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Před instalací si přečtěte Bezpečnostní preventivní opatření 
Nesprávná montáž způsobená ignorováním pokynů může způsobit vážné škody nebo zranění. 
Závažnost potenciálních škod nebo zranění je klasifikována upozorněními VAROVÁNÍ nebo 
UPOZORNĚNÍ. 

 
 
 

           VAROVÁNÍ 

 

Neupravujte délku napájecího kabelu ani k napájení jednotky nepoužívejte prodlužovačky. 
Nepoužívejte jednu elektrickou zásuvku pro další spotřebiče. Nesprávné nebo 
nedostatečné  napájení může způsobit požár nebo zásah elektrickým proudem. 

Při připojování potrubí chladiva nenechávejte do jednotky vniknout jiné než specifikované 
látky  nebo plyny. Přítomnost jiných látek nebo plynů má vliv na výkon jednotky a může 
způsobit abnormálně vysoký tlak v okruhu chladiva. To může způsobit výbuch a zranění. 

Nenechávejte děti, aby si hrály s klimatizací. Děti musí být v blízkosti jednotky pod 
neustálým dohledem. 

1. Instalaci musí provádět autorizovaný prodejce nebo specialista. Vadná instalace může způsobit 
únik vody, zásah elektrickým proudem nebo požár. 

2. Instalace musí být provedena podle návodu k instalaci. Nesprávná instalace může způsobit únik 
vody, zásah elektrickým proudem nebo požár. 

3. Pro opravu a údržbu této jednotky se obraťte na autorizovaného servisního technika. 

4. Při instalaci používejte pouze přiložené příslušenství, díly a specifikované díly. Použití 
nestandardních dílů může způsobit úniky vody, zásah elektrickým proudem, požár nebo může 
způsobit selhání jednotky. 

5. Jednotku instalujte na pevný povrch, který unese její hmotnost. Jestliže vybrané místo hmotnost 
jednotky neunese, nebo nebude instalace provedena správně, může jednotka spadnout a způsobit 
vážné zranění a škody. 

6. Nepoužívejte prostředky urychlující rozmrazování nebo čisticí prostředky neuvedené v doporučení 
výrobce. 

7. Zařízení nesmí být v místnosti s trvale spuštěnými zdroji tepla (například: otevřený plamen, 
spuštěný plynový spotřebič nebo spuštěný elektrický ohřev) 

8. Zařízení neprorážejte a neopalujte. 

9. Zařízení musí být umístěn v dobře větraném prostoru, kde velikost místnosti odpovídá prostoru 
specifikovanému pro provoz. 

10. Upozorňujeme, že chladiva mohou být bez zápachu. 

POZNÁMKA:                                                                                                                             
Aby mohlo být v jednotce použito chladivo R32, je nutné splnit požadavky v oddílech 7 až 10. 

Tento symbol označuje, že nedodržení 
pokynů může způsobit smrt nebo vážné zranění. 

VAROVÁN 

Tento symbol označuje, že nedodržení pokynů může způsobit 
zranění nebo  poškození jednotky či jiné hmotné škody. 

UPOZORNĚN
Í 

Tento symbol označuje zákaz provádění uvedeného 
činnosti. 

 Bezpečnostní preventivní opatření 
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 VAROVÁNÍ 

11. Při práci na elektroinstalaci postupujte podle všech místních a národních norem a nařízení pro 
elektrická zapojení a Návodu na instalaci. K napájení musíte používat samostatný okruh a jedinou 
elektrickou zásuvku. Do stejné zásuvky nepřipojujte další spotřebiče. Nedostatečná elektrická 
kapacita nebo vady elektroinstalace mohou způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár. 

12. U všech prací na elektroinstalaci používejte specifikované kabely. Kabely připojujte pevně a bezpečně 
ke svorkám, aby zapojení nemohly poškodit vnější síly. Nesprávná elektrická zapojení mohou 
způsobit přehřátí a požár a rovněž mohou být příčinou zásahu elektrickým proudem. 

13. Všechna zapojení musí být správně provedena tak, aby bylo možné řádně zavírat kryt ovládacího 
panelu. Nebude-li kryt ovládacího panelu řádně uzavřen, může dojít ke korozi a přehřívání 
svorkovnice, vznícení nebo zásahu elektrickým proudem. 

14. Na některých místech použití, například v kuchyních, serverovnách atd., důrazně doporučujeme 
používat speciální klimatizační jednotky. 

15. Bude-li poškozen napájecí kabel, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit výrobce, jím pověřený 
servis, nebo podobně kvalifikovaný subjekt. 

16. Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo 
mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze pod dohledem nebo 

s pokyny pro bezpečné použití zařízení a pokud porozumí možným rizikům. Děti si se spotřebičem 
nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. 

 
 

 POZOR 

U jednotek s pomocným elektrickým ohřevem neinstalujte jednotku do vzdálenosti 1 metru    
od  jakýchkoli hořlavých materiálů. 

Neinstalujte jednotku na místo, které může být vystaveno unikajícím hořlavým plynům. Jestliže 
se kolem jednotky nahromadí hořlavé plyny, může dojít k požáru. 

Klimatizační jednotku nepoužívejte ve vlhkých prostorách, jako jsou koupelny nebo prádelny. Přílišné 
vystavení vodě může způsobit zkratování elektrických součástek. 

1. Výrobek musí být při instalaci správně uzemněn, jinak hrozí zásah elektrickým proudem. 

2. Namontujte vypouštěcí potrubí podle pokynů v tomto návodu. Nesprávný odvod 
kondenzátu může způsobit poškození vaší domácnosti a vašeho majetku vodou. 

3. Spotřebič musí být uložen tak, aby se zabránilo mechanickému poškození. 

4. Práce na okruhu chladiva mohou provádět pouze kvalifikovaní technici s certifikací, která je 
opravňuje k manipulaci s chladivy. 

 

Poznámka k plynům obsahujícím fluor 

1. Tato klimatizační jednotka obsahuje plyny obsahující fluor. Konkrétní informace o typu plynu a 
množství naleznete na příslušném štítku na jednotce. Je nutné řídit se národními předpisy pro chladiva. 

2. Instalace, servis, údržba a opravy této jednotky musí provádět certifikovaný technik. 

3. Demontáž a recyklaci musí provádět certifikovaný technik. 

4. Bude-li systém vybaven detekcí netěsností, musí být netěsnosti kontrolovány alespoň každých 
12 měsíců. Když se u jednotky kontrolují netěsnosti, důrazně doporučujeme, abyste si o všech 
kontrolách vedli záznamy. 
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Klimatizační systém se dodává s tímto příslušenstvím. K instalaci jednotky klimatizace použijte všechny 
instalační díly a příslušenství. Nesprávná instalace může způsobit únik vody, zásah elektrickým 
proudem a požár, nebo být příčinou poruchy zařízení. 

 

Název Tvar Množství 

 

 

Montážní deska 

  

1 

 

 
Svorková kotva 

  

 
5 

 

Upevňovací šroub montážní 
desky ST 3,9 X 25 

  
5 

 
 
 
Dálkový ovladač 

  
 
 

1 

Upevňovací šroub držáku 
dálkového ovladače ST 2,9 x 
10 

  
2 

 

 
Držák dálkového ovladače 

  

 
1 

 
 

Suchá baterie AAA.LR03 

  
 

2 

 
 

Těsnění 

  
 
 

 
1 
 

(pouze pro modely  
chlazení a vytápění) 

 

 
Spojka výpusti 

 

Příslušenství 1 
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Název 
 

Tvar Množství 

 
 
 

Návod k instalaci a návod k obsluze, 
Návod k ručnímu ovladači 

 

 
 
 

1 

 
 
 
 
Připojení potrubní soustavy 

 
Strana kapaliny 

  
 

 
Díly, které musíte koupit. 
Velikost potrubí konzultujte se svým 
prodejcem. 

φ 9,52 (3/8 in) 

 

 
Strana plynu 

φ 9,52 (3/8 in) 

φ 12,7 (1/2 in) 

φ 16 (5/8 in) 

φ 19 (3/4 in) 

 

VAROVÁNÍ 

 
Spotřebič musí být umístěn v dobře větraném prostoru, kde velikost místnosti odpovídá prostoru 
specifikovanému pro provoz. 
 
Pro model s chladivem R32: 
 
Spotřebič musí být instalován, provozován a uložen v místnosti s podlahovou plochou větší než 4 m2. 
Přístroj nesmí být instalován v nevětraném prostoru, bude-li tento prostor menší než 4 m2. 
 
 



9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výběr místa instalace 
(strana 12) 

Určení polohy otvoru ve stěně 
(strana 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Připevnění montážní desky 

(strana 13) 

 
Vyvrtání otvoru ve stěně 

(strana 13) 

Přehled instalace - interiérová jednotka 2 
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Připojení potrubí 
(strana 26) 

 
Připojení kabelů 

(strana 18) 

 
Příprava vypouštěcí 

hadice 
(strana 15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obalení potrubí a kabelů 
(strana 19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montáž interiérové jednotky 
(strana 19) 
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POZNÁMKA: Instalace musí být provedena v souladu s požadavky místních a národních norem. 
Instalace se může v různých oblastech mírně lišit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Obr. 3.1 

 
(1) Montážní deska na zeď (7) Signální kabel 

(2) Přední panel (8) Chladivové potrubí 

(3) Napájecí kabel  (9) Dálkový ovladačt 

(4) Žaluzie - výstup vzduchu (10) Držák ovladače 

(5) Funkční filtr  (11) Napájecí kabel  

(6) Odtokové potrubí        venkovní jednotky 

 
 
POZNÁMKA K OBRÁZKŮM 

 
Obrázky v tomto návodu slouží pouze k účelům vysvětlení. Skutečný tvar vaší interiérové jednotky se 
může poněkud lišit. Přednost má skutečný tvar. 
 

