pentru partea de 
lichid
(culoare: verde)

Pentru partea de joasă presiune 
(culoare: albastru)

Pentru partea de înaltă 
presiune (culoare: roşu)

 Termoizolarea ţevilor
• Aplicaţi material termoizolant pe ţevi, separat pentru partea de lichid, gaz şi echilibrare.
• Folosiţi material termoizolant care rezistă la temperaturi de 120 °C sau mai ridicate pentru ţevile de pe partea de 

gaz.

 Lucrările finale după racordarea ţevilor
• După ce aţi terminat de racordat ţevile, acoperiţi deschizătura ţevilor/cablurilor cu capacul de mascare sau 

umpleţi spaţiul dintre ţevi cu silicon sau cu chit.
• În cazul în care aţi pozat ţevile descendent, acoperiţi şi orificiile din placa de bază.
• Dacă nu sunt astupate, pot apărea probleme cauzate de pătrunderea apei sau prafului.

Cu capacul de mascare Fără capacul de mascare

Capac de 
mascare ţevi/
cabluriPozare prin 

faţă Pozare 
descendentă

Acoperiţi deschizătura cu 
capacul de mascare.

Pozare prin 
faţă Pozare 

descendentă

Umpleţi cu silicon sau chit 
spaţiul din jurul ţevilor.

Capac de 
mascare ţevi/
cabluri

 Suporturi pentru ţevi
Montaţi suporturile pentru ţevi conform tabelului de mai jos.

Diametrul ţevii (mm) Interval
15,9 - 19,1 2 m
22,2 - 54,0 3 m
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 Alegerea cablajului electric

1 O singură unitate

Unitatea 1

ELCB ELCB ELCB ELCB ELCB

Întreru-
pător 

general

Întreru-
pător 

general

Întreru-
pător 

general

Întreru-
pător 

general

Întreru-
pător 

general

Unitatea 3Unitatea 2 Unitatea 4 Unitatea 5

MCA: amperaj minim în circuit
MOCP: protecţie maximă la supracurent (amperi)

Denumirea modelului Alimentare electrică MCA MOCP

MMY-MUP0801

3N~, 50 Hz
380-400-415 V

17 20

MMY-MUP1001 23 32

MMY-MUP1201 27 32

MMY-MUP1401 31 40

MMY-MUP1601 34 40

MMY-MUP1801 38 50

MMY-MUP2001 40 50

MMY-MUP2201 57 63

MMY-MUP2401 60 80

 AVERTIZARE
Aparatul va fi instalat în conformitate cu reglementările naţionale referitoare la legarea la reţea.
O putere electrică mai mică a circuitului de alimentare sau o instalare incompletă poate provoca şocuri electrice 
sau incendii.

 ATENŢIE!
• Executaţi cablarea sursei de alimentare respectând reglementările companiei de distribuţie electrică locală.
• Nu alimentaţi cu 380 - 415 V regletele de conexiuni pentru cablurile de comandă [Uv (U1, U2), Uh (U3, U4), Uc (U5, 

U6)]; în caz contrar, unitatea se poate defecta.
• Asiguraţi-vă că nu se ating cablurile electrice de componentele cu temperatură ridicată ale conductelor; în caz 

contrar, mantaua cablurilor se poate topi şi se pot produce accidente.
• După conectarea cablurilor la regleta de conexiuni, fixaţi cablurile şi prindeţi-le cu cleme.
• Cablurile electrice şi ţevile de agent frigorific trebuie să urmeze acelaşi traseu în sistem.
• Nu alimentaţi unităţile interioare înainte de finalizarea procesului de vacuumare a ţevilor de agent frigorific.
• Pentru cablarea electrică a unităţilor interioare, urmaţi instrucţiunile din manualul de instalare aferent fiecărei 

unităţi interioare.

 Specificaţii pentru alimentarea electrică

Nu şuntaţi alimentarea dintre unităţile exterioare prin 
regletele de conexiuni (L1, L2, L3, N).

Alimentarea 
unităţilor 

exterioare

Greşit

8 Conexiunile electrice
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2 Combinaţiile unităţilor exterioare
MCA: amperaj minim în circuit

MOCP: protecţie maximă la supracurent (amperi)

Denumirea 
modelului Alimentare electrică Unitatea 1 Unitatea 2 Unitatea 3 Unitatea 4 Unitatea 5

MCA MOCP MCA MOCP MCA MOCP MCA MOCP MCA MOCP
MMY-UP2611 MMY-MUP1401 31 40 MMY-MUP1201 27 32 − − − − − − − − −
MMY-UP2811 MMY-MUP1401 31 40 MMY-MUP1401 31 40 − − − − − − − − −
MMY-UP3011 MMY-MUP1801 38 50 MMY-MUP1201 27 32 − − − − − − − − −
MMY-UP3211 MMY-MUP2001 40 50 MMY-MUP1201 27 32 − − − − − − − − −
MMY-UP3411 MMY-MUP2001 40 50 MMY-MUP1401 31 40 − − − − − − − − −
MMY-UP3611 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP1201 27 32 − − − − − − − − −
MMY-UP3811 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP1401 31 40 − − − − − − − − −
MMY-UP4011 MMY-MUP2001 40 50 MMY-MUP2001 40 50 − − − − − − − − −
MMY-UP4211 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP1801 38 50 − − − − − − − − −
MMY-UP4411 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2001 40 50 − − − − − − − − −
MMY-UP4611 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2201 57 63 − − − − − − − − −
MMY-UP4811 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 − − − − − − − − −
MMY-UP5011 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP1401 31 40 MMY-MUP1201 27 32 − − − − − −
MMY-UP5211 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP1401 31 40 MMY-MUP1401 31 40 − − − − − −
MMY-UP5411 MMY-MUP2001 40 50 MMY-MUP2001 40 50 MMY-MUP1401 31 40 − − − − − −
MMY-UP5611 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2001 40 50 MMY-MUP1201 27 32 − − − − − −
MMY-UP5811 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2001 40 50 MMY-MUP1401 31 40 − − − − − −
MMY-UP6011 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP1201 27 32 − − − − − −
MMY-UP6211 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP1401 31 40 − − − − − −
MMY-UP6411 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2001 40 50 MMY-MUP2001 40 50 − − − − − −
MMY-UP6611 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2201 57 63 MMY-MUP2001 40 50 − − − − − −
MMY-UP6811 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2001 40 50 − − − − − −
MMY-UP7011 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2201 57 63 − − − − − −
MMY-UP7211 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 − − − − − −
MMY-UP7411 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP1401 31 40 MMY-MUP1201 27 32 − − −
MMY-UP7611 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP1401 31 40 MMY-MUP1401 31 40 − − −
MMY-UP7811 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2001 40 50 MMY-MUP2001 40 50 MMY-MUP1401 31 40 − − −
MMY-UP8011 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2001 40 50 MMY-MUP1201 27 32 − − −
MMY-UP8211 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2001 40 50 MMY-MUP1401 31 40 − − −
MMY-UP8411  MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP1201 27 32 − − −
MMY-UP8611 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP1401 31 40 − − −
MMY-UP8811 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2001 40 50 MMY-MUP2001 40 50 − − −
MMY-UP9011 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2201 57 63 MMY-MUP2001 40 50 − − −
MMY-UP9211 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2001 40 50 − − −
MMY-UP9411 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2201 57 63 − − −
MMY-UP9611 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 − − −
MMY-UP9811 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP1401 31 40 MMY-MUP1201 27 32
MMY-UP10011 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP1401 31 40 MMY-MUP1401 31 40
MMY-UP10211 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2001 40 50 MMY-MUP2001 40 50 MMY-MUP1401 31 40
MMY-UP10411 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2001 40 50 MMY-MUP1201 27 32
MMY-UP10611 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2001 40 50 MMY-MUP1401 31 40
MMY-UP10811 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP1201 27 32
MMY-UP11011 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP1401 31 40
MMY-UP11211 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2001 40 50 MMY-MUP2001 40 50
MMY-UP11411 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2201 57 63 MMY-MUP2001 40 50
MMY-UP11611 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2001 40 50
MMY-UP11811 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2201 57 63
MMY-UP12011 MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60  80 MMY-MUP2401 60 80  MMY-MUP2401 60 80 MMY-MUP2401 60 80
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 Linia de comunicare
Modelele TU2C-Link (seria U) pot fi utilizate în combinaţie cu modelele TCC-Link (altele decât din seria U).
Pentru detalii despre tipul de comunicare, consultaţi tabelul de mai jos.

