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Notă: Acest marcaj simbolic vizează exclusiv ţările membre UE.
Acest marcaj este aplicat în conformitate cu directiva 2012/19/UE articolul 14 Informaţii pentru utilizatori şi Anexa IX.
Produsul dumneavoastră MITSUBISHI ELECTRIC este proiectat şi fabricat cu materiale şi componente de înaltă calitate care pot fi reciclate şi reutilizate.
Acest simbol semnifică faptul că, la sfârşitul duratei de viaţă, acestea trebuie să fie eliminate separat de resturile menajere.
Vă rugăm să predaţi acest echipament la centrul local de colectare/reciclare din comunitatea dumneavoastră.
În Uniunea Europeană există sisteme de colectare separată a produselor electrice şi electronice uzate.
Vă rugăm să ne ajutaţi să protejăm mediul înconjurător!

ATENŢIE:

• Nu evacuaţi R32 în atmosferă:

1. Măsurile de siguranţă
►Înainte de a instala unitatea, asiguraţi-vă că aţi citit
toate „Măsurile de siguranţă”.
►Vă rugăm să raportaţi instalarea aparatului către
compania de furnizare a energiei electrice sau să
obţineţi permisiunea acesteia înainte de a efectua
conectarea la sistemul de alimentare.
►Echipament în conformitate cu prevederile IEC/
EN 61000-3-12
(PUD-SWM·VAA/PUD-SHWM·VAA)

AVERTIZARE:

Prezintă măsurile de siguranţă care trebuie respectate pentru a preveni riscul de vătămare sau decesul utilizatorului.

ATENŢIE:

După finalizarea operaţiilor de instalare, oferiţi-i clientului
explicaţii referitoare la „Măsurile de siguranţă”, modul de
utilizare şi întreţinere a unităţii, în conformitate cu informaţiile din Manualul de utilizare, şi rulaţi testarea pentru a vă
asigura că echipamentul funcţionează normal. Atât Manualul de instalare, cât şi Manualul de utilizare trebuie furnizate utilizatorului pentru păstrare. Aceste manuale trebuie
transmise utilizatorilor viitori.
: Indică o componentă care trebuie să fie împământată.

AVERTIZARE:

Citiţi cu atenţie etichetele ataşate pe unitatea principală.

/ : Indică avertizările şi atenţionările la utilizarea agentului
frigorific R32.

Prezintă măsurile de siguranţă care trebuie respectate
pentru a preveni deteriorarea unităţii.
SEMNIFICAŢIILE SIMBOLURILOR AFIŞATE PE UNITATE

AVERTIZARE
(Pericol de incendiu)

Acest marcaj vizează exclusiv agentul frigorific R32. Tipul de agent frigorific este
inscripţionat pe plăcuţa cu date tehnice a unităţii exterioare.
Dacă agentul frigorific este de tip R32, înseamnă că această unitate utilizează un
agent frigorific inflamabil.
Dacă agentul frigorific se scurge şi intră în contact cu flăcări sau cu un aparat de
încălzire, acesta va crea un gaz nociv şi va provoca pericolul de incendiu.

Citiţi cu atenţie MANUALUL DE UTILIZARE înainte de a utiliza aparatul.
Personalul de service trebuie să citească cu atenţie MANUALUL DE UTILIZARE şi MANUALUL DE INSTALARE înainte de a acţiona aparatul.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi MANUALUL DE UTILIZARE, MANUALUL DE INSTALARE şi celelalte documentaţii corespunzătoare.

AVERTIZARE:

• Unitatea nu trebuie să fie instalată de către utilizator.
Solicitaţi efectuarea operaţiilor de instalare a unităţii
unei reprezentanţe sau unui tehnician autorizat.
Dacă unitatea este incorect instalată, pot apărea scurgeri de
apă, se pot produce şocuri electrice sau pot izbucni incendii.
• Pentru operaţii de instalare, respectaţi instrucţiunile
din Manualul de instalare şi utilizaţi scule şi componente pentru conducte fabricate special pentru a fi
utilizate cu agentul frigorific R32.