Díly jednotky 3 
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Obr. 3.1-a 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krok 1: Výběr místa instalace 
Před instalací interiérové jednotky musíte vybrat 
vhodné místo. Níže jsou uvedeny pokyny, které 
vám pomohou s výběrem vhodného místa pro 
jednotku. 
Správná místa montáže odpovídají těmto 
požadavkům: 

 Dobrá cirkulace vzduchu 
 Snadné vypouštění 
 Hluk jednotky nebude rušit jiné osoby 
 Pevnost — místo nebude vibrovat 
 Dostatečná síla, která unese hmotnost 

jednotky 
 Umístění alespoň jeden metr od ostatních 

elektrických zařízení (např. TV, rádio, 
počítač) 

Jednotku NEINSTALUJTE na následujících místech: 
 
 Poblíž jakéhokoliv zdroje tepla, páry nebo 

hořlavého plynu 
 Poblíž hořlavých předmětů, jako jsou záclony 

nebo oblečení 
 Poblíž jakýchkoliv překážek, jež mohou bránit 

proudění vzduchu 
 Poblíž dveří 
 Na místech vystavených přímému 

slunečnímu svitu 
 

 
POZNÁMKA K OTVORU VE STĚNĚ:  
 
Nebude-li k dispozici pevné potrubí chladiva: 

Při výběru místa si zkontrolujte, že jste ponechali 
dost místa pro otvor ve stěně (viz krok Vyvrtání 
otvoru ve stěně pro připojovací potrubí) určený    
pro  signálový kabel a potrubí chladiva, s nimiž se 
připojuje interiérová a venkovní jednotka. 
Výchozím místem pro veškerá potrubí je pravá 
strana interiérové jednotky (když stojíte čelem   
k  jednotce). Ovšem k jednotce je možné připojit 
potrubí zleva i zprava. 

Instalace interiérové jednotky 4 

Návod k instalaci - 
interiérové jednotky 
 

PŘED INSTALACÍ  

Před instalací interiérové jednotky se podívejte na 
štítek krabice výrobku, abyste zkontrolovali, že 
číslo modelu interiérové jednotky odpovídá číslu 
modelu interiérové jednotky. 
 



13  

       12 cm      
(nebo více) 

 

       12 cm      
(nebo více) 

Správnou vzdálenost od stěn a stropu zjistíte v následujícím schématu: 

15 cm (nebo více) 

2,3 m (nebo více) 

         

Obr. 3.1-b 
 
 

Krok 2: Připevnění montážní desky na stěnu 

Montážní deska je příslušenství, na které 
namontujete svou interiérovou jednotku. 

1. Vymontujte šroub, který drží montážní desku 
na zadní straně interiérové jednotky. 

2. Montážní desku položte na stěnu na místo 
odpovídající požadavkům v kroku Výběr 
místa instalace. (Podrobné informace o 
velikostech montážních desek naleznete 
v Rozměrech montážních desek.) 

3. Otvory pro montáží šrouby vyvrtejte na 
místech, která: 

 jsou opatřena svorníky a unesou hmotnost 
jednotky 

 odpovídají otvorům na šrouby na 
montážní desce 

4. Montážní desku připevněte na stěnu pomocí 
přiložených šroubů. 

5. Zkontrolujte, že sedí 
montážní deska celou plochou na stěně. 
 

Krok 3: Vyvrtání otvoru do stěny              
pro připojení  potrubí 

Ve stěně musíte vyvrtat otvor pro potrubí 
chladiva, vypouštěcí potrubí a signálový kabel, 
jež se připojují k interiérovým i venkovním 
jednotkám. 

1. Určete umístění otvoru na stěně podle polohy 
montážní desky. Na následující straně 
naleznete Rozměry montážních desek, které 
vám pomohou s určením optimální polohy. 
Otvor ve stěně by měl mít minimální průměr 
65 mm a poněkud se svažovat, aby se 
usnadnil odtok. 

2. Pomocí 65mm nebo 90mm (podle modelu) 
jádrového vrtáku vyvrtejte otvor do stěny. 
Zkontrolujte, že vyvrtaný otvor směřuje mírně 
dolů, aby byl venkovní konec otvoru níže o 
5 až 7 mm než vnitřní konec. Tím zajistíte 
správný odtok vody. (viz obr. 3.2) 

3. Do otvoru vložte ochrannou manžetu. Ta 
ochrání okraje otvoru a na konci procesu 
instalace pomůže s těsněním. 

 

POZOR 

 
Při vrtání otvoru do stěny zkontrolujte, že se 
vyhýbáte drátům, trubkám a dalším citlivým 
komponentům. 

POZNÁMKA PRO BETONOVÉ NEBO CIHLOVÉ 
STĚNY:  

 
Bude-li stěna vystavěna z cihel, betonu nebo 
podobného materiálu, vyvrtejte ve stěně otvory 
s průměrem 5 mm a vložte dovnitř přiložené 
hmoždinky. Pak montážní desku připevněte na 
stěnu utažením šroubů přímo do svorkových 
kotev. 
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Interiérová 

Stěna  

Venkovní 
 

Nákres interiérové jednotky 

 

Levý zadní otvor ve 
stěně 65 mm 

Pravý zadní otvor ve 

stěně 65 mm 

 
 
 

Model YDL26R 

 
 
 
 
 

 

Obr. 3.2 
 
 

 
Levý zadní otvor ve 

stěně 65 mm 

Nákres interiérové jednotky 

 

 
Pravý zadní otvor ve 

stěně 65 mm 

 
 

Model YDL35R 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Levý zadní otvor ve 
stěně 65 mm 

 
 
 
 
 
 
 

 

                    Model YDL53R 

Nákres interiérové jednotky 

 

 
Pravý zadní otvor ve 

stěně 65 mm 

 
 
 
 
 
 

Správná orientace montážní desky 




Nákres interiérové jednotky 

 

Levý zadní otvor ve 

stěně 65 mm 
Pravý zadní otvor ve 

stěně 65 mm 

 
Model YDL70R 

 

 
POZNÁMKA:  
Bude-li připojovací potrubí pro stranu plynu s φ 16 
mm nebo víc, měl by mít otvor ve stěně 90 mm. 

 
Různé modely mají různé montážní desky. Abyste 
zajistili, že budete mít dostatek místa pro montáž 
interiérové jednotky, schémata vpravo ukazují 
různé typy montážních desek a jejich následující 
rozměry: 

 Šířka montážní desky 

 Výška montážní desky 

 Šířka interiérové jednotky ve vztahu k desce 

 Výška interiérové jednotky ve vztahu k desce 

 Doporučená poloha otvoru ve stěně (vlevo a 
vpravo od montážní desky) 

 Relativní vzdálenost mezi otvory šroubů 

ROZMĚRY MONTÁŽNÍ DESKY  

5
-7

 m
m

 

(0
,2

-0
,2

7
5

 i
n

) 
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Krok 4: Příprava potrubí chladiva 

Potrubí chladiva se nachází uvnitř izolačního 
pouzdra připojeného k zadní části jednotky. Před 
prostrčením stěnou musíte potrubí připravit. 
Podrobný popis naleznete v části Připojení 
potrubí chladiva tohoto návodu, kde najdete 
podrobné pokyny pro rozšiřování potrubí 
požadavky na požadovaný točivý moment při 
roztahování, jeho techniky atd. 

1. Podle umístění otvoru ve stěně vzhledem k 
montážní desce vyberte stranu, ze které 
bude potrubí vycházet z jednotky. 

2. Bude-li se otvor ve stěně nacházet za 
jednotkou, nechte vylamovací panel na 
místě. Bude-li se otvor ve stěně nacházet po 
straně interiérové jednotky, vyjměte 
vylamovací panel z příslušné strany jednotky. 
(viz obr. 3.3). Tím vznikne otvor, kudy bude 
možné vyvést potrubí ven z jednotky. Bude-li 
plastový panel obtížné vyjmout rukou, 
použijte tenké kleště. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Vylamovací panel 

 

Obr. 3.3 

3. Nůžkami odstřihněte izolační pouzdro, aby se 
obnažilo asi 15 cm potrubí chladiva. To má 
dva důvody: 

 Usnadnění připojení potrubí chladiva 

 Usnadnění kontrol úniků plynu a možnost 
kontroly deformací 

4. Bude-li již stávající připojovací potrubí 
zastavěno ve stěně, pokračujte rovnou 
krokem Připojení vypouštěcí hadice. Nebude- 
li zastavěné potrubí k dispozici, připojte 
interiérové potrubí chladiva k propojovacímu 
potrubí mezi interiérovou a venkovní 
jednotkou. Podrobný popis naleznete v části 
Připojení potrubí chladiva tohoto návodu. 

5. Podle umístění otvoru ve stěně vzhledem 
k montážní desce určete nezbytný úhel 
vašeho potrubí. 

6. Uchyťte potrubí chladiva u základny ohybu. 

7. Pomalu, s rovnoměrným tlakem, ohněte 
potrubí směrem k otvoru. Při tom potrubí 
nezdeformujte ani nepoškoďte. 

 
 

 
POZNÁMKA K ÚHLU POTRUBÍ 

 
Potrubí chladiva může vycházet z interiérové 
jednotky ve čtyřech různých úhlech: 

 z levé strany 

 vlevo vzadu 

 z pravé strany 

 vpravo vzadu  

viz obr. 3.4 

 
 
 

 

POZOR 

 
Buďte velice opatrní, abyste při ohýbání potrubí vedoucího z jednotky toto potrubí nedeformovali ani 
nepoškodili. Jakákoliv deformace potrubí ovlivní výkon jednotky. 

Obr. 3.4 



16  

Krok 5: Připojení hadice výpusti vody 

Umístění vypouštěcí hadice je z výroby 
nastaveno vlevo (když stojíte čelem k zádům 
jednotky). Lze ji ovšem připojit i vpravo. 

1. Aby bylo zajištěno správné vypouštění, 
připojte vypouštěcí hadici na stejnou stranu, 
odkud z vaší jednotky vytéká chladivo. 

2. Na konec vypouštěcí hadice připojte 
prodlužovačku (nakupuje se zvlášť). 

3. Připojovací místo pevně obalte teflonovou 
páskou, abyste zajistili správné utěsnění a 
předešli únikům. 

4. Část hadice, která zůstane uvnitř, obalte 
pěnovou izolací, abyste zabránili kondenzaci. 

5. Odmontujte vzduchový filtr a do odkapávací 
misky nalijte malé množství vody, abyste 
zkontrolovali, že voda vytéká z jednotky bez 
problémů. 

 

POZNÁMKA K UMÍSTĚNÍ  
VYPOUŠTĚCÍ  HADICE 

Vypouštěcí hadici namontujte podle obr. 3.5. 

Vypouštěcí hadici NEZALAMUJTE. 

NEVYTVÁŘEJTE vodní pasti. 

NEVKLÁDEJTE konec vypouštěcí 
hadice do vody nebo nádoby pro sběr 
vody. 

SPRÁVNĚ 

Zkontrolujte, že hadice 
není zohýbaná ani 

deformovaná, abyste 
zajistili správný odtok. 