Tipul de comunicare şi denumirea modelelor

Tip de comunicare TU2C-Link 
(seria U şi modele viitoare) TCC-Link (Diferite de seria U)

Unitate exterioară

MMY-MUP 
 

           Această literă indică modelul din 
seria U.

Altele decât din seria U
MMY-MAP 
MCY-MAP 

Unitate interioară

MM  -UP 
      

           Această literă indică modelul din 
seria U.

Altele decât din seria U
MM  -AP 

Telecomandă cu fir

RBC-A U

               Această literă indică modelul din 
seria U.

Altele decât din seria U

Setul telecomandă fără 
fir şi unitate receptoare

RBC-AXU

             Această literă indică modelul din 
seria U.

Altele decât din seria U

Unitate exterioară din seria U: SMMS-u (MMY-MUP  )
Unitate exterioară din altă serie decât seria U: SMMS-i, SMMS-e etc. (MMY-MAP )

 Specificaţii pentru cablurile de comunicare

 Dispunerea cablurilor de comunicare
Dispunerea simplificată a cablurilor de comunicare

A B A B

A B A B A B

U3 U4
Uh

U1 U2 
Uv

A BU1 U2 
Uv

A BU1 U2 
Uv

SHIELD SHIELDUc Uc

vUvU

Uv Uv Uh Uh SHIELD SHIELDUc UcUv Uv Uh Uh

Unitate exterioară primară

Dispozitiv 
de comandă 
centralizată

Cablul de comandă dintre unităţile exterioare (cablu ecranat)

Cablul de comandă dintre unităţile interioare şi exterioare (cablu ecranat)

Cablul de comandă dintre unităţile interioare (cablu ecranat)

Unitate 
interioară

Unitate 
interioară

Unitate interioară

Telecomandă Telecomandă Telecomandă
(Comandă de grup)

Unitate 
interioară

Unitate exterioară secundară

•  Cablurile de comunicare şi cablurile de comandă centralizată sunt cabluri cu 2 conductoare, fără polaritate.
Folosiţi cabluri ecranate cu 2 conductoare pentru a evita interferenţele.
În acest caz, capetele cablului de comunicare trebuie împământate.

•  Folosiţi un cablu cu 2 conductoare, fără polaritate, pentru telecomandă. (Bornele A, B)
Folosiţi un cablu cu 2 conductoare, fără polaritate, pentru comanda de grup. (Bornele A, B)
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Tabelul 1 linia Uv şi Uc

Cabluri Cu 2 conductoare, fără polaritate
Tip Cablu ecranat
Secţiune/lungime 1,0 - 1,5 mm²: Până la 1000 m

Tabelul 2 linia Uh

Cabluri Cu 2 conductoare, fără polaritate
Tip Cablu ecranat

Secţiune/lungime 1,0 - 1,5 mm²: Până la 1000 m
2,0 mm²: Până la 2000 m

Tabelul 3 Cablajul telecomenzii

Cabluri Cu 2 conductoare, fără polaritate
Secţiune 0,5 mm² - 2,0 mm²

Lungime

• Până la 500 m
• Până la 400 m în cazul a două telecomenzi în comanda de grup.
• Până la 200 m lungime totală a cablurilor de comunicare între unităţile 

interioare (L6)

CERINŢĂ

•  Pentru linia de comandă centralizată (L1), atunci când la dispozitivul de comandă centralizată sunt conectate 
unităţi exterioare din seria U şi unităţi exterioare din altă serie decât seria U, respectaţi specificaţiile pentru 
cablurile de comunicare pentru unităţile exterioare din altă serie decât seria U.

•  Cablaţi fiecare linie prezentată mai jos cu cabluri de acelaşi tip şi cu aceeaşi secţiune.
Dacă într-un sistem se folosesc cabluri de tipuri şi secţiuni diferite, vor exista probleme de comunicare.
•  Linia de comandă centralizată şi cablurile dintre unităţile interioare şi unităţile exterioare din altă serie decât 

seria U
•  Linia Uv (cablurile dintre unităţile interioare şi unităţile exterioare) şi linia Uc (cablurile dintre unitatea 

exterioară şi unităţile exterioare) din seria U
• Cablurile dintre unitatea exterioară şi unităţile exterioare din altă serie decât seria U

•  Pentru specificaţiile cablurilor de comunicare pentru unitatea exterioară din altă serie decât seria U, consultaţi 
manualul de instalare care însoţeşte unitatea exterioară care urmează a fi conectată.

[Linia Uh şi linia/cablurile dintre unitatea exterioară şi unităţile exterioare din altă serie decât seria U]
Până la 2000 m (L1 + L5 + L6)

[Linia Uv şi linia Uc din seria U]
Până la 1000 m (L2)
Până la 1000 m (L3 + L4)

[Între unitatea exterioară şi unităţile exterioare din altă serie decât seria U]
Până la 100 m (L7)

•  Linia U (v, h, c) se referă la cablurile de comandă.
Linia Uv: dintre unitatea interioară şi cea exterioară.
Linia Uh: Linia de comandă centralizată
Linia Uc: dintre unităţile exterioare.

*  Chiar dacă unităţile interioare, telecomenzile şi dispozitivul de comandă centralizată sunt modele din altă serie decât din seria U, schemele de cablare a sistemului compus din aceste unităţi 
şi specificaţiile cablurilor sunt aceleaşi cu cele din schema sistemului de mai sus.

U2

U4

U3 U4U3 U4
Uh

U6

U4U1 U2
Uv

A B U6

U4U1 U2
Uv

A B U6

U4U1 U2
Uv

A B U6

U4U1 U2
Uv

A B

U1

U3

U2
Uv

U5 U6
Uc

U3 U4
Uh

U1 U2
Uv

U5 U6
Uc

U3 U4
Uh

U1 U2
Uv

U5 U6
Uc

U3 U4
Uh

U1 U2

U4

U6

U4U1 U2

A B U6

U4U1 U2

A B U6

U4U1 U2

A B U6

U4U1 U2

A B

U1

U3

U2 U5 U6

U3 U4

U1 U2 U5 U6

U3 U4

U1 U2 U5 U6

U3 U4

U1

Uv Uv Uv Uv

<Seria U>

<Seria U> <Altele decât din seria U>

<Seria U>*

<Seria U>*

<Seria U>*

<Seria U>*

(SMMS-u) (SMMS-i)
(SMMS-e)
(MiNi SMMS)
etc.

Dispozitiv de comandă centralizată

Unitate exterioară Unitate exterioară

Unitate interioară

Telecomandă

Unitate interioară

Telecomandă
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 Comanda de grup prin intermediul unei telecomenzi
Dacă modelele din seria U (TU2C-Link) sunt utilizate în combinaţie cu alte modele decât cele din seria U (TCC-
Link), specificaţiile pentru cabluri şi numărul maxim de unităţi interioare care pot fi conectate se modifică.

Comanda de grup pentru mai multe unităţi interioare (16 unităţi) prin intermediul unui singur comutator de 
telecomandă

BABABABABABA

(A.B)

16.oN15.oN4.oN3.oN2.oN1.oN
Unitate interioară

Telecomandă

Numărul maxim de unităţi interioare care pot fi conectate şi tipul comunicării

Tip unitate

Unitate exterioară Seria U Seria U Seria U Seria U 
Unitate interioară Seria U Seria U Seria U Seria U 
Telecomandă Seria U Seria U Seria U Seria U 

Tip de comunicare TU2C-
Link TCC-Link

Numărul maxim de unităţi care pot 
fi conectate 16 8

 : Altele decât din seria U

 Conectarea cablului de alimentare
1.  Introduceţi firele cablului de alimentare din partea dreaptă jos a cutiei de conexiuni electrice şi conectaţi-le la 

regletele de conexiuni de alimentare, conectaţi firul de împământare la şurubul de împământare, apoi fixaţi 
fiecare dintre cele cinci fire cu clema şi colierul.

2.  După ce aţi terminat de conectat firele cablului de alimentare, treceţi fiecare dintre cele cinci fire prin gaura 
decupată în materialul de etanşare (de culoare neagră) de sub clemă şi trageţi-le în afara cutiei de conexiuni 
electrice. Desprindeţi cu mâna partea de sus şi partea de sus a materialului de etanşare din jurul găurii 
decupate înainte de a trece firele prin gaură.

3.  Treceţi colierul prin cele două găuri din partea dreaptă a plăcii de fixare a valvei şi fixaţi cu colierul firele de 
alimentare.