ro
Agentul frigorific R32 din sistemul HFC are o presiune de
1,6 ori mai mare decât cea a agenţilor frigorifici obişnuiţi. În
cazul în care pentru conducte se utilizează componente care
nu sunt proiectate pentru agentul frigorific R32 şi unitatea
nu este instalată corect, conductele pot să pleznească şi se
pot produce daune sau accidente. În plus, pot apărea scurgeri de apă, şocuri electrice sau poate izbucni un incendiu.
• La instalarea unităţii, utilizaţi un echipament de protecţie şi scule corespunzătoare pentru a asigura siguranţa.
Nerespectarea acestor instrucţiuni se poate solda cu răniri.
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1. Măsurile de siguranţă
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• Unitatea trebuie instalată în conformitate cu instrucţiunile
pentru a reduce riscul de deteriorare a acesteia cauzate de
cutremure, taifunuri sau vânturi puternice. O unitate instalată incorect poate cădea şi cauza deteriorări sau vătămări.
• Unitatea trebuie instalată în siguranţă pe o structură
care îi poate susţine greutatea. Dacă unitatea este
montată pe o structură instabilă, aceasta poate cădea şi se pot produce daune sau accidente.
• Dacă unitatea exterioară este instalată într-o încăpere
mică, trebuie efectuate măsurători pentru a evita creşterea concentraţiei de agent frigorific din încăpere peste
limita de siguranţă în cazul unei scurgeri de agent frigorific. Consultaţi un distribuitor cu privire la măsurile de siguranţă recomandate pentru prevenirea depăşirii concentraţiei permise. Dacă există scurgeri de agent frigorific şi
acest lucru cauzează depăşirea limitei concentraţiei, pot
apărea pericole din cauza lipsei de oxigen în încăpere.
• Aerisiţi încăperea dacă se scurge agent frigorific în
timpul funcţionării aparatului. Dacă agentul frigorific
intră în contact cu o flacără, se vor elibera gaze toxice.
• Toate intervenţiile asupra sistemului electric trebuie efectuate de un tehnician calificat, în conformitate cu reglementările locale şi instrucţiunile oferite în acest manual. Unităţile
trebuie să fie alimentate de la circuite de alimentare dedicate, la tensiunea corectă şi având instalate sisteme de întrerupere a alimentării cu curent. Instalaţiile electrice cu insuficientă capacitate sau instalaţiile electrice incorecte pot
cauza producerea unor şocuri electrice sau a unor incendii.
• Acest aparat este destinat utilizării de către utilizatori
specializaţi sau instruiţi în cadrul spaţiilor comerciale, spaţiilor din cadrul industriei uşoare şi al fermelor
sau în scopuri comerciale de către nespecialişti.
• Utilizaţi cupru fosforos C1220 pentru conductele fără
sudură din cupru şi aliaje de cupru, pentru a conecta
conductele de curgere a agentului frigorific. În cazul în
care conductele nu sunt conectate corect, unitatea nu va
fi împământată corect şi se pot produce şocuri electrice.
• Utilizaţi numai cablurile specificate pentru cablare.
Conexiunile cablajului trebuie efectuate în siguranţă,
fără a aplica tensiune la bornele de racordare. De asemenea, nu îmbinaţi niciodată cablurile pentru cablare
(decât dacă acest lucru este indicat în document).
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate avea drept
rezultat supraîncălzirea sau izbucnirea unui incendiu.
• Dacă cablul de alimentare electrică este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de către producător, de
către agentul de service al acestuia sau de către persoane calificate, pentru a se evita situaţiile periculoase.
• Aparatul va fi instalat în conformitate cu reglementările naţionale de cablare.
• Capacul blocului de conexiuni al unităţii exterioare
trebuie să fie bine fixat. În cazul în care capacul este
montat incorect, iar praful şi umezeala intră în unitate, se pot produce şocuri electrice sau incendii.
• Atunci când instalaţi, mutaţi sau efectuaţi operaţii de
întreţinere a unităţii exterioare, utilizaţi numai agentul
frigorific specificat (R32) pentru a încărca conductele
de agent frigorific. Nu îl amestecaţi cu un alt tip de
agent frigorific şi eliminaţi tot aerul din conducte.
Dacă se amestecă aer cu agentul frigorific, acest
lucru poate cauza presiunea ridicată anormală în
conducta de curgere a agentului frigorific, ceea ce
poate provoca o explozie sau apariţia altor pericole.
Utilizarea oricărui alt tip de agent frigorific în afara
celui specificat pentru sistem va determina produ-
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cerea de defecţiuni mecanice, defectarea sistemului
sau avarierea unităţii. În cel mai rău caz, aceasta ar
putea periclita în mod grav siguranţa produsului.
Utilizaţi numai accesorii autorizate de Mitsubishi
Electric şi solicitaţi-i unei reprezentanţe sau unui tehnician autorizat să le instaleze. Dacă accesoriile sunt
incorect instalate, pot apărea scurgeri de apă, se pot
produce şocuri electrice sau pot izbucni incendii.
Nu modificaţi unitatea. Solicitaţi efectuarea reparaţiilor
unei reprezentanţe. Dacă modificările sau reparaţiile nu
sunt efectuate corect, pot apărea scurgeri de apă, se
pot produce şocuri electrice sau pot izbucni incendii.
Utilizatorul nu trebuie să încerce niciodată să repare
unitatea sau să o transfere într-o altă locaţie. Dacă unitatea este incorect instalată, pot apărea scurgeri de
apă, se pot produce şocuri electrice sau pot izbucni
incendii. Solicitaţi repararea sau mutarea unităţii exterioare unei reprezentanţe sau unui tehnician autorizat.
După finalizarea instalării, verificaţi dacă există scurgeri de
agent frigorific. Dacă se scurge agent frigorific în încăpere
şi dacă acesta intră în contact cu flacăra unui încălzitor sau
cu un aparat de gătit portabil, se vor elibera gaze toxice.
Atunci când deschideţi sau închideţi supapa la temperaturi sub cele de îngheţ, poate ţâşni agent frigorific din spaţiul dintre tija supapei şi corpul supapei,
ceea ce poate provoca vătămări.
Nu utilizaţi alte mijloace de accelerare a procesului
de degivrare sau de curăţare a aparatului decât cele
recomandate de producător.
Aparatul trebuie să fie stocat într-o încăpere în care
să nu existe surse de aprindere cu funcţionare continuă (de exemplu: flăcări deschise, un aparat cu
gaz sau un încălzitor electric aflate în funcţiune).
Nu perforaţi sau ardeţi.
Aveţi în vedere faptul că agenţii frigorifici ar putea fi inodori.
Conductele trebuie să fie protejate împotriva deteriorărilor fizice.
Lucrările de instalare a conductelor trebuie să fie
reduse la minim.
Trebuie să fie asigurată respectarea reglementărilor
naţionale din domeniul gazului.
Asiguraţi-vă că niciuna dintre deschiderile de aerisire necesare nu este obstrucţionată.
Nu utilizaţi aliaje de lipit cu temperatură joasă de topire în
cazul brazării conductelor de curgere a agentului frigorific.
Atunci când efectuaţi operaţii de brazare, asiguraţi-vă că aerisiţi încăperea suficient.
Asiguraţi-vă că nu există pericole sau materiale inflamabile în apropiere.
Atunci când efectuaţi operaţii într-o încăpere închisă, o încăpere mică sau o locaţie similară, asiguraţi-vă că nu există
scurgeri de agent frigorific înainte de a efectua operaţiile.
Dacă se scurge şi se acumulează agent frigorific, acesta se poate aprinde sau pot fi eliberate gaze toxice.
Aparatul trebuie depozitat într-un spaţiu bine aerisit, ale cărui dimensiuni corespund cu cele specificate pentru funcţionare.
Ţineţi aparatele cu funcţionare pe gaz, încălzitoarele
electrice şi alte surse de foc (surse de aprindere)
departe de locaţia în care sunt efectuate instalarea,
repararea şi alte operaţii asupra unităţii exterioare.
Dacă agentul frigorific intră în contact cu o flacără,
se vor elibera gaze toxice.
Nu fumaţi în timpul efectuării lucrărilor sau în timpul
transportului.
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1. Măsurile de siguranţă
1.1. Înainte de instalare

ATENŢIE:

• Nu utilizaţi unitatea într-un mediu neobişnuit. Dacă unitatea exterioară este instalată în zone expuse la aburi,
ulei volatil (inclusiv ulei de maşină) sau gaz sulfuros,
zone expuse unui volum ridicat de sare, de exemplu,
pe malul mării, sau în zone în care unitatea poate fi
acoperită cu zăpadă, randamentul poate fi redus semnificativ, iar componentele interne pot fi deteriorate.
• Nu instalaţi unitatea în locuri în care pot exista scurgeri, producţie, emisii sau acumulări de gaze inflamabile. Dacă se acumulează gaz sulfuros în jurul
unităţii, se poate produce un incendiu sau o explozie.
• Unitatea exterioară produce condensare în timpul
operaţiei de încălzire. Trebuie să instalaţi un circuit
de evacuare în jurul unităţii exterioare dacă acest
condens poate cauza daune.
• Demontaţi componenta de fixare a compresorului
conform ÎNŞTIINŢĂRII ataşate la unitate. Funcţionarea unităţii cu componenta de fixare montată va
determina producerea unui nivel înalt de zgomot.