Obr. 3.5 

NESPRÁVNĚ 

Ohnutím hadice vzniknou 
vodní pasti. 

Obr. 3.6 

NESPRÁVNĚ 

Ohnutím hadice 
vzniknou vodní pasti. 

Obr. 3.7 

NESPRÁVNĚ 

Konec vypouštěcí 
hadice nevkládejte 

do vody nebo 
nádoby, kde se 

shromažďuje voda. 
To by zabránilo 

správnému odtoku. 
Obr. 3.8 

NEPOUŽÍVANÝ VYPOUŠTĚCÍ OTVOR 
ZAZÁTKUJTE  

Abyste zabránili nežádoucím únikům, musíte 
nepoužívaný vypouštěcí otvor uzavřít přiloženou 
pryžovou zátkou. 
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  PŘED PRACÍ NA ELEKTROINSTALACI SI PŘEČTĚTE TYTO PŘEDPISY 

1. Všechna zapojení musí odpovídat místním a vnitrostátním normám pro elektroinstalaci a musí je 
instalovat licencovaný elektrikář. 

2. Všechny elektrické spoje musí být provedeny podle schématu zapojení na panelech interiérových 
a venkovních jednotek. 

3. Vyskytnou-li se bezpečnostní problémy s napájením, nepokračujte v instalačních pracích až do 
řádného vyřešení bezpečnostního problému. 

4. Elektrické napětí by se mělo pohybovat mezi 90-110 % jmenovitého napětí. Nedostatečné 
napájení může způsobit poruchu, zásah elektrickým proudem nebo požár. 

5. Připojujete-li napájení k pevným rozvodům, namontujte proudový chránič a hlavní spínač 
s kapacitou 1,5krát vyšší než je maximální hodnota proudu jednotky. 

6. Napájecí vedení musí mít předřazenou část pro vhodnou ochranu ostatních uživatelů před 
zkratem a poruchám uzemnění v dotčené části systému. 
Kvalifikovaný technik musí použít přerušovač okruhu nebo jistič. 

7. Jednotku připojujte pouze k samostatnému okruhu, kde nejsou připojeny jiné spotřebiče. 

8. Zkontrolujte správné uzemnění jednotky klimatizace. 

9. Každý vodič musí být pevně připojený. Uvolněné vodiče mohou být příčinou přehřívání svorek, 
což bude mít za následek poruchu výrobku a požár. 

10. Vodiče nepokládejte, ani je nenechávejte se dotýkat potrubí chladiva, kompresoru ani jiných 
pohyblivých součástek jednotky. 

11. Bude-li jednotka vybavena pomocným elektrickým ohřevem, musí být instalována nejméně 
1 metr od hořlavých materiálů. 

 

 VAROVÁNÍ 

 
PŘED PRACÍ NA JAKÉKOLIV ELEKTROINSTALACI NEBO ZAPOJOVÁNÍ VYPNĚTE 
HLAVNÍ VYPÍNAČ SYSTÉMU ! 
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Svorkovnice 
 

Kryt 

Šroub 

svorka 

Obr. 3.9 

Schéma zapojení se nachází 
na vnitřní straně krytu vodičů 

interiérové jednotky. 

Krok 6: Připojení signálového kabelu 

Signálový kabel umožňuje komunikaci mezi 
interiérovou a venkovní jednotkou. Před přípravou 
na připojení kabelu musíte nejprve zvolit jeho 
správnou velikost. 

Typy kabelů 

 Interiérový napájecí kabel (pokud se použije): 
H05VV-F nebo H05V2V2-F 

 Venkovní napájecí kabel: H07RN-F 

 Signálový kabel: H07RN-F 

Minimální průřez napájecích a signálových kabelů 
 

 
Max. proud (A) 

Jmenovitá plocha 
průřezu (mm

2
) 

> 3 a ≤ 6 0,75 

> 6 a ≤ 10 1 

> 10 a ≤ 16 1,5 

> 16 a ≤ 25 2,5 

> 25 a ≤ 32 4 

> 32 a ≤ 40 6 

 
VYBERTE SPRÁVNOU DIMENZI KABELU  

Dimenzi napájecího kabelu, signálového kabelu, 
pojistky a spínače musí být určeny podle 
maximálního proudu jednotky. Maximální proud je 
uveden na typovém štítku umístěném na bočním 
panelu jednotky. Správný kabel, pojistku nebo 
spínač vyberte podle údajů na tomto typovém 
štítku. 
 

VŠIMNĚTE SI SPECIFIKACÍ POJISTKY  

Deska plošných spojů (PCB) klimatizační jednotky 
je navržena s pojistkou poskytující ochranu proti 
přepětí. Specifikace pojistky 

 

 

1. Připravte kabel na připojení: 

a. Holítkem stáhněte bužírku z obou konců 
signálového kabelu a obnažte asi 40 mm 
vnitřního vodiče. 

b. Sundejte izolaci z konců kabelu. 

c. Pomocí krimpovacích kleští nakrimpujte 
na koncích vodičů koncovky ve tvaru U. 

 
 

POZOR NA FÁZOVÉ VODIČE  

 
Při krimpování vodičů zkontrolujte, že jasně 
rozlišujete fázové („L“) od ostatních vodičů. 
 

2. Otevřete čelní panel interiérové jednotky. 

3. Šroubovákem otevřete kryt rozvodné krabice 
na pravé straně jednotky. Tím se dostanete 
ke svorkovnici. 

 

 

VAROVÁNÍ 
 

 

VEŠKERÁ ZAPOJENÍ MUSÍ BÝT 
PROVEDENA PŘESNÉ PODLE SCHÉMATU 
ZAPOJENÍ UMÍSTĚNÉM  NA KRYTU VODIČŮ 
INTERIÉROVÉ JEDNOTKY 
 

4. Odšroubujte kabelovou svorku pod 
svorkovnicí a odložte ji na stranu. 

jsou vytištěny na desce plošných spojů, například: 
Interiérová jednotka: T5A/250VAC 
Venkovní jednotka (platí pouze pro jednotky 
určené pro chladivo R32 nebo R290): 
T20A/250VAC(jednotky <=18000Btu/h) 
T30A/250VAC(jednotky > 18000Btu/h) 
POZNÁMKA: Pojistka je keramická. 
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5. Odmontujte plastový panel při pohledu na 
záda jednotky vespod vlevo. 

6. Signálový kabel protáhněte touto štěrbinou 
ze zadní části jednotky dopředu. 

7. Čelem k přední části jednotky přiřaďte vodiče 
podle barev ke značkám na svorkovnici, 
připojte U-koncovku a jednotlivé vodiče 
pevně přišroubujte k příslušné svorce. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

8. Po kontrole, že jsou všechny spoje 
bezpečné, použijte k připevnění signálového 
kabelu k jednotce kabelovou svorku. 
Kabelovou svorku dotáhněte. 

9. Nasaďte kryt vodičů na přední stranu 
jednotky a plastový panel na zadní. 

 
 
 
 

Krok 7: Obalení potrubí a kabelů 

Před protažením potrubí, vypouštěcí hadice a 
signálového kabelu skrz otvor ve stěně je musíte 
spojit, abyste ušetřili místo, chránili je a izolovali. 

1. Spojte vypouštěcí hadici, potrubí chladiva a 
signálový kabel podle obr. 3.10. 

Interiérová jednotka 

 
 
 
 

Prostor za jednotkou 

 

Potrubí chladiva 

Izolační páska 

 

NEPROPLÉTEJTE SIGNÁLOVÝ KABEL          
S JINÝMI VODIČI  

Jestliže tyto vodiče spojujete do svazku, 
neproplétejte ani nekřižte signálový kabel s jinými 
vodiči. 

2. Lepicí vinylovou páskou připevněte 
vypouštěcí hadici ke spodní straně potrubí 
chladiva. 

3. Izolační páskou k sobě natěsno slepte 
signálový vodič, potrubí chladiva a 
vypouštěcí hadici. Pečlivě zkontrolujte, že 
jsou všechny položky spojeny podle obr. 
3.10. 

 

NEOLEPUJTE KONCE POTRUBÍ  

Při lepení svazku nechte neslepené konce potrubí. 
Budete k nim potřebovat přístup kvůli zkouškám 
těsnosti na konci instalace (viz části Kontroly 
elektroinstalace a Kontroly těsnosti tohoto 
návodu). 

Krok 8: Montáž interiérové jednotky 

jestliže jste instalovali nové připojovací potrubí 
k venkovní jednotce, postupujte takto: 

1. Jestliže jste již prostrčili potrubí chladiva 
otvorem ve stěně, pokračujte krokem 4. 

2. V opačném případě pečlivě zkontrolujte, že 
jsou konce potrubí chladiva utěsněny, aby se 
do potrubí nedostaly nečistoty a cizí 
předměty. 

3. Pomalu prostrčte svazek potrubí chladiva, 
vypouštěcí hadice a signálového kabelu 
otvorem ve stěně. 

4. Zavěste interiérovou jednotku za horní stranu 
na horní hák montážní desky. 

5. Zkontrolujte pevné zavěšení jednotky na 
montážní desce mírným zatlačením na levou 
a pravou stranu jednotky. Jednotka by se 
neměla pohupovat ani posouvat. 

6. Rovnoměrnou silou zatlačte na spodní 
polovinu jednotky. Tlačte ji dolů, až zaklapne 
do háků podél spodní strany montážní desky. 

Signálový vodič 
Vypouštěcí hadice Obr. 3.10 

7. Znovu mírným zatlačením na levou a pravou 
stranu jednotky zkontrolujte, že je jednotka 
namontována pevně. 

 
NEZAMĚŇUJTE FÁZOVÉ VODIČE A 
NULOVÉ  VODIČE 

Je to nebezpečné a mohlo by to způsobit poruchu 
klimatizační jednotky. 

 

 

POZOR 

PŘIPOJENÍ VODIČŮ SE MŮŽE U RŮZNÝCH 
JEDNOTEK MÍRNĚ LIŠIT. 

POZNÁMKA K VODIČŮM 

VYPOUŠTĚCÍ HADICE MUSÍ BÝT 
POLOŽENA     VESPOD 

 
Zkontrolujte, že se vypouštěcí hadice nachází 
vespod svazku. Vypouštěcí hadice umístěná ve 
svazku nahoře může způsobit přetečení 
odkapávací misky, což pak může být příčinou 
požáru nebo poškození vodou. 
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Klín 

Bude-li se již potrubí chladiva nacházet ve 
stěně, postupujte následovně: 

1. Zavěste interiérovou jednotku za horní stranu 
na horní hák montážní desky. 

2. Použijte držák nebo klín pro podepření 
jednotky, abyste měli dostatečný prostor pro 
připojení potrubí chladiva, signálového 
kabelu a vypouštěcí hadice. Příklad na obr. 
3.11. 