25 mm 
sau mai 

mult

Desprindeţi partea de sus şi 
partea de jos a materialului 
de etanşare.

Circuit de împământare
Cablu de alimentare

Treceţi colierul prin gaura din baza clemei 
şi fixaţi bine firul de alimentare.

Material de 
etanşare

Baza clemei

 Conectarea cablurilor de alimentare şi a cablurilor de comunicare
Scoateţi părţile predecupate de pe capacul de mascare a ţevilor/cablurilor de pe partea frontală a unităţii şi panoul 
de dedesubt pentru a trece prin găuri cablurile de alimentare şi de comunicare.

Şurub de 
împământare

Regletă de conexiuni 
pentru comunicare

Fire ale cablului de 
comunicare

Cleme cablu

Regletă de conexiuni 
pentru alimentare

Fire ale cablului de 
alimentare

Fire ale cablului de 
alimentare

Colier de fixare

Gaură predecupată 
pentru firele cablului 
de alimentare 2

Fire ale cablului 
de alimentare Gaură predecupată 

pentru firul cablului 
de comunicare

Fire ale cablului 
de comunicare

Gaură prede-
cupată pentru 
firele cablului de 
alimentare 1

OBSERVAŢIE

Aveţi grijă să separaţi cablul de alimentare de cablurile de comunicare.
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Mărimea şuruburilor şi cuplul de strângere

Mărimea şurubului Cuplu de strângere
(N•m)

Borna pentru alimentare M6 2,5 - 3,0
Şurub de împământare M8 5,5 - 6,6

 Conectarea firelor cablului de comunicare
1.  Introduceţi firele de comunicare din colţul din dreapta jos al cutiei de conexiuni electrice şi conectaţi-le la 

regletele de conexiuni pentru comunicare.
2.  Fixaţi firele cu clema din partea dreaptă a regletei şi cu clema de pe materialul de etanşare de sub cutia de 

coenexiuni electrice, apoi treceţi firele prin gaura predecupată din materialul de etanşare şi scoateţi-le în afara 
cutiei de conexiuni electrice. Desprindeţi cu mâna partea de sus şi partea de sus a materialului de etanşare din 
jurul găurii decupate înainte de a trece firele prin gaură.

Uc: Cablu de comunicare între unităţile exterioare

Uh: Dispozitiv de comandă centralizată

ECRANAT: Cablu ecranat

Uv: Cablu de comunicare spre unitatea interioară

Mărimea şuruburilor şi cuplul de strângere

Mărimea şurubului Cuplu de strângere
(N•m)

Borna firelor cablului de comunicare M4 1,2 - 1,4

Pentru această unitate este necesară configurarea adreselor unităţilor interioare înainte de a porni 
climatizarea.
Configuraţi adresele urmând paşii de mai jos.

 ATENŢIE!
• Finalizaţi cablarea electrică înainte de a configura adresele.
• Dacă porniţi unitatea exterioară înainte de a porni unităţile interioare, pe afişajul cu 7 segmente al plăcii de 

circuite imprimate a unităţii exterioare apare CODE No. [E19] până când sunt pornite unităţile interioare. Aceasta 
nu reprezintă o defecţiune.

• Atribuirea automată a adresei unei linii frigorifice poate dura până la zece minute (în mod normal, aproximativ 5 
minute).

• Pentru alocarea automată a adreselor sunt necesare setări ale unităţii exterioare. (Configurarea adreselor nu 
este iniţiată prin simpla pornire a unităţii.)

• Pentru configurarea adreselor nu este necesară funcţionarea unităţii.

Înainte de a configura adresa, reglaţi comutatorul DIP-SW de pe placa de interfaţă a unităţii exterioare primare.

1.  Urmaţi paşii de mai jos pentru a deschide capacul cutiei de 
conexiuni electrice

(1).  Slăbiţi şuruburile de pe partea stângă şi dreaptă a capacului cutiei de conexiuni electrice.
(2).  Scoateţi şurubul A pentru MMY-MUP220 şi MUP240.

(Şurubul A nu există la MMY-MUP080, MUP100, MUP120, MUP140, MUP160, MUP180 şi MUP200)

Şurubul A

(3).  Ţineţi de partea de jos a capacului cutiei de conexiuni electrice; trageţi capacul spre dumneavoastră şi, în 
acelaşi timp, ridicaţi-l şi scoateţi-l.

9 Configurarea adreselor
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2.  Urmaţi paşii de mai jos pentru a regla comutatorul manual (DIP 
switch) de pe placa de circuite imprimate a interfeţei unităţii 
exterioare primare.

2-1. Configurarea unităţii exterioare primare
Aduceţi în poziţia ON comutatorul manual 1 al SW101 de pe placa de interfaţă a unităţii exterioare primare.
Aduceţi în poziţia ON comutatorul manual 2 al SW100.

Placa de circuite imprimate cu interfaţa unităţii exterioare primare

*  Configurarea unităţii exterioare primare este 
necesară şi pentru un sistem cu unitate 
exterioară individuală.

2.2 Configurarea adreselor liniei (sistemului)
Pentru comanda centralizată sau pentru comanda de grup pentru două sau mai multe linii frigorifice, configuraţi 
adresa liniei (sistemului).

(Exemplu) Comandă centralizată pentru o singură linie 
frigorifică

Comandă centralizată pentru 2 sau mai multe 
linii frigorifice

Schema de 
cablare a 
sistemului

Exterioară

Interioară InterioarăInterioară Interioară

ExterioarăComandă 
centralizată

Teleco-
mandă

Teleco-
mandă

Teleco-
mandă

Comandă 
centralizată

Exterioară

Interioară InterioarăInterioară Interioară

Exterioară

Teleco-
mandă

Teleco-
mandă

Teleco-
mandă

Comandă 
centralizată

Configurarea 
adreselor liniei 
(sistemului)

Nu Configuraţi adresa

(Exemplu) Controlarea a 2 sau mai multe linii frigorifice ca grup (*)

Schema de 
cablare a 
sistemului

Exterioară

Interioară InterioarăInterioară

(Comandă de grup)

Interioară

Exterioară

Teleco-
mandă

Configurarea 
adreselor liniei 
(sistemului)

Configuraţi adresa

*  Comanda de grup pentru mai multe linii frigorifice este disponibilă numai dacă fiecare linie frigorifică dispune de 
acelaşi tip de comunicare (fie TU2C-Link, fie TCC-Link). Dacă în cadrul sistemului o linie frigorifică are TU2C-
Link şi altă linie are TCC-Link, comanda de grup pentru mai multe linii nu este disponibilă.

(1)  Configuraţi adresa unei linii (sistem) pentru fiecare sistem folosind SW101 şi 102 de pe placa de 
circuite imprimate a interfeţei unităţii exterioare primare din fiecare sistem.
(Valoarea implicită din fabrică: Adresa 1)

OBSERVAŢIE

Aveţi grijă să configuraţi o adresă unică pentru fiecare sistem. Nu folosiţi aceeaşi adresă pentru un alt sistem (linie 
frigorifică) sau o parte personalizată.

Placa de circuite imprimate cu interfaţa unităţii exterioare primare
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Reglajele comutatoarelor pentru adresa unei linii (sistem) pe placa de interfaţă a unităţii exterioare
( : comutator pornit, : comutator oprit)

Adresa liniei (sistemului) SW101 SW102

1 2 3 4 1 2 3 4

1 - - -

2 - - -

3 - - -

4 - - -

5 - - -

6 - - -

7 - - -

8 - - -

9 - - -

10 - - -

11 - - -

12 - - -

13 - - -

14 - - -

15 - - -

16 - - -

17 - - -

18 - - -

19 - - -

20 - - -

21 - - -

22 - - -

23 - - -

24 - - -

25 - - -

26 - - -

27 - - -

28 - - -

(2)  Aduceţi în poziţia ON comutatorul DIP 1 al SW100 de pe placa de interfaţă a unităţii 
exterioare primare cu cel mai mic număr de adresă.