• Atunci când instalaţi unitatea într-un spital sau birou de comunicaţii, ţineţi cont de faptul că aceasta
va produce zgomote şi interferenţe electronice. Invertoarele, aparatele electrocasnice, echipamentele
medicale de înaltă frecvenţă şi echipamentele de
radiocomunicaţii pot cauza defectarea sau avarierea unităţii exterioare. De asemenea, unitatea exterioară poate afecta echipamentele medicale, poate
perturba persoanele supuse unui tratament medical
şi echipamentele de comunicaţii, afectând calitatea
de afişare a ecranelor.
• Când unitatea este în funcţiune, vibraţiile sau zgomotul produs de agentul frigorific care curge pot
fi auzite de la conductele prelungitoare. Încercaţi
să evitaţi pe cât posibil instalarea conductelor pe
pereţi subţiri etc. şi să asiguraţi izolaţia fonică cu
ajutorul învelișului pentru conducte etc.

1.2. Înainte de instalare (mutare)

ATENŢIE:

• Acordaţi atenţie deosebită la transportarea sau instalarea unităţilor. Cel puţin două persoane trebuie
să manipuleze unitatea, deoarece aceasta cântăreşte 20 kg sau mai mult. Nu apucaţi de benzile folosite
pentru ambalare. Purtaţi mănuşi de protecţie pentru
a scoate unitatea din ambalaj şi pentru a o muta,
pentru că vă puteţi răni mâinile la terminaţii sau pe
marginile altor componente.
• Eliminaţi în siguranţă materialele de ambalare. Materialele de ambalare, de exemplu cuiele şi alte părţi
din metal sau lemn, pot cauza tăieturi sau alte răni.

• Baza şi elementele de fixare ale unităţii exterioare
trebuie să fie verificate periodic pentru a detecta
slăbirea elementelor de fixare, crăpături sau alte
defecţiuni. Dacă aceste defecte nu sunt corectate,
unitatea poate cădea şi se pot produce daune sau
accidente.
• Nu curăţaţi cu apă unitatea exterioară. Se pot produce şocuri electrice.
• Strângeţi toate piuliţele de racord conform specificaţiei folosind o cheie dinamometrică. Dacă este
strânsă excesiv, piuliţa de racord se poate rupe
după o perioadă îndelungată de timp şi agentul frigorific se poate scurge.

1.3. Înainte de a executa instalaţia electrică

ATENŢIE:

• Nu uitaţi să instalaţi întrerupătoare de circuit. Dacă
acestea nu sunt instalate, se pot produce şocuri
electrice.
• Pentru cablurile de alimentare, utilizaţi cabluri standard cu o capacitate suficientă. În caz contrar, se
poate produce un scurtcircuit, supraîncălzire sau
incendii.
• La instalarea cablurilor de alimentare, nu aplicaţi
tensiune la cabluri. Dacă sunt slăbite conexiunile,
cablurile se pot fisura sau se pot rupe şi poate apărea o supraîncălzire sau pot izbucni incendii.

• Nu uitaţi să asiguraţi împământare pentru unitate.
Nu conectaţi cablul de împământare la conductele
de gaz sau de apă, la un paratrăsnet sau la cablurile de împământare pentru telefon. Dacă unitatea nu
este împământată corespunzător, se pot produce
şocuri electrice.
• Utilizaţi întrerupătoare de circuit (întrerupător cu
împământare, disjunctor (siguranţă +B) şi întrerupător automat modular) cu capacitatea specificată. În
cazul în care capacitatea întrerupătorului de circuit
este mai mare decât cea specificată, se poate produce avarierea sau poate izbucni un incendiu.

ro
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1. Măsurile de siguranţă
1.4. Înainte de a începe rularea testării

ATENŢIE:

• Activaţi comutatorul de alimentare cu mai mult de
12 ore înainte de a începe utilizarea. Începerea utilizării aparatului imediat după activarea comutatorului de alimentare poate deteriora grav componentele
interne. Lăsaţi comutatorul principal de alimentare
în poziţia pornit în timpul sezonului de funcţionare.
• Înainte de a începe utilizarea aparatului, verificaţi
dacă toate panourile, apărătorile şi alte componente de protecţie sunt instalate corect. Componentele
rotative, fierbinţi sau de înaltă tensiune pot cauza
vătămări.

• Nu acţionaţi comutatoarele dacă aveţi mâinile umede. Se pot produce şocuri electrice.
• Nu atingeţi conductele de curgere a agentului frigorific
cu mâinile neprotejate în timpul funcţionării aparatului.
Conductele pentru agentul frigorific sunt fierbinţi sau
reci în funcţie de condiţia agentului frigorific. Dacă atingeţi conductele, vă puteţi arde sau pot apărea degerături.
• După încetarea utilizării aparatului, aşteptaţi cel puţin cinci minute înainte de a dezactiva comutatorul
de alimentare. În caz contrar, pot apărea scurgeri de
apă sau deteriorări.

1.5. Utilizarea unităţilor exterioare cu agent frigorific R32

ATENŢIE:

• Utilizaţi cupru fosforos C1220 pentru conductele
fără sudură din cupru şi aliaje de cupru, pentru a
conecta conductele de curgere a agentului frigorific. Asiguraţi-vă că interiorul conductelor este curat
şi că nu conţine contaminanţi nocivi, cum ar fi compuşi ai sulfului, oxidanţi, reziduuri sau praf. Utilizaţi
conducte cu grosimea specificată. (Consultaţi 5.1.)
Dacă reutilizaţi conductele existente, folosite pentru
a transporta agentul frigorific R22, ţineţi cont de următoarele:
- Înlocuiţi piuliţele de racord şi evazaţi din nou secţiunile
evazate.
- Nu utilizaţi conducte subţiri. (Consultaţi 5.1.)
• Depozitaţi conductele utilizate în timpul instalării în
interior şi păstraţi ambele capete ale conductei sigilate până când începeţi operaţia de brazare. (Lăsaţi
racordurile cu cot, etc. în ambalajul original.) În cazul în care praful, reziduurile sau umezeala intră în
conductele pentru agentul frigorific, uleiul se poate
deteriora sau compresorul se poate defecta.
• Utilizaţi ulei esteric, ulei eteric sau alchilbenzen
(cantitate mică) ca ulei refrigerant aplicat pe secţiunile evazate. Dacă uleiul mineral este amestecat cu
uleiul refrigerant, uleiul se poate deteriora.