 

Obr. 3.11 

3. Připojení vypouštěcí hadice a potrubí 
chladiva (pokyny viz část Připojení potrubí 
chladiva tohoto návodu). 

4. Místo připojení potrubí nechte obnažené, 
abyste mohli provést zkoušku těsnosti (viz 
části Kontroly elektroinstalace a Kontroly 
těsnosti tohoto návodu). 

5. Po zkoušce těsnosti omotejte místo připojení 
izolační páskou. 

6. Odstraňte držák nebo klín podepírající 
jednotku. 

7. Rovnoměrnou silou zatlačte na spodní 
polovinu jednotky. Tlačte ji dolů, až zaklapne 
do háků podél spodní strany montážní desky. 

 
 

JEDNOTKU LZE POSUNOUT 

 
Nezapomínejte, že jsou háky na montážní desce menší než otvory na zadní straně jednotky. 
Zjistíte-li, že nemáte dost místa pro připojení instalovaného potrubí k interiérové jednotce, může 
být jednotka podle modelu posunuta doleva nebo doprava asi o 30-50 mm. (Viz obr.3.12.) 

 
 

Posun doleva nebo doprava 
 

Obr. 3.12 
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Obr. 4.1 

 

Jednotku NEINSTALUJTE na 
následujících místech: 

 Poblíž překážek blokujících vstupy a výstupy 
vzduchu 

 Poblíž ulic, rušných míst, nebo tam, kde by 
hluk z jednotky rušil ostatní 

 Poblíž zvířat nebo rostlin, kterým by škodilo 
vyfukování teplého vzduchu 

 Poblíž jakéhokoliv zdroje hořlavého plynu 

 Na místech vystavených velkému množství 
prachu 

 Na místech vystavených velkému množství 
slaného vzduchu 

Instalace venkovní jednotky 5 

6
0
 c

m
 n

a
h

o
ře

 

Návod k instalaci - 
venkovní  jednotky 

Krok 1: Výběr místa instalace 

Před instalací venkovní jednotky musíte vybrat 
vhodné místo. Níže jsou uvedeny pokyny, které 
vám pomohou s výběrem vhodného místa pro 
jednotku. 

Správná místa montáže odpovídají těmto 
požadavkům: 

 Splňte všechny požadavky na prostor 
uvedené v Požadavcích na prostor při 
instalaci (obr. 4.1) 

 Dobrá cirkulace vzduchu a větrání 

 Pevnost a tuhost—umístění musí jednotku 
unést a nevibrovat 

 Hluk jednotky nebude rušit jiné osoby 

 Chráněno před dlouhodobým přímým 
slunečním svitem 
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Otvor v základně 
venkovní jednotky 

Těsnění 

 
Spojka výpusti 

Bude-li spojka výpusti dodána s pryžovým 
těsněním 
(viz obr. 4.4 - A), postupujte takto: 

1. Připevněte pryžové těsnění na konec spojky 
výpusti, který se připojí k venkovní jednotce. 

2. Spojku výpusti vložte do otvoru v misce 
v základně jednotky. 

3. Otočte spojkou výpusti o 90°, až zaklapne na 
místo směrem k přední části jednotky. 

4. K přípojce výpusti připojte prodlužovačku 
vypouštěcí hadice (není součástí dodávky), 
abyste v režimu zahřívání odváděli vodu 
z jednotky. 

Nebude-li přípojka výpusti dodávána s pryžovým 
těsněním (viz obr. 4.4 - B), postupujte takto: 

1. Spojku výpusti vložte do otvoru v misce 
v základně jednotky. Spojka výpusti zaklapne 
na místo. 

2. K přípojce výpusti připojte prodlužovačku 
vypouštěcí hadice (není součástí dodávky), 
abyste v režimu zahřívání odváděli vodu 
z jednotky. 

 
 

Obr. 4.4 

 

V CHLADNÉM PODNEBÍ 

V chladném podnebí zkontrolujte, že se 
vypouštěcí hadice nachází co možná nejvíce 
svisle, aby se zajistil rychlý odtok vody. Bude-li 
voda odtékat příliš pomalu, může v hadici 
zamrznout a zaplavit jednotku. 

Silný vítr 

Silný vítr 

Obr. 4.2 

Zábrana proti větru 

Silný vítr 

Obr. 4.3 

ZVLÁŠTNÍ DOPORUČENÍ  
PRO EXTRÉMNÍ POČASÍ  

Bude-li jednotka vystavena silnému větru: 

Jednotku namontujte tak, aby se ventilátor 
výstupu vzduchu nacházel vůči směru větru 
v úhlu 90°. Podle potřeby umístěte před 
jednotkou zábranu, která ji bude chránit před 
extrémně silným větrem. 

Viz obr. 4.2 a obr. 4.3 níže. 

 

Bude-li jednotka často vystavena silnému dešti 
nebo větru: 

Nad jednotkou postavte přístřešek, abyste ji 
chránili před deštěm a sněhem. Dávejte pozor, 
abyste nebránili toku vzduchu kolem jednotky. 

Bude-li jednotka často vystavena slanému 
vzduchu (na pobřeží moře): 

Použijte venkovní jednotku speciálně 
navrženou, aby odolávala korozi. 

Krok 2: Instalace spojky výpusti 

Jednotky tepelných čerpadel potřebují spojku 
výpusti. Před přišroubováním venkovní 
jednotky na místo musíte ve spodní části 
jednotky namontovat spojku výpusti. 
Upozorňujeme, že se podle typu venkovní 
jednotky používají dva typy spojek výpusti. 
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PŘI VRTÁNÍ DO BETONU DOPORUČUJEME 
 VŽDY POUŽÍVAT OCHRANU OČÍ. 

 VAROVÁNÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výstup vzduchu 

 
Obr. 4.5 
 

 
Rozměry venkovní jednotky  

 
 
Montážní rozměry 

Model Š x V x H (mm) Vzdálenost A (mm) Vzdálenost B (mm)  

YDL26R 720 x 270 x 495 452  255 

YDL35R 720 x 270 x 495 452 255 

YDL53R 
 

805 x 330 x 554 511 317 

YDL70R 890 x 342 x 673 663 348 

 
 

Budete-li montovat jednotku na zem nebo 
betonovou montážní desku, postupujte takto: 

1. Podle tabulky montážních rozměrů jednotek 
vyznačte polohu čtyř expanzních šroubů. 

2. Předvrtejte otvory pro expanzní šrouby. 

3. Z otvorů vyčistěte betonový prach. 

4. Na konec expanzního šroubu nasaďte matici. 

5. Kladivem zatlučte expanzní šrouby do 
předvrtaných otvorů. 

6. Z expanzních šroubů sundejte matice a 
nasaďte na ně venkovní jednotku. 

7. Na všechny expanzní šrouby nasaďte 
podložky a pak znovu namontujte matice. 

8. Klíčem jednotlivé matice natěsno utáhněte. 

 
 

Přívod vzduchu 

Přívod vzduchu 

Krok 3: Ukotvení venk. jednotky 

Jednotka může být ukotvena 
k zemi, nebo k nástěnnému 
držáku. 

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY 
JEDNOTKY  

Následuje seznam různých 
velikostí venkovních jednotek a 
vzdáleností mezi jejich montážními 
nohami. Podle níže uvedených 
rozměrů připravte základnu místa 
montáže jednotky. 
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Budete-li instalovat jednotku na nástěnný 
držák, postupujte takto: 

 

POZOR 

Před instalací nástěnné jednotky zkontrolujte, že 
je stěna postavena z pevných cihel, betonu, nebo 
podobného pevného materiálu. Stěna musí být 
schopna unést alespoň čtyřnásobek hmotnosti 
jednotky. 

1. Podle tabulky montážních rozměrů jednotek 
vyznačte polohu otvorů držáku. 

2. Předvrtejte otvory pro expanzní šrouby. 

3. Z otvorů odstraňte prach a nečistoty. 

4. Na konec expanzního šroubu nasaďte 
podložku a matici. 

5. Expanzní šrouby protáhněte otvory 
v montážních držácích, držáky nasaďte na 
jejich místo a a expanzní šrouby zatlučte 
kladivem do stěny. 

6. Zkontrolujte, že jsou montážní držáky 
vodorovné. 

7. Jednotku opatrně zdvihněte a její montážní 
nohy umístěte na držáky. 

8. Šrouby v držácích pevně utáhněte. 
 

ABYSTE OMEZILI VIBRACE NÁSTĚNNÉ 
JEDNOTKY  

Bude-li to možné, můžete namontovat nástěnnou 
jednotku pomocí pryžových těsnění omezujících 
vibrace a hluk. 

 

Krok 4: Připojení signálových a napájecích kabelů 

Svorkovnice venkovní jednotky je chráněna 
krytem elektrických vodičů na straně jednotky. 
Úplné schéma zapojení je znázorněno uvnitř 
krytu vodičů. 

 

PŘED PRACÍ NA 
ELEKTROINSTALACI SI 
PŘEČTĚTE TYTO PŘEDPISY 

1. Všechna zapojení musí odpovídat místním 
a národním normám pro elektroinstalaci a 
musí je instalovat kvalifikovaný elektrikář. 

2. Všechny elektrické spoje musí být 
provedeny podle schématu zapojení na 
bočních panelech interiérových a 
venkovních jednotek. 

3. Vyskytnou-li se vážné bezpečnostní 
problémy s napájením, ihned přestaňte 
pracovat. Své zdůvodnění vysvětlete 
zákazníkovi a odmítněte instalovat jednotku 
až do řádného vyřešení bezpečnostního 
problému. 

4. Elektrické napětí by se mělo pohybovat 
mezi 90-110 % jmenovitého napětí. 
Nedostatečné napájení může způsobit 
zásah elektrickým proudem nebo požár. 

5. Připojujete-li napájení k pevným rozvodům, 
namontujte proudový chránič a hlavní 
spínač s kapacitou 1,5krát vyšší než je 
maximální hodnota proudu jednotky. 

6. Napájecí vedení musí mít předřazenou část 
pro vhodnou ochranu ostatních uživatelů 
před zkratem a poruchám uzemnění 
v dotčené části systému. 
Kvalifikovaný technik musí použít 
přerušovač okruhu nebo jistič. 