Reglajul comutatoarelor (exemplu de reglaj pentru comanda centralizată a 2 sau mai multe linii 
frigorifice)

Unităţi exterioare (reglaj manual)

1

1

0

1

2

0

2

1

1

2

2

2

3

1

0

A

U3 U4
Uh

U1 U2
Uv

U5 U6
Uc

U3 U4
Uh

U1 U2
Uv

U5 U6
Uc

U3 U4
Uh

U1 U2
Uv

U5 U6
Uc

U3 U4
Uh

U1 U2
Uv

U5 U6
Uc

U3 U4
Uh

U1 U2
Uv

U5 U6
Uc

BABA BABAB

2U1U2U1U2U1U2U1U2U1U
vUvUvUvUvU

*Unităţile scrise cu litere îngroşate trebuie reglate manual.
Placa

de interfaţă
a unităţii exterioare

SW101, 102
[adresa liniei (sistemului)]

Comutatorul DIP 1 al 
SW100
(terminal al liniei de 
comandă centralizată)

Unităţi interioare
(configurare automată)

Adresa liniei (sistemului)
Adresa unităţii interioare
Adresa grupului

Unitate primară

1

Aduceţi la ON

Unitate 
secundară

(Niciun reglaj 
necesar)

Unitate 
primară

Unitate 
primară

Unitate 
secundară

Unitate se-
cundară

Unitate 
primară

Dispozitiv 
de comandă 
centralizată

Teleco-
mandă

Individual Grup

Teleco-
mandă

Teleco-
mandă

Teleco-
mandă

Unitate 
secundară

(Niciun reglaj 
necesar)

(Niciun reglaj 
necesar)

Unitate primară

2

(Niciun reglaj 
necesar)

(Niciun reglaj 
necesar)

Unitate primară

3

(Niciun reglaj 
necesar)

Valoare 
implicită din 

fabrică

1

OFF (Oprit)

3. Montaţi capacul cutiei de conexiuni electrice.
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4.  Deschideţi capacul uşii de acces şi urmaţi paşii de mai jos pentru 
a configura adresa.

CERINŢĂ

•  Cutia de conexiuni electrice conţine piese cu tensiune înaltă.
Atunci când configuraţi adresele unei unităţi exterioare, puneţi în funcţiune unitatea prin uşa de acces, după 
cum se arată în imaginea de mai jos, pentru a nu vă electrocuta. Nu scoateţi capacul cutiei de conexiuni 
electrice.

* După finalizarea operaţiunilor, închideţi capacul uşii de acces şi fixaţi-l cu şurubul.

Capacul uşii de acces

Capacul cutiei de conexiuni electrice

Şurub de fixare pentru 
capacul uşii de acces

1 Mai întâi porniţi unităţile interioare, şi apoi unităţile exterioare.

2 După circa 1 minut de la pornirea alimentării, verificaţi dacă pe afişajul cu 7 segmente al plăcii 
de interfaţă a unităţii exterioare primare se afişează alternativ U. 1. Err (U. 1. flash)  şi L08  la 
intervale de 1 secundă.

3 Apăsaţi SW06 pentru a iniţia configurarea automată a adreselor.
[Configurarea adresei unei linii poate dura până la zece minute (în mod normal, aproximativ 5 
minute).]

4 Pe afişajul cu 7 segmente apare Auto 1 → Auto 2 → Auto 3  .
Configurarea este finalizată când afişajul se schimbă la U. 1. - - - (U. 1. flash)  sau la 
U. 1. - - - (U. 1. light) .

5 Repetaţi paşii de la 2 la 4 pentru celelalte linii frigorifice.

6 Configuraţi adresa pentru comanda centralizată.
(Pentru configurarea adresei de comandă centralizată, consultaţi manualul de instalare a 
dispozitivelor de comandă centralizată.)

Placa de circuite imprimate cu interfaţa unităţii exterioare primare

3
2,4

CERINŢĂ

•  Atunci când 2 sau mai multe linii frigorifice sunt comandate ca grup, nu uitaţi să porniţi toate unităţile interioare 
din grup înainte de a configura adresele.

•  Dacă configuraţi adresele fiecărei linii separat, unitatea interioară primară a fiecărei linii este configurată 
separat. În acest caz, în momentul pornirii se afişează numărul de cod „L03” (Suprapunere unitate interioară 
primară). Schimbaţi adresa grupului pentru a seta una dintre unităţi ca unitate primară folosind telecomanda cu 
fir.

(Exemplu) Controlarea a 2 sau mai multe linii frigorifice ca grup

Schema de 
cablare a 
sistemului

Exterioară

Interioară

Teleco-
mandă

(Comandă de grup)

InterioarăInterioară Interioară

Exterioară
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 Schimbarea adresei unităţii interioare cu ajutorul telecomenzii
Pentru a schimba adresa unei unităţi interioare cu ajutorul telecomenzii

Denumirea modelului telecomenzii: RBC-ASCU11-E

 Metoda de schimbare a adresei unei unităţi interioare individuale (unitatea interioară este asociată cu 
o telecomandă cu fir monotonală) sau a unei unităţi interioare dintr-un grup. (Metoda poate fi utilizată 
dacă adresele au fost deja configurate automat.)

3,6

4,5 1 7

2,4,5

(Se efectuează cu unităţile oprite.)

1 Ţineţi apăsate simultan butonul de meniu şi butonul de setare [ ] 
timp de cel puţin 10 secunde.
(Dacă 2 sau mai multe unităţi interioare sunt comandate într-un grup, primul număr indicat, UNIT No., este 
numărul unităţii primare.)

2 De fiecare dată când butonul de setare [ ] [ ] este afişat, numerele unităţilor interioare din grupul 
de comandă se schimbă periodic. Selectaţi unitatea interioară pentru care doriţi să modificaţi 
setările. (Ventilatorul şi lamelele unităţii interioare selectate sunt activate.)
(Ventilatorul unităţii interioare selectate este pornit.)

3 Apăsaţi butonul de oprire programată.

4 Apăsaţi butonul de meniu pentru a aprinde intermitent opţiunea Code No. (Nr. cod). Modificaţi Code 
No. [13] (Nr. cod) cu ajutorul butonului de setare [ ] [ ].

5 Apăsaţi butonul de meniu pentru a aprinde intermitent opţiunea Set data [ ] (Valori setate). 
Apăsaţi în mod repetat butoanele [ ] [ ] pentru a modifica după cum doriţi valoarea indicată în 
secţiunea SET DATA (Valori setate).

6 Apăsaţi butonul de oprire programată.
(Atunci când afişajul se schimbă de la [ ¯ ¯ ] la Set data [ ] aprinse intermitent, configurarea este 
finalizată.)

7 După finalizarea tuturor setărilor, apăsaţi butonul ON/OFF (Pornire/oprire) pentru a le defini.
 se aprinde intermitent, după care informaţiile de pe afişaj dispar şi aparatul de aer condiţionat intră în 

modul normal de oprire.
(Telecomanda nu poate fi utilizată cât timp  se aprinde intermitent.)

8 Pentru a modifica setările unei alte unităţi interioare, repetaţi de la Procedura 1.

OBSERVAŢIE

1.  Dacă adresele liniei (sistemului) sunt configurate în mod greşit, va apărea Code No. [E04] (Problemă de 
comunicare unitate interioară/exterioară).

2.  Dacă folosiţi telecomanda pentru a configura manual adresele unităţilor interioare din 2 sau mai multe linii 
frigorifice şi apoi folosiţi comanda centralizată, configuraţi unitatea exterioară primară a fiecărei linii după cum 
urmează.

 • Setaţi o adresă de sistem pentru unitatea exterioară primară a fiecărei linii cu SW101 şi 102 de pe placa de 
interfaţă aferentă.

 •  Aduceţi în poziţia ON comutatorul DIP 1 al SW100 de pe placa de interfaţă a unităţii exterioare primare cu cel 
mai mic număr de adresă.

 •  După finalizarea tuturor reglajelor de mai sus, configuraţi adresa dispozitivelor de comandă centralizată. 
(Pentru configurarea adresei de comandă centralizată, consultaţi manualul de instalare a dispozitivelor de 
comandă centralizată.)

 Resetarea adresei
[Resetarea la parametrii de fabrică (adresă nestabilită)]

Metoda 1
Ştergerea fiecărei adrese în parte folosind telecomanda cu fir Configuraţi adresa sistemului, adresa unităţii 
interioare şi adresa grupului la „00Un” folosind o telecomandă cu fir.
(Pentru procedura de configurare, consultaţi procedurile de configurare a adreselor cu ajutorul telecomenzii cu fire 
descrise în paginile precedente.)

Metoda 2
Ştergerea simultană a tuturor adreselor unităţilor interioare dintr-o linie frigorifică din unitatea exterioară

1 Opriţi unităţile interioare şi exterioare ale liniei frigorifice pe care doriţi să o resetaţi la parametrii de 
fabrică şi configuraţi unitatea exterioară primară a liniei după cum urmează.