• Lucrările de întreţinere trebuie să fie efectuate respectând întocmai recomandărilor producătorului.
• Nu utilizaţi un alt agent frigorific cu excepţia agentului frigorific R32. Dacă se utilizează un alt tip de
agent frigorific, clorul va cauza deteriorarea uleiului.
• Utilizaţi următoarele instrumente proiectate exclusiv pentru a fi utilizate cu agentul frigorific R32.
Următoarele instrumente sunt necesare dacă utilizaţi agentul frigorific R32. Pentru întrebări, contactaţi cel mai apropiat distribuitor.
Instrumente (pentru R32)
Manometru
Dispozitiv de evazare
Furtun de alimentare
Dispozitiv reglare dimensiune
Detector de gaze
Adaptor pompă de vid
Cheie dinamomeScală electronică de încărcare a
trică
agentului frigorific
• Utilizaţi întotdeauna instrumentele corecte. În cazul
în care praful, reziduurile sau umezeala intră în conductele pentru agentul frigorific, uleiul refrigerant
se poate deteriora.
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2. Locaţia de instalare
2.1. Conductă pentru agentul frigorific (Fig. 2-1)

A

► Verificaţi dacă diferenţa dintre înălţimile unităţilor interioare şi ale unităţilor
exterioare, lungimea conductei pentru agentul frigorific şi numărul de coturi ale conductei sunt în limitele indicate mai jos.
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ATENŢIE:

Fig. 2-2
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SHWM140

/ R32 este mai greu decât aerul—şi decât alţi agenţi frigorifici—de aceea, are
tendinţa de a se acumula la bază (în apropierea pardoselii). Dacă R32 se acumulează în jurul bazei, acesta ar putea atinge o concentraţie inflamabilă dacă
încăperea este mică. Pentru a evita aprinderea, este necesară menţinerea unui
mediu de lucru sigur, prin asigurarea unei ventilaţii corespunzătoare. Dacă se
confirmă scurgerea de agent frigorific într-o încăpere sau zonă care nu este ventilată suficient, nu utilizaţi flăcări decât după ce mediul de lucru poate fi optimizat
prin asigurarea unei ventilaţii corespunzătoare.
• Evitaţi instalarea în spaţii expuse direct la lumina solară sau la alte surse de căldură.
• Selectaţi un loc de instalare astfel încât zgomotul emis de unitate să nu deranjeze vecinii.
• Selectaţi un loc de instalare care să vă permită montarea cu uşurinţă a cablurilor
şi conductei şi accesul la sursa de curent şi la unitatea interioară.
• Evitaţi instalarea unităţii în locuri în care pot exista scurgeri, se pot produce gaze,
pot apărea emisii sau acumulări de gaze inflamabile.
• Țineţi cont de faptul că în timpul funcţionării din unitate se poate scurge apă.
• Selectaţi un loc de instalare plan, care poate susţine greutatea şi vibraţiile unităţii.
• Evitaţi instalarea unităţii în locuri care pot fi acoperite cu zăpadă. În zonele în
care se prognozează că vor fi ninsori puternice, trebuie luate măsuri speciale
de siguranţă precum ridicarea poziţiei de instalare sau instalarea unui acoperiş
de protecţie la gura de aspiraţie a aerului pentru a preveni blocarea acesteia cu
zăpadă sau rafalele de zăpadă care bat direct pe aceasta. Astfel se poate reduce
fluxul de aer şi se poate produce o defecţiune.
• Evitaţi instalarea unităţii în locuri expuse la ulei, aburi sau gaze sulfurice.
• Utilizaţi mânerele de transport ale unităţii exterioare pentru a transporta unitatea. Dacă
transportaţi unitatea ţinând-o de la partea de jos, vă puteţi prinde mâinile sau degetele.
• Conexiunile conductelor de curgere a agentului frigorific vor fi accesibile pentru întreţinere.
/ Instalaţi unităţile exterioare într-o zonă unde cel puţin una dintre cele patru părţi
laterale este deschisă şi într-un spaţiu suficient de mare, fără denivelări. (Fig. 2-2)

0

37

48

SHWM60 - 120

D Unitate interioară
E Unitate exterioară

943 (1350)

AŞA
OK DA

C Numărul de coturi
(pe sens)
Max. 10

2.2. Alegerea locului de instalare a unităţii exterioare

AŞA
OK DA
95

B Diferenţă de
înălţime
Max. 30 m

• Limitarea referitoare la diferenţa de înălţime este definită indiferent care unitate,
interioară sau exterioară, este poziţionată mai sus.

Fig. 2-1
AŞA
OK DA

A Lungime conductă (pe sens)
2 m - 30 m

0

• Efectuaţi legarea la masă.
Nu conectaţi cablul de împământare la o conductă
de gaz, un supresor al conductei de apă, sau la un
cablu de împământare pentru telefon. O împământare defectuoasă ar putea cauza electrocutarea.
• Nu instalaţi unitatea în locuri de unde s-ar putea
scurge gaze inflamabile.
Dacă gazul se scurge şi se acumulează în jurul unităţii, ar putea cauza o explozie.
• Instalaţi un disjunctor de protecţie acţionat de curentul de scurgere la pământ la locul de instalare
(unde este umezeală).
Dacă nu este instalat un disjunctor de protecţie acţionat de curentul de scurgere la pământ, s-ar putea
produce electrocutarea.
• Efectuaţi lucrările la sistemul de evacuare/instalare
a conductelor în condiţii de siguranţă, conform manualului de instalare.
Dacă lucrările la sistemul de evacuare/instalare a
conductelor au fost efectuate în mod defectuos, apa
din unitate s-ar putea scurge, iar bunurile din locuinţă se pot uda şi deteriora.
• Strângeţi piuliţa de racord cu ajutorul unei chei dinamometrice conform specificaţiei din manual.
Dacă este strânsă prea puternic, piuliţa de racord
s-ar putea rupe după o perioadă îndelungată de
timp, determinând scurgerea agentului frigorific.

ro

2.3. Dimensiuni exterioare (Unitatea exterioară) (Fig. 2-3)
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2. Locaţia de instalare
2.4. Spaţiul de ventilare şi de întreţinere

2.4.1. Instalarea în spaţii în care bate puternic vântul

La instalarea unităţii exterioare pe un acoperiş sau într-un alt loc neprotejat de vânt,
poziţionaţi gura de evacuare a aerului a unităţii astfel încât aceasta să nu fie expusă
direct la rafale puternice de vânt. Rafalele puternice de vânt care intră în gura de
evacuare a unităţii pot afecta circuitul normal al aerului şi se pot produce defecţiuni.
Mai jos, sunt prezentate trei exemple de măsuri de siguranţă împotriva vânturilor
puternice.
1 Orientaţi gura de evacuare a aerului către cel mai apropiat perete la circa 35 cm
distanţă faţă de perete. (Fig. 2-4)
2 Dacă unitatea este instalată în zone în care vânturile puternice ale unui taifun,
etc. pot intra direct în gura de evacuare, instalaţi un sistem opţional de ghidare a
aerului. (Fig. 2-5)

Fig. 2-4

A Sistem de ghidare pentru gura de evacuare a aerului

A

3 Poziţionaţi unitatea astfel încât gura de evacuare a aerului să sufle perpendicular
pe direcţia din care bat vânturile sezoniere, dacă este posibil. (Fig. 2-6)
B Direcţia vântului

2.4.2. La instalarea unei singure unităţi exterioare (consultaţi ultima pagină)
Dimensiunile minime sunt următoarele, cu excepţia max., adică a dimensiunilor
maxime, indicate.
Consultaţi figurile pentru fiecare caz în parte.
1 Obstacole numai în spate (Fig. 2-7)
2 Obstacole numai în spate şi deasupra (Fig. 2-8)
•

Fig. 2-5

3
4
5
6

Nu instalaţi sistemele opţionale de ghidare pentru gura de evacuare a aerului pentru fluxul
de aer ascendent.