7. Jednotku připojujte pouze k zásuvce na 
samostatném okruhu. Do této zásuvky 
nezapojujte jiné spotřebiče. 

8. Zkontrolujte správné uzemnění jednotky 
klimatizace. 

9. Každý vodič musí být pevně připojený. 
Uvolněné vodiče mohou být příčinou 
přehřívání svorky, což bude mít za následek 
poruchu výrobku a případný požár. 

10. Vodiče nepokládejte, ani je nenechávejte 
se  dotýkat potrubí chladiva, kompresoru ani 
jiných pohyblivých součástek jednotky. 

11. Bude-li jednotka vybavena pomocným 
elektrickým ohřevem, musí být instalována 
nejméně 1 metr od hořlavých materiálů. 
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Kryt 

Schéma zapojení venkovní 
jednotky se nachází na vnitřní 
straně krytu vodičů jednotky. 

 

 
 
 

 
Minimální průřez napájecích a signálových kabelů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Stáhněte bužírku z obou konců  kabelu a 
obnažte asi 40 mm vnitřního vodiče. 

b. Sundejte izolaci z konců vodiče. 

c. Pomocí krimpovacích kleští nakrimpujte na 
koncích vodičů koncovky ve tvaru U. 

2. Odšroubujte kryt elektrických vodičů a 
odstraňte jej. 

3. Odšroubujte kabelovou svorku pod 
svorkovnicí a odložte ji na stranu. 

4. Přiřaďte vodiče podle barev ke značkám na 
svorkovnici, a pevně přišroubujte U-koncovku 
jednotlivých vodičů k příslušné svorce. 

5. Po kontrole bezpečnosti všech připojení 
omotejte vodiče okolo, aby se na svorku 
nedostala dešťová voda. 

6. Pomocí kabelové svorky připojte kabel 
k jednotce. Kabelovou svorku dotáhněte. 

7. Nepoužité vodiče izolujte elektrikářskou PVC 
páskou. Uspořádejte je tak, aby se 
nedotýkaly žádných elektrických nebo 
kovových dílů. 

8. Nasaďte kryt vodičů na stranu jednotky a 
zašroubujte jej na místo. 

 

Obr. 4.6 

POZOR NA FÁZOVÉ VODIČE  

Při krimpování vodičů zkontrolujte, že jasně 
rozlišujete fázové („L“) od ostatních vodičů. 
 

VAROVÁNÍ 

VEŠKERÁ ZAPOJENÍ MUSÍ BÝT 
PROVEDENA PŘESNĚ PODLE SCHÉMATU 
UMÍSTĚNÉHO UVNITŘ KRYTU VODIČŮ 
VENKOVNÍ JEDNOTKY. 

 

Vstupní proud (A) 
Jmenovitá plocha průřezu 

(mm
2
) 

> 3 a ≤ 6 0,75 

> 6 a ≤ 10 1 

> 10 a ≤ 16 1,5 

> 16 a ≤ 25 2,5 

> 25 a ≤ 32 4 

> 32 a ≤ 40 6 

 

VAROVÁNÍ 

PŘED PRACÍ NA JAKÉKOLIV 
ELEKTROINSTALACI NEBO UAPOJOVÁNÍ 
VYPNĚTE HLAVNÍ VYPÍNAČ SYSTÉMU. 

1. Připravte kabel na připojení: 

POUŽIJTE SPRÁVNÝ KABEL  

 Interiérový napájecí kabel (pokud se použije): 
H05W-F nebo H05V2V2-F 

 Venkovní napájecí kabel: H07RN-F 

 Signálový kabel: H07RN-F 
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Šikmé Hrubé Zkroucené 

 
 

 
Poznámka k délce potrubí  

Délka potrubí chladiva ovlivní výkon a energetickou účinnost jednotky. Jmenovitá účinnost je zkoušena 
na jednotkách s délkou potrubí 5 metrů. Aby se minimalizovaly vibrace a nadměrný hluk, je nutné 
potrubí alespoň o délce 3 metry. 

 

Informace o maximální délce a výšce potrubí naleznete v tabulce níže. 

 

Maximální délka a výška potrubí chladiva podle modelu jednotky 
 

Model Kapacita (BTU/h) Max. délka (m) Max. výška (m) j 

 
 

Klimatizační jednotka s 
děleným invertorem 

< 15 000 25 (82 ft) 10 (33 ft) 

≥ 15 000 a < 24 000 30 (98,5 ft) 20 (66 ft) 

≥ 24 000 a < 36 000 50 (164 ft) 25 (82 ft) 

≥ 36 000 a < 60 000 65 (213 ft) 30 (98,5 ft) 

 
 

 
2. Řezákem potrubí uřízněte potrubí o trochu 

delší, než je naměřená vzdálenost. 

3. Zkontrolujte, že je potrubí uříznuto 
v bezchybném úhlu 90°. Příklady nesprávně 
uříznutých potrubí na obr. 5.1. 

 

Obr. 5.1 

Připojení potrubí chladiva 6 

Pokyny pro připojení - 
potrubí chladiva 

Krok 1: Uříznutí potrubí 

Při přípravě potrubí chladiva věnujte obzvláštní 
pozornost jeho správnému uříznutí a rozšíření 
jeho konců. Tím se zajistí efektivní provoz a 
minimalizuje se potřeba budoucí údržby. U modelů 
s chladivem R32 musí být místa pro připojení 
potrubí umístěna mimo místnost. 

1. Změřte vzdálenost mezi interiérovou a 
venkovní jednotkou. 
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PŘI ŘEZÁNÍ 
POTRUBÍ 
NEZDEFORMUJTE 

Dávejte obzvláštní pozor, abyste potrubí při řezání 
nepoškodili, nepromáčkli ani nezdeformovali. Tím 
by se velmi výrazně snížila tepelná účinnost 
jednotky. 

Krok 2: Odstranění otřepů 

Otřepy mohou ovlivnit vzduchotěsnost spojek 
potrubí chladiva. Musí být zcela odstraněny. 

1. Podržte potrubí skloněné dolů, aby do něj 
otřepy nezapadly. 

2. Pomocí výstružníku nebo odstraňovače 
otřepů ohlaďte otřepy ze všech odříznutých 

Rozšiřovací matice 

 
 
 
 

 
Měděné potrubí 

 
 
 

 
Obr. 5.3 

4. Jakmile budete připraveni na rozšíření, 
sundejte PVC pásku z konců trubek. 

5. Na konec potrubí připněte rozšiřovací formu. 
Konec potrubí musí přesahovat přes okraj 

částí potrubí.  
Potrubí 

rozšiřovací formy podle rozměrů uvedených 
v tabulce níže. 

 

 

 
Obr. 5.2 

 

Krok 3: Rozšiřování konců potrubí 

Správné rozšíření konců je podmínkou dosažení 

vzduchotěsnosti. 

1. Po odstranění otřepů z uříznutého potrubí 
utěsněte konce PVC páskou, aby se dovnitř 
nedostaly cizí předměty. 

2. Potrubí obalte izolačním materiálem. 

3. Na oba konce potrubí umístěte rozšiřovací 
matice. Zkontrolujte, že jsou otočeny 
správným směrem, protože po rozšíření je již 
nebude možné nasadit nebo změnit jejich 
otočení. Viz obr. 5.3. 

Obr. 5.4 

PRODLOUŽENÍ POTRUBÍ                                    
PŘES ROZŠIŘOVACÍ   FORMU 

 

Vnější průměr potrubí 
(mm) 

A (mm) 

Min. Max. 

Ø 6,35 (Ø 0,25") 0,7 (0,0275") 1,3 (0,05") 

Ø 9,52 (Ø 0,375") 1,0 (0,04") 1,6 (0,063") 

Ø 12,7 (Ø 0,5") 1,0 (0,04") 1,8 (0,07") 

Ø 16 (Ø 0,63") 2,0 (0,078") 2,2 (0,086") 

Ø 19 (Ø 0,75") 2,0 (0,078") 2,4 (0,094") 

 
Forma na rozšiřování 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5.5 

Potrubí 

Výstružník 

Směr dolů 
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6. Na formu položte rozšiřovací nástroj. 

7. Otáčejte rukojetí rozšiřovacího nástroje 
doprava, až se potrubí zcela roztáhne. 

8. Rozšiřovací nástroj a formu odstraňte a pak 
zkontrolujte konce potrubí, zda nejsou 
popraskané a jsou rovnoměrně rozšířené. 

Krok 4: Připojení potrubí 

Při připojování potrubí chladiva dávejte pozor, 
abyste nevyvíjeli nadměrní točivý moment nebo 
potrubí jakkoliv nedeformovali. Nejprve byste měli 
připojovat nízkotlaké potrubí, pak vysokotlaké. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trubka interiérové jednotky Rozšiřovací matice 

Obr. 5.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrubí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 5.6 

2. Rukou co nejvíc utáhněte rozšiřovací matici. 

3. Pomocí klíče utáhněte matici na potrubí 
jednotky. 

4. Zatímco pevně držíte matici na potrubí 
jednotky, použijte momentový klíč a 
dotáhněte rozšiřovací matici podle hodnot 
utahovacích momentů z níže uvedené 
tabulky Požadované utahovací momenty. 
Rozšiřovací matici mírně povolte, pak ji znovu 
utáhněte. 

 

Obr 5.8 

 
 

POŽADOVANÉ UTAHOVACÍ MOMENTY 
 

 

Vnější průměr potrubí  
(mm) 

 

 

Utahovací moment  
(N · cm) 

Doplňující utahovací 

moment (N · cm) 

Ø 6,35 (Ø 0,25") 1 500(11 lb · ft) 1 600(11,8 lb · ft) 

Ø 9,52 (Ø 0,375") 2 500 (18,4 lb · ft) 2 600(19,18 lb · ft) 

Ø 12,7 (Ø 0,5") 3 500 (25,8 lb · ft) 3 600 (26,55 lb · ft) 

Ø 16 (Ø 0,63") 4 500 (33,19 lb · ft) 4 700 (34,67 lb · ft) 

Ø 19 (Ø 0,75") 6 500 (47,94 lb · ft) 6 700 (49,42 lb · ft) 

 

  NEUTAHUJTE PŘÍLIŠ 

Nadměrná síla může rozlomit matici nebo poškodit potrubí chladiva. Nesmíte překročit požadované 
utahovací momenty z tabulky výše. 