2 Porniţi unităţile interioare şi exterioare ale liniei frigorifice pentru care doriţi să iniţializaţi adresele. 
După circa un minut de la pornirea alimentării, verificaţi dacă pe afişajul cu 7 segmente al unităţii 
exterioare primare apare „U.1. - - -” şi efectuaţi următoarele operaţiuni la placa de interfaţă a unităţii 
exterioare primare a liniei frigorifice după cum urmează.

SW01 SW02 SW03 SW04 Adrese care pot fi şterse

2 1 2
Verificaţi dacă pe afişajul cu 7 segmente 
apare „A.d.buS” şi aduceţi SW04 în poziţia 
ON timp de peste cinci secunde.

Adresă sistem/unitate interioară/grup

2 2 2
Verificaţi dacă pe afişajul cu 7 segmente 
apare „A.d.nEt” şi aduceţi SW04 în poziţia ON 
timp de peste cinci secunde.

Adresă comandă centralizată

3 Verificaţi dacă pe afişajul cu 7 segmente apare „A.d. c.L.” şi reglaţi SW01, SW02 şi SW03 la 
1, 1, 1.

4 După ce aţi şters adresa cu succes, pe afişajul cu 7 segmente apar alternativ „U.1.Err” şi „L08” la 
intervale de 1 secundă.

5 Configuraţi din nou adresele după ce aţi terminat de şters.
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Placa de circuite imprimate cu interfaţa unităţii exterioare primare

3,5,6,8,9,10

2

74

 Resetarea comunicării (revenirea la parametrii de fabrică)

1 Mai întâi opriţi unităţile interioare, şi apoi unităţile exterioare.

2 Aduceţi în poziţia ON SW106-2 de pe placa de interfaţă a unităţii exterioare primare.

3 Mai întâi porniţi unităţile exterioare, şi apoi unităţile interioare.
(Porniţi unitatea primară, apoi, după cel puţin 20 de secunde, porniţi unităţile secundare şi 
unităţile interioare. Dacă unităţile secundare nu pot fi pornite după ce a fost pornită unitatea 
primară, porniţi-le simultan pe ambele. După aceea, porniţi unitatea interioară.)

4 Pe afişajul cu 7 segmente apare „- r S t. -”. Verificaţi dacă toate unităţile au rămas pornite mai 
mult de aproximativ 1 minut. Opriţi toate unităţile interioare şi exterioare.

5 Aduceţi în poziţia OFF SW106-2 de pe placa de interfaţă a unităţii exterioare primare.

Pentru acest produs este necesară configurarea comunicării prin TU2C-Link sau TCC-Link după configurarea 
adreselor. Urmaţi procedura de mai jos pentru a configura comunicarea. Comunicarea TCC-Link este configurată 
ca fiind cea implicită din fabrică.

 ATENŢIE!
• Finalizaţi cablarea electrică înainte de a configura adresele.
• Configurarea adresei unei linii frigorifice poate dura între 1 şi 3 minute, aproximativ.
• Pentru configuarea comunicării sunt necesare setări ale unităţii exterioare.

(Configurarea comunicării nu este iniţiată prin simpla pornire a unităţii.)
• Dacă unităţile exterioare pentru care s-a configurat deja comunicarea sunt conectate, configuarea nu poate fi 

realizată în mod corect.
În această situaţie, resetaţi parametrii de comunicare şi reconfiguraţi.

 Configurarea comunicării

1 Mai întâi porniţi unităţile interioare, şi apoi unităţile exterioare.
2 Aduceţi comutatorul rotativ de pe placa de interfaţă a unităţii exterioare primare la SW01= [2], 

SW02= [16] şi SW03= [2].
3 Afişajul cu 7 segmente trece de la „c.c. b p s” la „c.c.”  0” la intervale de 1 secundă.
4 Ţineţi apăsat SW04 timp de cel puţin 5 secunde.
5 Pe afişajul cu 7 segmente se aprinde intermitent „c.c.i n”.
6 Afişajul cu 7 segmente trece de la „c.c. i n” la „c.c. ” la intervale de 1 secundă.

Numărul unităţii interioare conectate este afişat în [ ], aşadar, dacă este corect, continuaţi cu „7 ”.
Între paranteze se află măsurile care trebuie luate atunci când numărul unităţilor interioare este 
diferit.
(Atunci când numărul unităţilor interioare conectate este diferit de numărul unităţilor interioare 
de pe afişajul cu 7 segmente, ştergeţi setarea pentru tipul de comunicare pentru a elimina 
cauza. Pentru a şterge setarea pentru tipul de comunicare, ţineţi apăsat SW05 timp de cel 
puţin 5 secunde.
Pe afişajul cu 7 segmente se aprinde intermitent „c.c. r S t”.
După câteva momente, afişajul cu 7 segmente trece de la „c.c. b p s” la „c.c. 0”.
Aduceţi comutatorul rotativ înapoi la [1] pentru SW01, [1] pentru SW02 şi [1] pentru SW03.)

7 Ţineţi apăsat SW06 timp de cel puţin 5 secunde.
8 Pe afişajul cu 7 segmente se aprinde intermitent „c.c.b p s”.

După aceea, configurarea este finalizată atunci când afişajul cu 7 segmente se schimbă la 
„c.c. F i n”.
(Dacă afişajul cu 7 segmente se schimbă la „c.c. E r r ”, încercaţi din nou.)

9 După câteva momente, afişajul cu 7 segmente trece de la „c.c. b p s” la „c.c. 1” (sau „c.c. o ”) 
la intervale de 1 secundă.

10 Aduceţi înapoi comutatorul rotativ de pe placa de interfaţă a unităţii exterioare primare la 
SW01= [1], SW02= [1] şi SW03= [1].

Afişaj cu 7 segmente Tip de comunicare

[A]
[c.c.]
[c.c.]

[B]
[b p s]
[1     ]

TU2C-Link
(seria U şi modele viitoare)

[A]
[c.c.]
[c.c.]

[B]
[b p s]
[0      ]

TCC-Link
(Altele decât din seria U)

10 Configurarea comunicării
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Placa de circuite imprimate cu interfaţa unităţii primare

2,3,5,7

1,8

4,6
4,63,5,7

Atunci când conectaţi o placă de circuite imprimate opţională (vândută separat) pentru unitatea exterioară, trebuie 
să schimbaţi setările unităţii exterioare.
Unitatea exterioară este livrată cu toate setările la parametri [Standard (parametri de fabrică)], aşadar este 
necesară modificarea acestora.
Parametrii pot fi modificaţi prin intermediul comutatoarelor de pe placa de interfaţă-
În sistemul de comunicare TU2C-Link, modificarea se poate realiza şi prin intermediul telecomenzii cu fir.

 Configurarea comenzilor utilizabile
(setări efectuate la locul de instalare)

Procedura elementară
Opriţi aparatul de aer condiţionat înainte de a efectua setările.
(Modificaţi setările atunci când aparatul de aer condiţionat nu funcţionează.)

 ATENŢIE!
Setaţi numai Code No. (Nr. cod) indicat în tabelul următor: NU setaţi alte numere de cod.
Dacă se setează un CODE No. care nu apare în listă, este posibil ca aparatul de aer condiţionat să nu poată fi 
utilizat sau să apară alte probleme.

Modificarea setărilor de la placa de interfaţă a unităţii exterioare

1 Aduceţi comutatorul rotativ de pe placa de interfaţă a unităţii exterioare la SW01= [9], SW02= [1] şi 
SW03= [1].

2 Afişajul cu 7 segmente arată „d n.S E t”.

3 Atunci când se apasă SW04, afişajul cu 7 segmente trece la „d n.0 0 1” şi se afişează numărul de cod 
NO. [001].

4 Schimbaţi numărul de cod al unităţii exterioare NO.[ ] cu SW05 sau cu SW06.
Apăsaţi SW05 pentru a merge la codul următor. Ţineţi apăsat SW05 pentru a merge mai departe din 5 
în 5.
Apăsaţi SW06 pentru a reveni la codul anterior. Ţineţi apăsat SW05 pentru a reveni din 5 în 5.

5 Atunci când SW04 este apăsat, pe afişajul cu 7 segmente se aprinde intermient „d.* * * *” şi apar 
datele [ ] pe care le setaţi.

6 Schimbaţi datele de configurare [ ] cu SW05 sau cu SW06.
Apăsaţi SW05 pentru a merge la datele următoare. Apăsaţi SW06 pentru a reveni la datele de 
configurare.