Obstacole numai în spate şi pe laterale (Fig. 2-9)
Obstacole numai în faţă (Fig. 2-10)
Obstacole numai în faţă şi în spate (Fig. 2-11)
Obstacole numai în spate, pe laterale şi deasupra (Fig. 2-12)

•

Nu instalaţi sistemele opţionale de ghidare pentru gura de evacuare a aerului pentru fluxul
de aer ascendent.

2.4.3. La instalarea mai multor unităţi exterioare (consultaţi ultima pagină)

B

Lăsaţi o distanţă minimă de 50 mm între unităţi.
Consultaţi figurile pentru fiecare caz în parte.
1 Obstacole numai în spate (Fig. 2-13)
2 Obstacole numai în spate şi deasupra (Fig. 2-14)
•
•

Fig. 2-6

Nu instalaţi mai mult de 3 unităţi una lângă alta. În plus, respectaţi distanţele indicate.
Nu instalaţi sistemele opţionale de ghidare pentru gura de evacuare a aerului pentru fluxul
de aer ascendent.

3 Obstacole numai în faţă (Fig. 2-15)
4 Obstacole numai în faţă şi în spate (Fig. 2-16)
5 Aranjare: o singură unitate pe rând, mai multe unităţi paralele (Fig. 2-17)
*

Dacă utilizaţi un sistem opţional de ghidare pentru gura de evacuare a aerului instalat pentru fluxul de aer ascendent, distanţa minimă este de 500 mm.

6 Aranjare: unităţi multiple, paralele (Fig. 2-18)
*

Dacă utilizaţi un sistem opţional de ghidare pentru gura de evacuare a aerului pentru fluxul
de aer ascendent, distanţa minimă este de 1.000 mm.

7 Aranjare: unităţi suprapuse (Fig. 2-19)
•
•

Pot fi suprapuse cel mult două unităţi.
Nu instalaţi mai mult de 2 unităţi suprapuse una lângă alta. În plus, respectaţi distanţele
indicate.

ro
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2. Locaţia de instalare
/2.5. Suprafaţa minimă de instalare

Dacă nu puteţi evita instalarea unei unităţi într-un spaţiu în care toate cele patru părţi sunt blocate sau în care există denivelări, asiguraţi-vă că este satisfăcută una dintre
aceste condiţii (A, B sau C).
Notă: Aceste contramăsuri se aplică pentru menţinerea siguranţei şi nu pentru asigurarea garanţiei specificate.
A) Asiguraţi un spaţiu de instalare suficient (zona minimă de instalare Amin).
Instalaţi unitatea într-un spaţiu cu o zonă de instalare cu dimensiunile Amin sau mai mult, corespunzătoare cantităţii M de agent frigorific (agentul frigorific încărcat din
fabrică + agentul frigorific adăugat la locul de montaj).

M [kg]

Amin [m²]

1,0

12

1,5

17

2,0

23

2,5

28

3,0

34

3,5

39

4,0

45

4,5

50

5,0

56

5,5

62

6,0

67

6,5

73

7,0

78

7,5

84

Amin

B) Instalaţi unitatea într-un loc cu o înălţime a denivelărilor de [ 0,125 [m].

Înălţimea faţă de partea inferioară trebuie să
fie de cel mult 0,125 [m]

Înălţimea faţă de partea inferioară trebuie să
fie de cel mult 0,125 [m]

C) Creaţi o zonă deschisă corespunzătoare pentru ventilaţie.
Asiguraţi-vă că lăţimea zonei deschise este de cel puţin 0,9 [m], iar înălţimea zonei deschise este de cel puţin 0,15 [m].
Totuşi, înălţimea din partea inferioară a spaţiului de instalare până în marginea inferioară a zonei deschise trebuie să fie de cel mult 0,125 [m].
Zona deschisă trebuie să aibă o deschidere de cel puţin 75%.

Deschidere de cel puţin 75%

ro

Lăţime L de cel puţin 0,9 [m]

Înălţime Î de cel puţin 0,15 [m]
Înălţime faţă de partea inferioară de cel mult 0,125 [m]
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3. Instalarea unităţii exterioare
(mm)

• Trebuie să instalaţi unitatea pe o suprafaţă rezistentă, plană pentru a preveni
zgomotul în timpul funcţionării. (Fig. 3-1)
<Specificaţii referitoare la fundaţie>
Șurub de fundaţie

A

Max. 30

B
Şurub M10 (3/8″)

B

Bază

C

Cât mai lung posibil.

D

Gură de ventilare

E

Îngropat adânc în pământ

600

225

28

Min. 50 225

320 kg

• Unitatea trebuie instalată în siguranţă pe o structură
care îi poate susţine greutatea. Dacă unitatea este
montată pe o structură instabilă, aceasta poate cădea şi se pot produce daune sau accidente.
• Unitatea trebuie instalată în conformitate cu instrucţiunile pentru a reduce riscul de deteriorare a
acesteia cauzate de cutremure, taifunuri sau vânturi
puternice. O unitate instalată incorect poate cădea
şi cauza deteriorări sau vătămări.

480
520

Min. 500

70 mm

Capacitate portantă

AVERTIZARE:

D

600

120 mm

Lungimea şurubului

• Asiguraţi-vă că lungimea şurubului de ancorare folosit la fixarea în fundaţie nu
depăşeşte cu mai mult de 30 mm suprafaţa inferioară a bazei.
• Fixaţi baza unităţii ferm cu patru şuruburi M10 pentru fundaţie în zone rezistente.
Instalarea unităţii exterioare
• Nu blocaţi gura de ventilare. Dacă gura de ventilare este blocată, funcţionarea
poate fi îngreunată şi aparatul se poate defecta.
• Pe lângă unitatea de bază, utilizaţi orificiile de instalare de pe spatele unităţii
pentru a fixa cablurile, etc., dacă este cazul pentru a instala unitatea. Utilizaţi
şuruburi autofiletante (ø5 × 15 mm sau mai puţin) şi instalaţi unitatea pe poziţie.

C
E

A

M10 (3/8")

Grosimea betonului

ATENŢIE:

1050

• Instalaţi unitatea pe o structură rigidă pentru a preveni
producerea unui nivel excesiv de zgomote sau vibraţii.