Poloměr 

MINIMÁLNÍ POLOMĚR OHYBU  

Při ohýbání spojovacího potrubí chladiva činí 
minimální poloměr ohybu 10 cm. Viz obr. 5.6. 
 

Pokyny pro připojení potrubí k interiérové 
jednotce 

1. Zarovnejte středy dvou trubek, které chcete 
spojit. Viz obr. 5.7. 
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Kryt ventilu 

 
 

Obr. 5.9 

2. Z konců ventilů odstraňte ochranné krytky. 

3. Zarovnejte roztažené konce potrubí 
s jednotlivými ventily a rukou co nejvíc 
utáhněte rozšiřovací matici. 

4. Klíčem uchopte tělo ventilu. Neuchopte matici 
těsnící servisní ventil. (Viz obr. 5.10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5.10 

5. Zatímco pevně držíte tělo ventilu, použijte 
momentový klíč a utáhněte rozšiřovací matici 
podle správných hodnot utahovacího 
momentu. 

6. Rozšiřovací matici mírně povolte, pak ji 
znovu utáhněte. 

7. Opakujte kroky 3 až 6 pro zbývající potrubí. 

 

HLAVNÍ TĚLO VENTILU 
UCHOPTE KLÍČEM 

Moment utahující rozšiřovací matici může 
strhnout ostatní části ventilu. 
 

Pokyny pro připojení potrubí k 
venkovní  jednotce 

1. Odšroubujte kryt kompaktního ventilu na 
straně venkovní jednotky. (Viz obr. 5.9) 
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Návod pro vypouštění  

Před použitím měřidla rozvaděče a vývěvy si 
přečtěte návody k jejich obsluze a seznamte se s 
jejich správným použitím. 

 

Měřidlo rozvaděče 

Složené měřidlo 

 
 
 

 
Nízkotlaký ventil 

Tlaková hadice 
Plnicí hadice 

Tlakoměr 

 
 

Vysokotlaký ventil 

Plnicí hadice 
 

Vývěva 

 
 
 
 

Nízkotlaký ventil 

 
Obr. 6.1 

1. Připojte plnicí hadici měřidla rozvaděče 
k servisní přípojce nízkotlakého ventilu 
venkovní jednotky. 

2. Další plnicí hadici připojte mezi měřidlem 
rozvaděče a vývěvou. 

3. 3 - Otevřete nízkotlakou stranu měřidla 
rozvaděče. Vysokotlakou stranu nechte 
zavřenou. 

4. Zapněte vývěvu a vypusťte systém. 
5. Vývěvu nechte puštěnou alespoň 15 minut, 

nebo dokud se na složeném měřiči nezobrazí 
- 76 cmHG (-105 Pa). 

Vakuování 7 

Přípravy a preventivní opatření  

Vzduch a cizí předměty v okruhu chladiva mohou 
způsobit abnormální zvýšení tlaku, což může 
poškodit klimatizační jednotku, snížit její účinnost 
a způsobit zranění. Pro vypuštění okruhu chladiva 
použijte vývěvu a měřidlo rozvaděče, přičemž ze 
soustavy odstraníte veškerý nekondenzující plyn a 
vlhkost. 

Vypuštění je třeba provést po první instalaci a po 
přestěhování jednotky. 

PŘED VYPUŠTĚNÍM  

 Zkontrolujte, že je správně podle části 
Připojení potrubí chladiva tohoto návodu 
připojeno nízkotlaké i vysokotlaké potrubí 
mezi interiérovou a venkovní jednotkou. 

 Zkontrolujte správná zapojení všech vodičů. 
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NEMÍCHEJTE různé druhy chladiva. POZOR 

6. Zavřete nízkotlakou stranu měřiče rozvaděče 
a vypněte vývěvu. 

7. Počkejte 5 minut, pak zkontrolujte, že se tlak 
v soustavě nezměnil. 

8. Jestliže e tlak v soustavě mění, podívejte se 
do části Kontroly plynotěsnosti, kde 
naleznete informace o kontrolách netěsností. 
Pokud se tlak v soustavě nemění, 
odšroubujte krytku ventilu (vysokotlaký 
ventil). 

9. Vložte imbusový klíč do kompaktního ventilu 
(vysokotlaký ventil) a otevřete jej otočením 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tělo ventilu 

 
 

Rozšiřovací matice 

 
 
 
 

 
Krytka 

 
 

dřík ventilu 

Obr. 6.2 

klíče o 1/4 otáčky vlevo. Poslouchejte, jak 
plyn uniká ze soustavy, a pak ventil po 
5 vteřinách zavřete. 

10. Jednu minutu sledujte tlakoměr, abyste 
zkontrolovali, že se tlak nemění. Tlakoměr by 
měl ukazovat tlak o něco vyšší, než je 
atmosférický tlak. 

11. Odpojte plnicí hadici od servisní přípojky. 

12. Imbusovým klíčem otevřete nízkotlaký i 
vysokotlaký ventil. 

13. Na všech třech ventilech (servisní přípojka, 
vysokotlaký, nízkotlaký) rukou utáhněte 
krytky. Podle potřeby je můžete dál utáhnout 
klíčem. 

 
 
 
 
 
 
 

Poznámka k doplňování chladiva 

Některé soustavy potřebují podle délky potrubí další plnění. Standardní délky potrubí se liší podle místních 
předpisů. Například v Severní Americe činí standardní délka potrubí 7,5 m (25'). 
V jiných regionech je délka potrubí 5 m (16'). Chladivo by mělo být doplňováno přes servisní přípojku 
nízkotlakého ventilu venkovní jednotky. Doplňované dodatečné chladivo lze vypočítat podle 
následujícího vzorce: 

DODATEČNÉ CHLADIVO NA METR DÉLKY POTRUBÍ 
 

       Délka 
připojovacího 
potrubí 

       (m) 

 

Postup 
proplachování 

vzduchem 

 
Doplňkové chladivo 

 

< Standardní 
délka  
potrubí 

 

Vývěva 

 

Neuplatňuje se 

 
 
 
 
 

> Standardní 
délka potrubí 

 
 
 
 

 
Vývěva 

 
Strana kapaliny: Ø 6,35 (Ø 0,25") 

 
Strana kapaliny: Ø 9,52 (Ø 0,375") 

 
 

R32: 
(délka potrubí - standardní délka) x 12 g/m  

 
 
 

 

R32: 
(délka potrubí - standardní délka) x 24 g/m  

 
  

  
 

 

  MÍRNĚ OTEVŘETE DŘÍKY VENTILŮ 
Při otevírání dříků ventilů otáčejte imbusovým 
klíčem, dokud nenarazí na zarážku. Nepokoušejte 
se silou ventil otevírat víc. 
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Bezpečnostní kontroly elektroinstalace  

Po instalaci zkontrolujte, že jsou všechna 
elektrická zapojení provedena podle místních a 
vnitrostátních předpisů a podle návodu k instalaci. 

 

PŘED ZKUŠEBNÍM PROVOZEM  

Kontrola uzemnění 

Vizuálně a zkoušečkou uzemnění změřte zemnicí 
odpor. Zemnicí odpor musí být menší než 0,1 Ω. 

 

PŘI ZKUŠEBNÍM PROVOZU  

Kontrola úniků elektrické energie 

Při zkušebním provozu použijte elektrosondu a 
multimetr a proveďte komplexní zkoušku úniků 
elektrické energie. 

Bude-li zjištěn únik elektrické energie, ihned 
vypněte jednotku a zavolejte licencovaného 
elektrikáře, aby zjistil příčinu úniku. 

 

 

VAROVÁNÍ - RIZIKO ZÁSAHU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM 

 
VŠECHNA ZAPOJENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT 
MÍSTNÍM A NÁRODNÍM NORMÁM PRO 
ELEKTROINSTALACI A MUSÍ JE INSTALOVAT 
KVALIFIKOVANÝ ELEKTRIKÁŘ. 
 

 

Kontroly úniků plynu  

Únik plynu je možné kontrolovat dvěma způsoby. 

Metoda mýdla a vody 

Měkkým kartáčem naneste mýdlovou vodu nebo 
tekutý čisticí prostředek na všechna místa spojů 
potrubí interiérové i venkovní jednotky. Přítomnost 
bublin značí netěsnost. 
 

Metoda s detektorem netěsností 

Používáte-li detektor netěsností, naleznete 
správné pokyny k obsluze v jeho návodu k použití. 

PO PROVEDENÍ KONTROL ÚNIKŮ PLYNU  

 
Po zkontrolování, že žádný ze spojů potrubí 
NEUNIKÁ, nasaďte na venkovní jednotku kryt 
ventilu. 
 

 
 

 

Kontroly elektroinstalace a úniků plynu 8 
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Zkušební provoz 9 

Seznam prováděných kontrol 
V POŘÁDKU / 
NEVYHOVUJE 

Žádné úniky elektrické 
energie 

  

Jednotka je správně 
uzemněna 

  

Všechny elektrické svorky 
správně zakryté 

  

Pevná instalace interiérové i 
venkovní jednotky 

  

Žádné spoje potrubí 
neunikají 

Venkovní 
(2): 

Interiérová 
(2): 

Voda správně odtéká z 
vypouštěcí hadice 

  

Veškeré potrubí je správně 
izolováno 

  

Jednotka správně funguje v 
režimu chlazení COOL 

  

Jednotka správně funguje 
v režimu vytápění HEAT 

  

Žaluzie interiérové jednotky 
se správně otáčejí 

  

Interiérová jednotka reaguje 
na dálkový ovladač 

  

 

Před zkušebním provozem  

Zkušební provoz spusťte pouze po provedení 
následujících kroků: 

 Bezpečnostní kontroly elektroinstalace - 
zkontrolujte, že je elektroinstalace bezpečná a 
funguje správně 

 Kontroly úniků plynu - zkontrolujte všechny 
rozšíření spoje a ověřte, že soustava neuniká 

 Zkontrolujte, že jsou naplno otevřené 
(vysokotlaké a nízkotlaké) ventily plynu a 
kapaliny 

 
Pokyny pro zkušební provoz  

Zkušební provoz by měl trvat alespoň 30 minut. 

1. K jednotce připojte napájení. 

2. Stiskněte tlačítko vypínače na dálkovém 
ovládání a jednotku zapněte. 

3. Tlačítkem MODE (Režim) procházejte 
postupně tyto funkce: 

 COOL (Chlazení) - výběr nejnižší možné 
teploty 

 HEAT (Vytápění) - výběr nejvyšší možné 
teploty 

4. Každou funkci nechte spuštěnou 5 minut a 
proveďte tyto kontroly: 
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PEČLIVÁ KONTROLA SPOJEK POTRUBÍ 

Při provozu tlak v okruhu chladiva roste. Tím se 
mohou objevit netěsnosti, které se nevyskytovaly 
při první kontrole těsnosti. Během zkušebního 
provozu pečlivě zkontrolujte, že neunikají žádné 
spoje potrubí chladiva. Pokyny naleznete v části 
Kontroly úniků plynu. 