7 Ţineţi apăsat SW04 timp de cel puţin 2 secunde.
Configurarea este finalizată atunci când datele nu se mai aprind intermitent şi rămân aprinse pe 
afişaj.
(Pentru a reveni la configurarea codului elementului după finalizarea configurării sau pentru a reveni 
la configurarea codului fără a-l configura, apăsaţi SW04 o dată.)

8 Aduceţi înapoi comutatorul rotativ de pe placa de interfaţă a unităţii exterioare la SW01= [1], SW02= 
[1] şi SW03= [1].

9 Resetaţi alimentarea unităţii exterioare (opriţi alimentarea timp de unu sau mai multe minute).

Modificarea de la telecomanda cu fir 
(RBC-ASCU11-E)

Procedura elementară
Opriţi aparatul de aer condiţionat înainte de a efectua 
setările.
(Modificaţi setările atunci când aparatul de aer 
condiţionat nu funcţionează.)

3,6

4,5 1 7

2,4,52, 4, 53,6

714,5
1 Ţineţi apăsate simultan butonul de meniu şi 

butonul de setare [ ] timp de cel puţin 10 
secunde.

•   După câteva momente, afişajul se aprinde 
intermitent, aşa cum se arată în imagine. În 
timpul comunicării iniţiale, imediat după pornirea 
alimentării, se afişează ALL (Toate) ca numere ale 
unităţilor interioare.

Numărul unităţii exterioare

2 De fiecare dată când butonul de setare [ ] [ ] 
este apăsat, numerele unităţilor exterioare 
din grupul de comandă se schimbă periodic. 
Selectaţi unitatea exterioară pentru care doriţi 
să modificaţi setările.

•   Ventilatorul unităţii exterioare selectate porneşte.
Se poate confirma unitatea exterioară pentru care 
doriţi să modificaţi setările.

3 Apăsaţi butonul de oprire programată pentru 
a confirma unitatea exterioară selectată.

Nr. cod

Valori setate

4 Apăsaţi butonul de meniu pentru a aprinde 
intermitent Code No.
[  ] (Nr. cod). Modificaţi Code No. [  ] 
(Nr. cod) cu ajutorul butonului de setare [ ] [ ] .

5 Apăsaţi butonul de meniu pentru a aprinde 
intermitent opţiunea Set data [ ] (Valori 
setate). Modificaţi Set data [ ] (Valori 
setate) cu ajutorul butonului de setare [ ] [ ].

6 Apăsaţi butonul de oprire programată pentru a 
finaliza configurarea.
•   Pentru a modifica alte setări ale unităţii 

exterioare selectate, repetaţi de la Procedura 4.

7 După efectuarea tuturor setărilor, apăsaţi 
butonul ON/OFF (Pornire/oprire) pentru a 
finaliza procesul de configurare.
(Revenire la modul normal)

 se aprinde intermitent, după care 
informaţiile de pe afişaj dispar, iar aparatul de 
aer condiţionat intră în modul de oprire normală. 
(Telecomanda nu poate fi utilizată cât timp  
se aprinde intermitent.)
•   Pentru a modifica setările unei alte unităţi 

exterioare, repetaţi de la Procedura 1.

11    Configurarea comenzilor utilizabile
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 Înainte de proba de 
funcţionare

Asiguraţi-vă că robinetul ţevii de agent frigorific a 
unităţii exterioare este DESCHIS.
• Înainte de a porni alimentarea electrică, folosiţi 

un megohmmetru de 500 V şi asiguraţi-vă că 
rezistenţa dintre regleta de conexiuni de alimentare 
şi împământare este mai mare de 2 MΩ.

 Dacă valoarea măsurată este mai mică de 2 MΩ, nu 
puneţi în funcţiune unitatea.

 ATENŢIE!
• Porniţi alimentarea electrică şi porniţi încălzitorul 

carcasei compresorului.
 Pentru a proteja compresorul când este activat, 

lăsaţi-l alimentat timp de cel puţin 12 ore.

 Metode de executare a probei 
de funcţionare

 Atunci când executaţi proba 
de funcţionare cu ajutorul 
telecomenzii

Puneţi în funcţiune sistemul în mod normal pentru 
verificarea condiţiilor de funcţionare folosind 
telecomanda cu fir. Urmaţi instrucţiunile din manualul 
proprietarului atunci când puneţi în funcţiune unitatea.
Dacă folosiţi o telecomandă fără fir, urmaţi 
instrucţiunile din manualul de instalare care însoţeşte 
unitatea interioară.
Pentru a executa o probă de funcţionare forţată în 
condiţiile în care termostatul opreşte automat unitatea 
din cauza temperaturii interioare, urmaţi procedura de 
mai jos.
Proba de funcţionare forţată se opreşte automat după 
60 de minute, pentru a evita funcţionarea forţată 
continuă şi pentru a reveni la funcţionarea normală.

 ATENŢIE!
Nu utilizaţi proba de funcţionare forţată decât în 
scopul testării, deoarece suprasolicită unitatea.

Telecomandă cu fir
Opriţi aparatul de aer condiţionat înainte de a 
efectua setările.
(Modificaţi setările atunci când aparatul de aer 
condiţionat nu funcţionează.)

4

3 1 2

34 3

3 1 2
1 Ţineţi apăsate simultan butonul de oprire 

programată şi butonul de setare [ ] timp de 
cel puţin 10 secunde. [TEST] apare pe afişaj şi 
este permisă efectuarea probei de funcţionare.

2 Apăsaţi butonul ON/OFF (Pornire/oprire).
3 Apăsaţi butonul de meniu pentru a selecta 

modul de funcţionare. Selectaţi [  Cool] 
(Răcire) sau [  Heat] (Încălzire) cu ajutorul 
butonului de setare [ ] [ ], după care 
apăsaţi din nou (de trei ori) butonul de meniu 
pentru a defini modul de funcţionare.

•   Aparatul de aer condiţionat nu trebuie să 
funcţioneze în alt mod decât [Cool] (Răcire) 
sau [Heat] (Încălzire).

•   Funcţia de setare a temperaturii nu este activă 
în timpul probei de funcţionare.

•   Codul de verificare este afişat ca de obicei.

4 După realizarea probei de funcţionare, apăsaţi 
butonul de oprire programată pentru a opri 
proba de funcţionare.
([TEST] dispare de pe afişaj şi aparatul de aer 
condiţionat intră în modul normal de oprire.)

 La executarea unei probe de 
funcţionare folosind placa de 
interfaţă a unităţii exterioare

Puteţi executa proba de funcţionare prin intermediul 
comutatoarelor de pe placa de interfaţă a unităţii 
exterioare primare. Puteţi alege „Testare individuală”, 
pentru a testa fiecare unitate interioară în parte, 
sau „Testare colectivă,” pentru a testa toate unităţile 
interioare conectate.

<Testarea individuală>
 Operaţiunea de iniţiere

1 Setaţi modul de funcţionare la „COOL” 
(Răcire) sau la „HEAT” (Încălzire) pe 
telecomanda unităţii interioare pe care doriţi 
să o testaţi.
(Unitatea va funcţiona în modul curent dacă 
nu setaţi un alt mod.)

Afişaj cu 7 segmente

[A] [B]

[U1] [        ]

2 Aduceţi comutatoarele rotative de pe placa 
de interfaţă a unităţii exterioare primare în 
următoarele poziţii: 
SW01 la [16], SW02 şi SW03 la adresa unităţii 
interioare pe care doriţi să o testaţi.

SW
01

SW
02

SW
03 Adresa unităţii interioare

16 1 - 16 1 1 - 16 Numărul setat al SW02

16 1 - 16 2 17 - 32 Numărul setat al SW02 
+ 16

16 1 - 16 3 33 - 48 Numărul setat al SW02 
+ 32

16 1 - 16 4 49 - 64 Numărul setat al SW02 
+ 48

16 1 - 16 5 65 - 80 Numărul setat al SW02 
+ 64

16 1 - 16 6 81 - 96 Numărul setat al SW02 
+ 80

16 1 - 16 7 97 - 112 Numărul setat al SW02 
+ 96

16 1 - 16 8 113 - 128 Numărul setat al SW02 
+ 112

Afişaj cu 7 segmente

[A] [B]
[        ]

Afişarea adresei
unităţii interioare 
corespunzătoare

[        ]

3 Ţineţi apăsat SW04 timp de cel puţin 10
secunde.