Fig. 3-1

4. Lucrările de demontare a pieselor fixe ale COMPRESORULUI
• Înainte de a pune în funcţiune unitatea, asiguraţi-vă că descoperiţi PARTEA SUPERIOARĂ A CARCASEI COMPRESORULUI şi PARTEA FRONTALĂ A CARCASEI COMPRESORULUI şi că scoateţi piesele fixate ale COMPRESORULUI.
(Fig. 4-1)

1 PARTEA SUPERIOARĂ A CARCASEI
(3 ŞURUBURI)
1COMPRESORULUI
COMP CASE TOP
(3 SCREWS)
3 PARTEA FRONTA3 LĂ
COMP
CASE
A CARCASEI
FRONT
COMPRESORU(SCREWS)
LUI
(ŞURUBURI)

×3

2 ÎNŞTIINŢARE TAMPON
2 COMPRESOR
COMP CUSHION NOTICE

SECVENŢA DE DEMONTARE
1
2

×6

4 ÎNŞTIINŢARE
4TAMPON
COMP B
CUSHION-B
COMPRESOR

3

4

5

6

7
8

9

PIESELE
NUTO
TREBUIE
PARTS ARE
BE
UTILIZATE
DUPĂ
UNUSED AFTER
DEMONTARE.
REMOVING.

6 ÎNŞTIINŢARE TAM6
COMP
PON LCUSHION-L
COMPRESOR

ro

5 ÎNŞTIINŢARE TAM5
COMP
PON RCUSHION-R
COMPRESOR

2×1

4×1

5×1

6×1

8×2

9×1

NUMAIONLY
PARTEA
FRONT
FRONTALĂ
77
PIULIŢE
NUTS

8
COMP T
SUPORT
FOOT COMPICIOR
HOLDER-T
PRESOR

99
SUPORT
PICIOR
COMPUFOOT
COMPRESOR
HOLDER-U

Fig. 4-1
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4. Lucrările de demontare a pieselor fixe ale COMPRESORULUI
1 PARTEA SUPERIOARĂ A CARCASEI
1 COMPRESORULUI
COMP CASE TOP

• După demontarea pieselor fixate ale COMPRESORULUI, asiguraţi-vă că strângeţi piuliţele şi că readuceţi PARTEA SUPERIOARĂ A CARCASEI COMPRESORULUI şi PARTEA FRONTALĂ A CARCASEI COMPRESORULUI în poziţia
iniţială. (Fig. 4-2)
ORDINEA DE REINSTALARE
7 3 1

(

CUPLU DE STRÂNGERE
ŞURUBURI
1,5 ± 0,2 N·m

)

ATENŢIE:

7 NUTSDE
7 CUPLU
TIGHTENING
STRÂNGERE
TORQUE
PIULIŢE
0.4 N·m
4 ± 0,4
3 PARTEA FRONTALĂ A
3
COMP CASE
FRONT
CARCASEI
COMPRESORULUI

Fig. 4-2

• Dacă piesele fixate ale COMPRESORULUI nu sunt
demontate, nivelul de zgomot din timpul funcţionării ar putea creşte.

AVERTIZARE:

• Înainte de demontarea pieselor fixate ale COMPRESORULUI, asiguraţi-vă că întrerupătorul este deconectat. În caz contrar, carcasa COMPRESORULUI
va intra în contact cu piesele electrice, iar acestea
ar putea fi avariate.

5. Instalarea conductelor de curgere a agentului frigorific
5.1. Măsuri de precauţie privind dispozitivele care utilizează agent frigorific R32
• Consultaţi secţiunea 1.5. pentru instrucţiunile de siguranţă neincluse mai jos despre utilizarea unităţii
exterioare cu agent frigorific R32.
• Utilizaţi ulei esteric, ulei eteric sau alchilbenzen
(cantitate mică) ca ulei refrigerant aplicat pe secţiunile evazate.
• Utilizaţi cupru fosforos C1220 pentru conductele
fără sudură din cupru şi aliaje de cupru, pentru a
conecta conductele de curgere a agentului frigorific. Utilizaţi conducte de agent frigorific cu grosimea specificată în tabelul de mai jos. Asiguraţi-vă
că interiorul conductelor este curat şi că nu conţine
contaminanţi nocivi, cum ar fi compuşi ai sulfului,
oxidanţi, reziduuri sau praf.
Aplicaţi întotdeauna brazare fără oxidare atunci
când brazaţi conductele, în caz contrar, compresorul va suferi deteriorări.
Dimensiunea
conductelor (mm)
Grosimea (mm)

ø6,35

ø9,52

ø12,7

ø15,88

0,8

0,8

0,8

1,0

ø19,05

ø22,2

ø25,4

ø28,58

1,0

1,0

1,0

1,0

AVERTIZARE:

Atunci când instalaţi, mutaţi sau efectuaţi operaţii de
întreţinere a unităţii exterioare, utilizaţi numai agentul
frigorific specificat (R32) pentru a încărca conductele
de curgere a agentului frigorific. Nu îl amestecaţi cu
un alt tip de agent frigorific şi eliminaţi tot aerul din
conducte.
Dacă se amestecă aer cu agentul frigorific, acest lucru
poate cauza presiunea ridicată anormală în conducta
de curgere a agentului frigorific, ceea ce poate provoca o explozie sau apariţia altor pericole.
Utilizarea oricărui alt tip de agent frigorific în afara
celui specificat pentru sistem va determina producerea de defecţiuni mecanice, defectarea sistemului sau
avarierea unităţii. În cel mai rău caz, aceasta ar putea
periclita în mod grav siguranţa produsului.
• Nu utilizaţi conducte mai subţiri decât cele specificate
anterior.
• Utilizaţi conducte 1/2 H sau H dacă diametrul este
de 19,05 mm sau mai mare.
/ Asiguraţi-vă că există o ventilaţie suficientă, pentru a se preveni aprinderea. În plus, asiguraţi-vă că
adoptaţi măsuri de prevenţie a incendiilor şi că nu
există obiecte periculoase sau inflamabile în zonă.

ro
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5. Instalarea conductelor de curgere a agentului frigorific
5.2. Conectarea conductelor (Fig. 5-1)

B

45°± 2°

øA

• Atunci când utilizaţi conducte din cupru disponibile în comerţ, înfăşuraţi conductele de lichid şi gaz cu materiale izolante disponibile în comerţ (termorezistenţă la
peste 100 °C, grosime de 12 mm sau mai mare). Contactul direct cu conductele
neizolate se poate solda cu arsuri sau degerături.
• Părţile interioare ale conductei de evacuare trebuie înfăşurate cu materiale izolante
din spumă de polietilenă (greutate specifică de 0,03, grosime de 9 mm sau mai mult).
• Aplicaţi un strat subţire de ulei refrigerant pe conductă şi suprafaţa de montare a
îmbinării înainte de a strânge piuliţa de racord. A
• Utilizaţi două chei pentru a strânge conexiunile conductelor. B
• Utilizaţi un detector de scurgeri sau apă cu săpun pentru a verifica dacă există
scurgeri de gaz după efectuarea racordurilor.
• Aplicaţi ulei refrigerant de maşină pe întreaga suprafaţă a îmbinării evazate. C