5. Po úspěšném dokončení zkušebního provozu 
a ověření, že jsou všechny body ze seznamu 
kontrol označena jako V POŘÁDKU, 
postupujte následovně: 

a. Pomocí dálkového ovladače vraťte 
jednotku na normální provozní teplotu. 

b. Izolační páskou omotejte interiérové 
spojky potrubí chladiva, které zůstaly 
nezakryté po instalaci interiérové 
jednotky. 

 
Obr. 8.1 

Tlačítko ručního ovládání 

BUDE-LI OKOLNÍ TEPLOTA NIŽŠÍ NEŽ 17°C  

 
Dálkový ovladač nemůžete použít k zapnutí 
funkce COOL, bude-li okolní teplota nižší než 
17 °C. V takovém případě pro zkoušku funkce 
COOL použijete tlačítko MANUAL CONTROL 
(Ruční ovládání). 

1. Zdvihněte přední panel interiérové jednotky a 
zdvihejte jej, dokud nezaklapne na místo. 

2. Tlačítko MANUAL CONTROL se nachází 
na pravé straně jednotky. Stiskněte je 2krát 
a vyberte funkci COOL. Viz obr. 8.1 

3. Proveďte zkušební provoz jako obvykle. 
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Výrobce je registrován v národním rejstříku OEEZ v souladu s uplatňováním směrnice 2012/19/EU a 
příslušných vnitrostátních předpisů pro odpadní elektrická a elektronická zařízení. Tato směrnice 
požaduje správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení. 
 
Zařízení označená symbolem přeškrtnuté popelnice musí být na konci životnosti zlikvidována 
samostatně, aby se zabránilo poškození lidského zdraví a životního prostředí. 
 
Elektrická a elektronická zařízení musí být zlikvidována včetně všech svých součástí. 

 
Pro likvidaci „domácích“ elektrických a elektronických zařízení výrobce doporučuje, abyste se obrátili 
na autorizovaného prodejce nebo autorizovanou ekologickou organizaci. 
 
„Profesionální“ elektrická a elektronická zařízení musí likvidovat autorizovaný personál ve zřízených 
celostátních organizací na likvidaci odpadu. 
 
Proto uvádíme definici domácích a profesionálních OEEZ: 
OEEZ ze soukromých domácností: OEEZ pocházející ze soukromých domácností a OEEZ pocházející 
z komerčních, průmyslových, institucionálních a dalších zdrojů jsou vzhledem ke své povaze a 
množství podobné zařízením ze soukromých domácností. Bude-li vzhledem k povaze a množství 
pravděpodobné, že odpad z EEZ pochází jak ze soukromých domácností, tak od jiných uživatelů, bude 
klasifikován jako OEEZ ze soukromých domácností. 
 
Profesionální OEEZ: všechna OEEZ, která pochází od jiných uživatelů než ze soukromých domácností.  
 
Tato zařízení mohou obsahovat: 
chladivový plyn, jehož celý obsah musí být specializovaným personálem s nezbytnou kvalifikací 
zachycen do vhodných nádob; 

 mazací olej obsažený v kompresorech a v okruhu chladiva, který musí být shromážděn; 

 směsi s protimrznoucím prostředkem ve vodním okruhu, jehož obsah musí být shromážděn; 

 mechanické a elektrické součástky, jež musí být autorizovaně vytříděny a zlikvidovány. 

 
Bude-li třeba součástky stroje vyměnit při údržbě, nebo pokud celá jednotka dosáhne konce své 
životnosti a bude ji třeba odstranit z instalace, je odpad třeba vytřídit podle jeho povahy a musí jej 
zlikvidovat autorizovaný personál ve stávajících sběrných střediscích. 

 

 

Evropské předpisy pro likvidaci odpadu 10 
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Informace o servisu 
pro jednotky používající chladivo   R32 

 

  

1. Kontrola místa 
Před zahájením prací na systémech obsahujících hořlavá chladiva je nezbytné 
provedení bezpečnostních kontrol, aby se zajistila minimalizace rizika vznícení. Při 
opravách chladicího systému musí být před zahájením prací přijata tato preventivní 
opatření. 

 

2. Pracovní postup 
Práce by měly probíhat kontrolovaně, aby se minimalizovalo riziko přítomnosti hořlavého plynu 
nebo výparů při provádění prací. 

 

3. Hlavní oblast práce 
Veškerý personál údržby a další osoby pracující na místě musí být poučeni o povaze 
prováděné práce. Nesmí se pracovat ve stísněném prostoru. Oblast kolem místa práce musí 
být oddělena. Zkontrolujte, že jsou podmínky na místě bezpečné díky kontrole hořlavého 
materiálu. 

 

4. Kontrola přítomnosti chladiva 
Prostor musí být před prací a během ní zkontrolován vhodným detektorem chladiva, aby se 
zajistilo, že technik zjistí potenciálně nebezpečné prostředí. Zkontrolujte, že je zařízení na 
detekci netěsností vhodné pro použití s hořlavými chladivy, tj. nejiskří, je vhodně utěsněno a je 
jiskrově bezpečné. 

 

5. Přítomnost hasicího přístroje 

Budou-li na chladicím zařízení nebo souvisejících součástech prováděny jakékoliv horké 
práce, musí být k dispozici vhodný hasicí přístroj. Poblíž oblasti plnění mějte připravený 
práškový nebo CO2 hasicí přístroj. 

 

6. Zákaz zápalných zdrojů 
Žádná osoba provádějící práci na chladicím systému zahrnující i potrubí, které obsahuje 
nebo obsahovalo hořlavé chladivo, nesmí používat zápalné zdroje tak, aby mohly 
způsobovat riziko požáru nebo výbuchu. Všechny zápalné zdroje, včetně kouření cigaret, 
musí být drženy v dostatečné vzdálenosti od místa instalace, oprav, demontáže a 
likvidace, při nichž se může chladivo uvolnit do okolního prostředí. Před provedením 
práce je třeba prostor kolem zařízení zkontrolovat, aby se zajistilo, že se v něm nebudou 
nacházet žádná rizika hoření nebo vznícení.  Je   nutné vyvěsit značky ZÁKAZ KOUŘENÍ. 

 

7. Odvětrávaný prostor 
Než rozpojíte soustavu nebo budete provádět jakékoliv horké práce, zkontrolujte, že je 
oblast otevřená, nebo vhodně odvětrávaná. Vhodné odvětrávání musí být zajištěno pro 
dobu provádění prací. Odvětrávání musí bezpečně odvést veškeré uniklé chladivo (např. ven 
do ovzduší). 

 

8. Kontroly chladicího zařízení 
Měněné elektrické součástky musí být vhodné pro dotčený účel a odpovídat specifikacím. 
Vždy musí být dodržovány pokyny výrobců pro údržbu a servis. 
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V případě pochybnosti se o pomoc obraťte na technické oddělení výrobce. U instalací 
využívajících   hořlavá chladiva musí být provedeny následující kontroly: 
 

• velikost náplně bude odpovídat velikosti místnosti, kde jsou instalovány 

součástky obsahující chladivo; 

• strojní zařízení a výstupy ventilace fungují správně a nejsou zablokovány; 
• používá-li se okruh nepřímého chlazení, musí být v sekundárních okruzích 

zkontrolována přítomnost chladiva; označení zařízení musí být zůstávat 
viditelné a čitelné; 

• nečitelné štítky a značky musí být opraveny; 
• potrubí nebo komponenty chladiva musí být instalovány na místa, kde bude 

nepravděpodobné vystavení jakýmkoliv látkám, jež by mohly zkorodovat součástky 
obsahující chladivo, jestliže 

• nebudou součástky vyrobeny z materiálů, které ze své podstaty odolávají 

• korozi, nebo jsou proti korozi vhodně chráněny. 

 

9. Kontroly elektrických zařízení 
Opravy a údržba elektrických součástek musí zahrnovat počáteční bezpečnostní kontroly a 
postupy inspekce součástek. Vyskytne-li se porucha, která by mohla ohrožovat bezpečnost, 
pak nelze do jejího uspokojivého vyřešení k okruhu připojovat žádné napájení. Nebude-li 
možné závadu okamžitě  opravit, ale bude nutné pokračovat v provozu, musí být použito vhodné 
prozatímní řešení, které bude nahlášeno vlastníkovi zařízení, aby se o tom dozvěděly všechny 
subjekty. 

 

Počáteční bezpečnostní kontroly musí zahrnovat: 

• vybití kondenzátorů: provádí se bezpečně, aby nevznikaly jiskry 
• při plnění, opravách nebo profukování systému nebudou nezakryté žádné 

elektrické součástky nebo vodiče pod napětím; 

• bude neustále zapojenu uzemnění. 

 

10. Opravy utěsněných součástek 

10.1    Při opravách utěsněných součástek musí být od zařízení, na němž se pracuje, před otevřením 
jakýchkoliv utěsněných krytů apod. odpojeny všechny zdroje elektrického napájení. Bude-li zcela 
nezbytné mít při servisování připojený k zařízení zdroj napájení, pak musí být v nejkritičtějším 
místě umístěno nepřetržitě fungující detekční zařízení varující před potenciálními nebezpečnými 
situacemi. 

10.2    Obzvláštní pozornost musí být věnována následujícím bodům, aby se zajistilo, že při práci na 
elektrických součástkách nebude změněno pouzdro tak, aby byla ovlivněna úroveň ochrany. To 
bude zahrnovat poškození kabelů, nadměrný počet spojů nebo svorek neodpovídající původním 
specifikacím, poškození těsnění, nesprávné připojení průchodek atd. 

• Zkontrolujte bezpečné namontování přístroje. 
• Zkontrolujte, že se nezhoršil stav těsnění nebo těsnicích materiálů tak, že již 

nadále nedokáží zabránit vnikání hořlavé atmosféry. Náhradní díly musí odpovídat 
specifikacím výrobce. 
 

POZNÁMKA: Použití silikonového těsniva může zhoršit účinnost některých typů detekčních 
přístrojů.    Jiskrově bezpečné komponenty nemusí být před prací s nimi izolovány. 