Afişaj cu 7 segmente

[A] [B]
[        ]

Afişarea adresei
unităţii interioare 
corespunzătoare

[        ]

[FF] se afişează pentru 5
secunde.

OBSERVAŢIE

• Modul de funcţionare urmează setarea modului de 
pe telecomanda unităţii interioare vizate.

• Nu puteţi modifica valoarea temperaturii în timpul 
probei de funcţionare.

• Erorile sunt detectate ca de obicei.
• Unitatea nu efectuează proba de funcţionare timp de 

3 minute după pornirea alimentării sau după oprire.

 Operaţiunea de finalizare

1 Aduceţi înapoi comutatoarele rotative de pe
placa de interfaţă a unităţii primare: SW01 la 
[1], SW02 la [1] şi SW03 la [1].

Afişaj cu 7 segmente

[A]
[U1]

[B]
[        ]

12   Proba de funcţionare
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<Testare colectivă>
 Operaţiunea de iniţiere

1 Aduceţi comutatoarele rotative de pe placa de interfaţă a unităţii exterioare primare după cum 
urmează.
În modul „COOL” (Răcire): SW01=[2], SW02=[5], SW03=[1].
În modul „HEAT” (Încălzire): SW01=[2], SW02=[6], SW03=[1].
În modul „FAN” (Ventilaţie): SW01=[2], SW02=[9], SW03=[1].

Afişaj cu 7 segmente

[A]
[C      ]
[H      ]
[F      ]

[B]
[        ]
[        ]
[        ]

2 Ţineţi apăsat SW04 timp de cel puţin 2 secunde.

OBSERVAŢIE

• Nu puteţi modifica valoarea temperaturii în timpul probei de funcţionare.
• Erorile sunt detectate ca de obicei.
• Unitatea nu efectuează proba de funcţionare timp de 3 minute după pornirea alimentării sau după oprire.

Afişaj cu 7 segmente

[A]
[C      ]
[H      ]
[F      ]

[B]
[    - C     ]
[    - H     ]
[    - F     ]

 Operaţiunea de oprire

1 Aduceţi înapoi comutatoarele rotative de pe placa de interfaţă a unităţii primare:
SW01 la [1], SW02 la [1] şi SW03 la [1].

Afişaj cu 7 segmente

[A]
[U1]

[B]
[        ]

Placa de interfaţă

Întrerupător 
cu apăsare

Comutatoare rotative

Afişaj cu 7 
segmente 
[A]

Afişaj cu 7 
segmente 
[B]
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Pe lângă numărul de cod (CODE No.) de pe telecomanda unei unităţi interioare, puteţi efectua diagnoza 
problemelor unei unităţi exterioare prin intermediul afişajului cu 7 segmente de pe placa de interfaţă.
Utilizaţi această funcţie pentru diverse verificări.
După verificare, aduceţi fiecare comutator DIP în poziţia OFF.

Afişajul cu 7 segmente şi codul de verificare
Valoarea de reglare a 

comutatoarelor rotative Simbol
Afişaj cu 

leduri 
cu 7 

segmenteSW01 SW02 SW03

1 1 1 Codul de verificare al 
unităţii exterioare

Afişarea 
informa-
ţiilor

[U.  .E r r ]  [ .  Se afişează 
alternativ o dată la 2 secunde
        : Nr. unităţii exterioare (1~5)

: Cod de verificare
    : Cod secundar

* Dacă un cod de verificare are un cod suplimentar, pe afişaj apar alternativ codul de verificare timp de trei 
secunde, apoi codul suplimentar timp de o secundă.

Cod de verificare (indicat pe afişajul cu 7 segmente al unităţii exterioare)
Indicat când SW01=[1], SW02=[1] şi SW03=[1].

Cod de verificare

Denumirea codului de verificareIndicaţie pe afişajul cu 7 segmente al unităţii exterioare

Cod auxiliar

E06 Nr. de unităţi interioare care primesc în mod normal 

• Reducerea numărului de unităţi interioare
• În sistemul de comunicare TU2C-LINK, dacă 

rezistenţa terminală nu este configurată la 
nicio unitate interioară. (Numai în sistemul de 
comunicare TU2C-LINK.)

E07 — Problemă în circuitul de comunicare unitate 
interioară/exterioară

E08 Adrese duplicate ale unităţilor interioare Duplicarea adreselor unităţilor interioare.

E12
01: Comunicarea dintre unităţile interioare şi 
exterioare
02: Comunicarea dintre unităţile exterioare

Problemă de iniţializare a adreselor automate

E15  — Nicio unitate interioară în timpul alocării automate a adreselor

E16 00: Capacitate depăşită
01~: Numărul de unităţi conectate

Capacitate depăşită/număr de unităţi interioare 
conectate

E19 00: Unitatea primară nu este detectată
02: 2 sau mai multe unităţi primare Problemă la numărul de unităţi exterioare primare

E20 01: Altă unitate exterioară pentru linia conectată
02: Altă unitate interioară pentru linia conectată

Alte linii conectate în timpul alocării automate a 
adreselor

E23 — Eroare de comunicare între unităţile exterioare

E25 — Configurare adresă duplicată a unităţii exterioare 
secundare

E26 Nr. de unităţi interioare care primesc în mod normal Reducerea numărului de unităţi exterioare conectate
E28 Unitate exterioară detectată Problemă la unitatea exterioară secundară
E31 Informaţii cantitative invertor(*1) Problemă de comunicare la invertor

E31 80 Problemă de comunicare între MCU şi MCU 
secundar

F04 — Problemă a senzorului TD1
F05 — Problemă a senzorului TD2

F06
01: senzorul TE1
02: senzorul TE2
03: senzorul TE3

Problemă a senzorului TE1, TE2 sau TE3

F07
01: senzorul TL1
02: senzorul TL2
03: senzorul TL3

Problemă a senzorului TL1, TL2 sau TL3

F08 — Problemă a senzorului TO

Cod de verificare

Denumirea codului de verificareIndicaţie pe afişajul cu 7 segmente al unităţii exterioare

Cod auxiliar

F09
01: senzorul TG1
02: senzorul TG2
03: senzorul TG3

Problemă a senzorului TG1, TG2 sau TG3

F12 01: senzorul TS1
03: senzorul TS3 Problemă a senzorului TS1 sau TS3

F13 1 : Partea compresorului 1
2 : Partea compresorului 2 Problemă a senzorului TH (disipator termic)

F15 — Cablare incorectă a senzorului de presiune al unităţii 
exterioare (TE1, TL1)

F16 — Cablare incorectă a senzorului de presiune al unităţii 
exterioare (Pd, Ps)

F23 — Problemă a senzorului Ps
F24 — Problemă a senzorului Pd
F31 — Problemă a EEPROM a unităţii exterioare

H01 1 : Partea compresorului 1
2 : Partea compresorului 2 Defecţiune a compresorului

H02 1  : Partea compresorului 1
2  : Partea compresorului 2 Problemă cu compresorul (blocat)

H03 1  : Partea compresorului 1
2  : Partea compresorului 2 Problemă a circuitului de detectare a curentului

H05 — Cablare incorectă a senzorului TD1
H06 — Funcţionare cu protecţie la presiune joasă
H07 — S-a detectat nivel scăzut de ulei

H08 01: Problemă a senzorului TK1
02: Problemă a senzorului TK2

Problemă a senzorului de temperatură pentru nivelul 
de ulei

H15 — Cablare incorectă a senzorului TD2

H16 01: Problemă a circuitului de ulei TK1
02: Problemă de sistem a circuitului de ulei TK2 Problemă a circuitului detectorului de nivel de ulei

H17 1  : Partea compresorului 1
2  : Partea compresorului 2 Problemă a compresorului (decuplare)

L02 Unitatea interioară şi unitatea exterioară nu sunt 
acelaşi model

Problemă de închidere a sistemului de la unitatea 
interioară

L04 — Duplicare adrese ale sistemului de unităţi exterioare
L06 Numărul unităţilor interioare prioritare Duplicare unităţi interioare cu prioritate
L08 — Grup unităţi interioare/adresă nesetat(ă)
L10 — Capacitate nesetată a unităţii exterioare.
L17 — Modele diferite ale unităţilor exterioare

L23 02: HWM (modul de apă caldă) Problemă de configurare a comutatorului unităţii 
exterioare

L28 — Nepotrivire unităţi exterioare

L29
00 :  când există mai multe plăci de circuite imprimate 

pentru invertor.
: Informaţii număr invertor(*1)