0,.8
-R
,.4
R0

90° ± 0,5°
0.5°

A

A Dimensiuni de tăiere pentru evazare
B Cuplu de strângere a piuliţei de racord

• Utilizaţi piuliţele de racord pentru următoarele dimensiuni de conducte. D

C

Dimensiunea
conductelor (mm)
Dimensiunea
Parte lichid
conductelor (mm)
Parte gaz

D

Fig. 5-1
A (Fig. 5-1)
Diametru exterior conductă din cupru
(mm)
ø6,35
ø9,52
ø12,7
ø15,88
ø19,05

Dimensiuni evazare
Dimensiuni ø element A
(mm)
8,7 - 9,1
12,8 - 13,2
16,2 - 16,6
19,3 - 19,7
23.6 - 24.0

B (Fig. 5-1)
Diametru exterior conductă din cupru (mm)
ø6,35
ø6,35
ø9,52
ø12,7
ø12,7
ø15,88
ø15,88
ø19,05

Diametru exterior piuliţă
de racord (mm)
17
22
22
26
29
29
36
36

Cuplu de strângere
(N·m)
14 - 18
34 - 42
34 - 42
49 - 61
68 - 82
68 - 82
100 - 120
100 - 120

A

B

Fig. 5-2

B

ro

C
E

D
A

Fig. 5-3
A
B
C
D
E

10
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ø12,7
ø6,35

• La îndoirea ţevilor, procedaţi cu atenţie pentru a nu le rupe. O curbură de 100
mm – 150 mm este suficientă.
• Conductele nu trebuie să intre în contact cu compresorul. Pot apărea zgomote
anormale sau vibraţii.
1 Conductele trebuie să fie conectate începând de la unitatea interioară.
Piuliţele de racord trebuie să fie strânse folosind o cheie dinamometrică.
2 Evazaţi conductele pentru lichid şi conductele de gaz şi aplicaţi un strat subţire de
ulei refrigerant (se aplică la locul instalării).
• Dacă utilizaţi metode uzuale de etanşeizare a conductelor, consultaţi tabelul 1
pentru informaţii referitoare la evazarea conductelor pentru agentul frigorific R32.
Puteţi utiliza dispozitivul de reglare a dimensiunii pentru a confirma măsurătorile
efectuate pentru A.
Tabelul 1 (Fig. 5-2)
Diametru exterior
conductă din cupru
(mm)
ø6,35 (1/4")
ø9,52 (3/8")
ø12,7 (1/2")
ø15,88 (5/8")
ø19,05 (3/4")

A (mm)
Dispozitiv de evazat pentru R32
Tip de cârlig
0 - 0,5
0 - 0,5
0 - 0,5
0 - 0,5
0 - 0,5

AVERTIZARE:

A Vopsea
B Conductă din cupru

A

SWM60 - 120, SHWM60 - 140

Mască faţă pentru conducte
Mască spate pentru conducte
Supapă de oprire
Panou de întreţinere
Curbură: 100 mm - 150 mm

La instalarea unităţii, conectaţi în siguranţă conductele de agent frigorific înainte de a porni compresorul.
5.3. Conductele de curgere a agentului frigorific
(Fig. 5-3)

Scoateţi panoul de întreţinere D (4 şuruburi), masca din faţă care acoperă conductele A (2 şuruburi) şi masca din spate care acoperă conductele B (4 şuruburi).
1 Închideţi complet supapa de oprire a unităţii exterioare şi efectuaţi conexiunile
pentru instalaţia agentului frigorific din unitatea interioară/exterioară.
2 Racordul de purjare a aerului de la unitatea interioară şi instalaţia de conectare.
3 După conectarea conductei pentru agentul frigorific, verificaţi instalaţia conectată
şi unitatea interioară pentru a detecta eventualele scurgeri de gaze. (Consultaţi
5.4. Metoda de testare a etanşeităţii conductei pentru agentul frigorific)
4 Pentru a menţine vidul un anumit timp, la portul de întreţinere al supapei de oprire se
utilizează o pompă de vid foarte performantă (cel puţin o oră după ce a ajuns la –101
kPa (5 torri)) pentru a usca sub vid interiorul instalaţiei. Verificaţi întotdeauna nivelul
vidului cu ajutorul manometrului. Dacă pe instalaţie mai este umezeală, uneori nivelul necesar de vid nu este atins prin utilizarea pe termen scurt a pompei de vid.
După uscarea cu vid, deschideţi complet supapele de oprire (atât cea pentru
lichid cât şi cea pentru gaze) ale unităţii exterioare. Astfel se face legătura completă între circuitele agentului frigorific din unitatea interioară şi cea exterioară.
• Dacă uscarea cu vid nu s-a făcut corect, în circuitele de refrigerare rămân vapori de aer şi apă care pot determina o creştere anormală a presiunii superioare, o scădere anormală a presiunii inferioare, deteriorarea uleiului refrigerant
datorită umidităţii, etc.
• Dacă supapele de oprire sunt lăsate închise în timp ce unitatea funcţionează,
compresorul şi supapele de control se vor defecta.
• Utilizaţi un detector de scurgeri sau apă cu săpun pentru a verifica dacă există
scurgeri de gaz în secţiunile de conectare a ţevilor de la unitate exterioară.
• Nu utilizaţi agent frigorific de la unitate pentru a purja aer de pe conductele
pentru agent frigorific.
• După ce aţi terminat lucrările la supapă, strângeţi capacele supapei la valoarea
corectă a cuplului de strângere: 20 până la 25 N·m (200 până la 250 kgf·cm).
Dacă nu montaţi şi nu strângeţi corect capacele, pot apărea scurgeri ale agentului frigorific. În plus, nu deterioraţi partea din interior a capacelor valvelor, deoarece acestea au rol de etanşare, pentru a preveni scurgerea agentului frigorific.
5 Utilizaţi material de etanşare pentru a etanşa capetele izolaţiei termice în jurul
secţiunilor aflate la racordurile dintre conducte pentru a preveni intrarea apei în
izolaţia termică.
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5. Instalarea conductelor de curgere a agentului frigorific
A

5.4. Metoda de testare a etanşeităţii conductei pentru
agentul frigorific (Fig. 5-4)

B
C

D

D

E
F

E
F

G
G

A
B
C
D

Supapă de oprire <instalaţie lichid>
Supapă de oprire <instalaţie gaze>
Port de întreţinere
Secţiune de deschidere/închidere

E Instalaţie locală
F Etanşată, ca şi instalaţia de gaz
G Mască pentru conducte

Fig. 5-4
(1)

5.5. Metoda de deschidere a supapei de oprire

(2)

B

B
A

D

H
J

I

A

D

H
J

F
E

E

Fig. 5-5
A
B
C
D
E
F
G
H

G

I

F

Corp supapă
Laterala unităţii
Mâner
Capac
Laterala instalaţiei locale
Mască pentru conducte
Port de întreţinere
Tijă supapă

Fig. 5-6

I Secţiune pentru cheie dublă
(Nu utilizaţi o cheie dublă decât în această secţiune. În
caz contrar, pot apărea scurgeri de agent frigorific.)
J Secţiune de etanşare
(Etanşaţi capătul materialului termorezistent utilizat în
secţiunea aflată la racordurile dintre conducte cu orice
material de etanşare pe care îl aveţi la îndemână astfel
încât apa să nu se infiltreze în materialul termoizolant.)