 
11. Oprava jiskrově bezpečných komponentů 

Na okruh neaplikujte žádné trvalé vodivé nebo kapacitní zatížení,aniž byste zajistili, že nebude 
překročeno povolené napětí a povolený elektrický proud pro používané zařízení. Jiskrově 
bezpečné komponenty jsou jedinými typy, na nichž je možné pracovat pod napětím a za 
přítomnosti hořlavé atmosféry. Zkušební přístroj musí náležet do vhodné kategorie. 
Komponenty nahrazujte pouze díly uvedenými výrobcem. Jiné díly mohou při úniku způsobit 
vznícení chladiva v atmosféře. 
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12. Kabeláž 
Zkontrolujte, že není kabeláž opotřebená, zkorodovaná, nadměrně pod tlakem, nevibruje, není 
vystavena ostrým hranám ani nepříznivým povětrnostním vlivům. Kontrola musí rovněž 
zohledňovat účinky stárnutí nebo nepřetržitých vibrací ze zdrojů, jako jsou kompresory nebo 
ventilátory. 
 

13. Detekce hořlavých chladiv 
Při hledání nebo detekci úniků chladiva nesmí být nikdy používány potenciální zápalné zdroje. 
Nesmí být používána halidová pochodeň (ani jiný detektor s otevřeným plamenem). 

14. Metody detekce úniků 
Pro systémy obsahující hořlavá chladiva se za vhodné považují následující metody detekce 
úniků. Pro detekci hořlavých chladiv se musí používat elektronické detektory netěsností, ovšem 
jejich citlivost nemusí být vhodná, nebo mohou potřebovat překalibrovat. (Detekční zařízení 
musí být kalibrována v prostoru bez chladiva.) Zkontrolujte, že detektor nepředstavuje 
potenciální zápalný zdroj a je vhodný pro chladivo. Detekční zařízení musí být nastaveno na 
procento LFL chladiva a musí být kalibrováno podle použitého chladiva a bude potvrzeno 
vhodné procento plynu (maximálně 25 %). Kapaliny pro detekci netěsností jsou vhodné pro 
použití s většinou chladiv, ale nesmí se používat čisticí prostředky obsahující chlor, protože 
chlor může reagovat chladivem a zkorodovat potrubí. 
 
Budete-li mít podezření na netěsnost, musí být odstraněny nebo uhašeny všechny otevřené 
plameny. Naleznete-li netěsnost vyžadující tvrdé pájení, musí být ze soustavy vypuštěno všechno 
chladivo, nebo izolováno (uzavíracími ventily) v části soustavy vzdálené od místa netěsnosti. 
Před pájením i po něm je nutné soustavu profouknout bezkyslíkatým dusíkem (OFN). 
 

15. Odstranění a vypuštění 
Při otevření okruhu chladiva kvůli provedení oprav nebo jakémukoliv jinému účelu, použijete běžné 
postupy. Je ovšem důležité, aby byly kvůli obavám ze vznícení dodržovány osvědčené postupy.  
Musí být dodržován tento postup: 

• vypusťte chladivo; 

• profoukněte okruh inertním plynem; 

• vypusťte; 

• znovu profoukněte inertním plynem; 

• otevřete okruh řezáním nebo tvrdým pájením. 

 
Náplň chladiva musí být odčerpána do správných tlakových lahví. Aby byla jednotka 
zabezpečena, musí být soustava profouknuta OFN. Tento postup bude možná nutné několikrát 
zopakovat. Pro tento úkol se nesmí používat stlačený vzduch nebo kyslík. 

 
Profukování bude prováděno připojením vývěvy k soustavě s OFN a nepřetržitým plněním, až 
bude dosaženo pracovního tlaku, pak odvzdušněním do atmosféry a nakonec odčerpáním na 
podtlak. 

 
Tento postup musí být opakován, až se v soustavě již nebude nacházet žádné chladivo. 

 
Při použití závěrečné náplně OFN musí být systém odvzdušněn až na atmosférický tlak, aby 
bylo možné práce provést. Tato operace je zcela zásadní při tvrdém pájení potrubí. 

 
Zkontrolujte, že se výstup pro vývěvu nenachází poblíž zápalných zdrojů a že je k dispozici větrání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

16. Postupy plnění 
Kromě běžných postupů plnění musí být splněny tyto požadavky: 

• Zkontrolujte, že při použití plnicího zařízení nedochází ke kontaminaci jinými 
chladivy. Hadice nebo vedení musí být co nejkratší, aby obsahovaly co nejméně 
chladiva. 

• Tlakové lahve musí být umístěny svisle. 

• Před naplněním chladivem zkontrolujte, že je soustava chladiva uzemněna. 

• Po dokončení soustavu označte (pokud ještě není). 

• Obzvláštní opatrnost musíte věnovat tomu, abyste soustavu nepřeplnili. 

• Před opětovným naplněním soustavy musí být provedena pomocí OFN tlaková 
zkouška soustavy. Při dokončení plnění, ale před uvedením do provozu musí být 
přezkoušena těsnost soustavy. Další zkouška těsnosti pak bude provedena před 
opuštěním pracoviště. 
 
 

17. Odstavení z provozu 
Před provedením tohoto postupu je zásadní, aby technik zcela znal zařízení a všechny jeho 
podrobnosti. Doporučeným osvědčeným postupem je bezpečné zachycení veškerého chladiva. 
Před provedením tohoto úkonu musí být odebrány vzorky oleje a chladiva. 

 

Před opakovaným použitím vyčerpaného chladiva je nutné provést případovou analýzu.  
 
Před zahájením práce je zásadní dostupnost elektrické energie. 

a) Seznamte se se zařízením a jeho ovládáním. 

b) Systém elektricky izolujte 

c) Než začnete, zkontrolujte: 

• že je k dispozici mechanické manipulační zařízení pro 
případnou manipulaci s lahvemi s chladivem; 

• že jsou k dispozici a správně používány všechny osobní ochranné  

prostředky; 

• že na vyčerpávání neustále dohlíží kompetentní osoba; 

• že čerpací zařízení a válce odpovídají příslušným normám. 

d) Bude-li to možné, soustavu chladiva vyčerpejte. 

e) Nebude-li možný podtlak, vytvořte rozvaděč, aby bylo možné odstranit chladivo z 
různých částí soustavy. 

f) Před vyčerpáváním zkontrolujte, že se tlaková lahev nachází na váze. 

g) Spusťte čerpací stroj a postupujte podle pokynů výrobce. 

h) Tlakové lahve nepřeplňujte. (kapalná náplň ne více než 80 % objemu) 

i) Nepřekračujte maximální pracovní tlak lahve, ani dočasně. 

j) Budou-li tlakové lahve naplněny správně a postup dokončen, zkontrolujte, že jsou 
lahve a zařízení ihned odstraněny z pracoviště a že jsou na zařízení uzavřeny všechny 
izolační ventily. 

k) Vyčerpané chladivo nesmí být napuštěno do jiné chladicí soustavy bez vyčištění  
a kontroly. 
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18. Označení 
Zařízení musí být opatřeno značkou uvádějící, že bylo odstaveno z provozu a že z něj bylo 
vypuštěno chladivo. Na značce bude uvedeno datum a podpis. Zkontrolujte, že se na zařízení 
nachází štítky uvádějící, že zařízení obsahuje hořlavé chladivo. 

 

19. Odsávání chladiva 

 Při odsávání chladiva ze soustavy buď pro účely servisování, nebo odstavení 
z provozu se doporučuje osvědčený postup bezpečného odsátí veškerého 
chladiva. 

 Při přečerpávání chladiva do tlakových lahví zkontrolujte, že se používají pouze lahve 
vhodné pro vyčerpané chladivo. Zkontrolujte, že máte k dispozici dostatečný počet lahví 
pro zachycení veškeré náplně soustavy. Všechny používané tlakové lahve budou 
určeny pro odsávané chladivo a budou podle toho označeny (tj.speciální lahve pro 
zachytávání chladiva). Lahve musí být opatřeny pojistným ventilem a souvisejícími 
uzavíracími ventily v dobrém stavu. 

 Prázdné lahve na chladivo budou před odsátím chladiva vysáty na podtlak, a 
bude-li to možné, ochlazeny. 

 Čerpací zařízení musí být v dobrém stavu s přiloženým souborem pokynů k obsluze a 
musí být vhodné pro čerpání hořlavých chladiv. Kromě toho musí být k dispozici 
souprava kalibrovaných vah v dobrém stavu. 

 Hadice musí být opatřeny těsnými spojkami v dobrém stavu. Před použitím čerpacího 
zařízení zkontrolujte, že se nachází v dobrém stavu, je správně udržováno a že jsou 
všechny příslušné elektrické komponenty izolovány, aby při úniku chladiva nedošlo k 
požáru. V případě pochybnosti se obraťte na výrobce. 

 Vyčerpané chladivo musí být vráceno jeho dodavateli ve správné lahvi a s 
vyplněným příslušným listem pro přepravu odpadu. Nemíchejte chladiva v zařízení 
pro čerpání, a zejména ne v lahvích. 

 Budou-li demontovány kompresory nebo vypouštěny kompresorové oleje, 
zkontrolujte, že jsou vyčerpány na přijatelnou úroveň, aby se zajistilo, že v mazivu 
nezůstane hořlavé chladivo. Vypouštění je nutné provést před vrácením kompresoru 
dodavateli. K urychlení tohoto procesu se smí použít pouze elektrický ohřev těla 
kompresoru. Olej ze soustavy musí být vypouštěn bezpečně. 

 

20. Přeprava, označení a skladování jednotek 

1. Přeprava zařízení obsahujících hořlavá chladiva                                 
Dodržování přepravních předpisů 
 

2. Označení zařízení značkami  
Dodržování místních předpisů 
 

3. Likvidace zařízení využívajících hořlavá  
 Dodržování vnitrostátních předpisů 
 

4. Skladování zařízení/spotřebičů 
Zařízení by mělo být skladováno podle pokynů výrobce. 
 

5. Skladování zabaleného (neprodaného) zařízení 
Skladovací ochranný obal by měl být vytvořen tak, aby při poškození zařízení uvnitř 
obalu   nedošlo k úniku náplně chladiva. 
 

Maximální počet zařízení, která lze skladovat společně, je určen místními předpisy. 
 

Konstrukce a specifikace se mohou kvůli vylepšování výrobku měnit bez předchozího 
oznámení  (o podrobnější  informace se obraťte na svého prodejce či výrobce).
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