Problemă de cantitate la invertor

L30 Adresă unitate interioară detectată Blocare externă a unităţii interioare
L31 — Alte probleme ale compresorului
P03 — Problemă temperatură de evacuare TD1

P04 1 : Partea compresorului 1
2 : Partea compresorului 2 Funcţionarea presostatului de înaltă presiune

P05

1  : Partea compresorului 1
2  : Partea compresorului 2

Problemă de tensiune c.c. a invertorului (Vcc)
Problemă MG-CTT (compresor)

00: Problemă la detectarea alimentării
01: Detectare fază lipsă
02: Problemă cu ordinea fazelor

Detectare fază întreruptă/succesiunea fazelor

13   Remedierea problemelor
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Cod de verificare

Denumirea codului de verificareIndicaţie pe afişajul cu 7 segmente al unităţii exterioare

Cod auxiliar

P07

1  : Partea compresorului 1
2  : Partea compresorului 2
00: Partea compresorului 1 sau partea compresorului 
2

Problemă de supraîncălzire a disipatorului termic

04: Disipator termic Problemă de condens la disipatorul termic

P10 Adresă unitate interioară detectată Eroare de supraîncărcare a unităţii interioare

P11 — Problemă de îngheţare a disipatorului termic al 
unităţii exterioare

P13 — Eroare de detectare a returului unităţii exterioare

P15 01: Starea TS
02: Starea TD Detectare scurgeri de gaz

P17 — Problemă temperatură de evacuare TD2
P19 Numărul unităţii exterioare detectate Problemă la inversarea valvei cu 4 căi
P20 — Funcţionare cu protecţie la presiune înaltă

P22 1  : Ventilator placă de circuite imprimate 1
2  : Ventilator placă de circuite imprimate 2 Problemă la invertorul ventilatorului unităţii exterioare

P26 1  : Partea compresorului 1
2  : Partea compresorului 2 Problemă de protecţie la scurtcircuit IPM

P29 11: Partea compresorului 1
21: Partea compresorului 2

Problemă a sistemului de detectare a poziţiei 
compresorului

În locul „ ” se afişează o valoare de la 0 la F.

*1 Informaţii cantitative invertor
01: Problemă compresor 1
02: Problemă compresor 2
03: Problemă compresor 1 şi 2
08: Problemă ventilator 1
09: Problemă compresor 1, ventilator 1
0A: Problemă compresor 2, ventilator 1
0B: Problemă compresor 1 şi 2, ventilator 1

11: Problemă compresor 1, ventilator 2
12: Problemă compresor 2, ventilator 2
13: Problemă compresor 1 şi 2, ventilator 2
18: Problemă ventilator 1 şi 2
19: Problemă compresor 1, ventilator 1 şi 2
1A: Problemă compresor 2, ventilator 1 şi 2
1B: Problemă compresor 1 şi 2, ventilator 1 şi 2

 Cartea echipamentului

După efectuarea probei de funcţionare, completaţi datele pe cartea echipamentului şi lipiţi-o pe produs într-un loc 
accesibil înainte de a preda echipamentul către client.

Treceţi pe card următoarele informaţii:
numele, adresa şi numărul de telefon al instalatorului, departamentul de service din care face parte, 
departamentul de service al părţii vizate sau adresele şi numelere de telefon ale pompierilor, poliţiei, spitalelor şi 
centrelor de arşi;

 Registrul de evidenţă a lucrărilor de întreţinere

Treceţi în registru orice lucrare de întreţinere efectuată.

Treceţi în registru următoarele informaţii:
1. detalii privind lucrările de întreţinere şi reparaţie;
2. cantităţile, tipul agentului frigorific (nou, reutilizat, reciclat) încărcat de fiecare dată şi cantităţile de agent 

frigorific transferate din sistem de fiecare dată;
3. dacă există un buletin de analiză a agentului frigorific reutilizat, rezultatele trebuie trecute în registru;
4. sursa agentului frigorific reutilizat;
5. modificările şi componentele înlocuite în sistem;
6. rezultatele tuturor testelor de rutină periodice;
7. perioadele semnificative în care echipamentul nu a fost utilizat.

14    Cartea echipamentului şi registrul de 
evidenţă a lucrărilor de întreţinere
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AVERTISMENTE PRIVIND SCURGERILE DE AGENT 
FRIGORIFIC

Verificarea concentraţiei limită
Încăperea în care se va instala aparatul de aer condiţionat trebuie să fie proiectată astfel încât, în cazul în 
care se scurge agent frigorific, concentraţia acestuia să nu depăşească o limită stabilită.
Agentul frigorific R410A utilizat este sigur, nu conţine amoniac toxic sau combustibil şi nu este restricţionat 
de legislaţia privind protecţia stratului de ozon. Cu toate acestea, întrucât nu conţine doar aer, există riscul 
de sufocare în cazul în care concentraţia sa creşte excesiv. Sufocarea cauzată de scurgerea de R410A este 
aproape inexistentă. Având în vedere creşterea recentă a numărului de clădiri unde concentraţia atinge un nivel 
ridicat, instalarea aparatelor de aer condiţionat de tip multi-split este în creştere, din cauza nevoii de utilizare 
eficientă a spaţiului podelei, controlului individual, conservării energiei prin reducerea puterii calorice şi a puterii 
portante etc.
Cel mai important, aparatul de aer condiţionat de tip multi-split poate fi reumplut cu o cantitate mare de agent 
frigorific, în comparaţie cu aparatele de aer condiţionat individuale obişnuite. Dacă o unitate individuală a 
aparatului de aer condiţionat de tip multi-split trebuie să fie instalată într-o încăpere mică, alegeţi un model şi o 
procedură de instalare adecvate, astfel încât, dacă agentul frigorific se scurge accidental, concentraţia acestuia 
să nu atingă limita (şi, în caz de urgenţă, să se ia măsuri înainte de a se produce un accident).
Într-o încăpere în care concentraţia poate depăşi limita, se va crea o trecere în începerile învecinate sau se vor 
monta
dispozitive de ventilare mecanică împreună cu un dispozitiv de detectare a scurgerilor de gaz.
Concentraţia se calculează folosind formula de mai jos.

Cantitatea totală de agent frigorific (kg)
Volumul minim al încăperii în care este instalată 

unitatea interioară (m3)
≤ Concentraţia limită (kg/m3)

Concentraţia limită a agentului frigorific trebuie să respecte reglementările naţionale.

 OBSERVAŢIA 1
Dacă există două sau mai multe sisteme de răcire într-un singur dispozitiv de răcire, cantitatea de agent frigorific 
va fi cea cu care este alimentat fiecare dispozitiv separat.

Unitate 
interioară

Unitate exterioară

de exemplu, cantitatea alimentată (15 kg)
de exemplu, cantitatea 
alimentată (10 kg)

Încăperea 
A

Încăperea 
C

Încăperea 
E

Încăperea 
B

Încăperea 
D

Încăperea 
F

Pentru cantitatea alimentată în acest exemplu:
Cantitatea posibilă de agent frigorific care se scurge în încăperile A, B şi C este de 10 kg.
Cantitatea posibilă de agent frigorific care se scurge în încăperile D, E şi F este de 15 kg.

 Important

 OBSERVAŢIA 2
Standardele aplicabile volumului minim pentru încăperi sunt după cum urmează.

1)   Fără compartimentare (porţiunea haşurată)

2)   Atunci când există o trecere eficientă în 
încăperea alăturată pentru ventilarea agentului 
frigorific scurs (trecere fără uşă sau o trecere 
care depăşeşte cu 0,15% sau mai mult spaţiul 
respectiv al podelelor în partea de sus sau de jos 
a uşii).

Unitate exterioară
Ţeava de agent frigorific

Unitate 
interioară

3)   Dacă o unitate interioară este instalată în fiecare 
încăpere compartimentată şi ţevile de agent 
frigorific sunt interconectate, cea mai mică 
începere devine cea de referinţă. Dar atunci când 
un dispozitiv de ventilare mecanică este montat 
împreună cu un detector de scurgeri de gaz în 
cea mai mică încăpere unde densitatea limită 
este depăşită, volumul următoarei încăperi celei 
mai mici devine referinţa.

Ţeava de agent frigorific
Unitate 
exterioară

Unitate 
interioară

Încăpere foarte mică

Încăpere 
mică

Încăpere 
medie Încăpere mare

Dispozitiv de ventilaţie mecanică - Detector de scurgeri de 
gaz
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