B
A
C
D

(1) Conectaţi instrumentele de testare.
• Asiguraţi-vă că supapele de oprire A B sunt închise şi nu le deschideţi.
• Adăugaţi presiune în conductele de curgere a agentului frigorific prin portul de
întreţinere C al supapei de oprire a gazului B.
(2) Nu creşteţi rapid presiunea până la valoarea specificată; creşteţi presiunea treptat.
1 Creşteţi presiunea până la 0,5 MPa (5 kgf/cm2G), aşteptaţi timp de cinci minute
şi asiguraţi-vă că presiunea nu scade.
2 Creşteţi presiunea până la 1,5 MPa (15 kgf/cm2G), aşteptaţi timp de cinci minute şi asiguraţi-vă că presiunea nu scade.
3 Creşteţi presiunea până la 4,15 MPa (41,5 kgf/cm2G) şi măsuraţi temperatura
ambientală şi presiunea agentului frigorific.
(3) Dacă presiunea specificată este menţinută aproximativ o zi şi nu scade, conductele au trecut testul şi nu există scurgeri.
• Dacă temperatura ambientală se schimbă cu 1 °C, presiunea se va modifica
cu aproximativ 0,01 MPa (0,1 kgf/cm2G). Efectuaţi corecţiile necesare.
(4) Dacă presiunea scade în etapele (2) sau (3), înseamnă că există o scurgere de
gaz. Căutaţi sursa scurgerii de gaz.

* Figura din stânga este doar un exemplu.
Forma supapei de oprire, poziţia portului de
întreţinere, etc. diferă în funcţie de model.
* Rotiţi numai secţiunea A.
(Nu continuaţi să strângeţi secţiunile A şi B
împreună.)

C Furtun de alimentare
D Port de întreţinere

Fig. 5-7
5.6. Adăugarea agentului frigorific

• Nu este necesar să adăugaţi agent de refrigerare dacă lungimea conductei nu
depăşeşte 30 m.
• Dacă lungimea conductei depăşeşte 30 m, încărcaţi suplimentar unitatea cu
agent frigorific R32 în funcţie de lungimile conductelor, conform informaţiilor din
tabelul de mai jos.
* Când unitatea s-a oprit, încărcaţi-o cu agent frigorific suplimentar prin supapa de
oprire a gazului după ce extensiile conductelor şi unitatea interioară au fost vidate.
Dacă unitatea funcţionează, adăugaţi agent frigorific prin supapa de verificare
a gazului folosind un încărcător de siguranţă. Nu adăugaţi agent frigorific lichid
direct în valva de verificare.

Metoda de deschidere a supapei de oprire diferă în funcţie de modelul unităţii exterioare. Utilizaţi metoda adecvată pentru a deschide supapele de oprire.
(1) Instalaţia pentru lichid (Fig. 5-5)
1 Scoateţi capacul şi rotiţi tija supapei în sens antiorar până la capăt folosind o
cheie hexagonală de 4 mm. Opriţi rotirea când aceasta atinge opritorul.
(Aproximativ 4 rotaţii)
2 Asiguraţi-vă că supapa de oprire este deschisă complet, împingeţi maneta şi rotiţi
capacul înapoi în poziţia iniţială.
(2) Instalaţia de gaz (Fig. 5-6)
1 Scoateţi capacul şi rotiţi tija supapei în sens antiorar până la capăt folosind o
cheie hexagonală de 4 mm. Opriţi rotirea când aceasta atinge opritorul.
(Aproximativ 9 rotaţii)
2 Asiguraţi-vă că supapa de oprire este deschisă complet, împingeţi maneta şi rotiţi
capacul înapoi în poziţia iniţială.
Pe conductele pentru agentul frigorific se montează un strat de protecţie
• Stratul de protecţie poate fi aplicat pe conducte cu diametrul de până la ø90
înainte sau după conectarea conductelor. Tăiaţi orificiul în stratul de protecţie al
conductei urmând tăietura şi înveliţi conductele.
Etanşarea intrării în conductă
• Utilizaţi chit sau un material de etanşare pentru a etanşa intrarea în conductă în
jurul conductelor astfel încât să nu rămână spaţii neacoperite. (Dacă rămân spaţii
neetanşate, se poate auzi un zgomot sau apa şi praful pot intra în unitate şi se
pot produce defecţiuni.)

Măsuri de siguranţă la utilizarea valvei de încărcare
(Fig. 5-7)
La instalare, nu strângeţi prea tare portul de întreţinere, în
caz contrar, corpul interior al supapei se poate deforma şi
se poate slăbi, şi vor apărea scurgeri de gaz.
După ce aţi poziţionat secţiunea B în direcţia dorită, rotiţi
numai secţiunea A şi strângeţi-o.
Nu continuaţi să strângeţi secţiunile A şi B împreună
după strângerea secţiunii A.

* După încărcarea unităţii cu agent frigorific, notaţi cantitatea de agent frigorific
adăugată pe eticheta de întreţinere (de pe unitate).
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “1.5. Utilizarea unităţilor exterioare
cu agent frigorific R32”.
/ Reumplerea R32 de întreţinere: Înainte de reumplerea echipamentului cu R32,
pentru a vă asigura că nu este niciun risc de explozie de la scântei, trebuie să vă
asiguraţi că echipamentul este complet (100%) deconectat de la sursa principală
de alimentare cu curent.

Cantitatea suplimentară de agent frigorific încărcată

Lungimea permisă a
conductelor

Până la 15 m

Peste 15 m

Cantitatea maximă de agent
frigorific

SWM60, 80

2 m - 30 m

–

20 g × (lungime conducte de curgere a agentului frigorific (m) – 15)

1,60 kg

SWM100, 120

2 m - 30 m

–

20 g × (lungime conducte de curgere a agentului frigorific (m) – 15)

1,83 kg

SHWM60, 80

2 m - 30 m

–

20 g × (lungime conducte de curgere a agentului frigorific (m) – 15)

1,70 kg

SHWM100, 120

2 m - 30 m

–

20 g × (lungime conducte de curgere a agentului frigorific (m) – 15)

1,83 kg

SHWM140

2 m - 25 m

–

20 g × (lungime conducte de curgere a agentului frigorific (m) – 15)

1,83 kg

Model

ro
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6. Reţeaua de conducte de evacuare
Conectarea conductelor de evacuare la unitatea exterioară (PUD-SWM)
Dacă trebuie să instalaţi o conductă de evacuare, utilizaţi un racord de evacuare sau o tavă de colectare (opţională).
Seria PUD-SHWM include conducte de scurgere care nu pot fi conectate din cauza specificaţiei aferente regiunilor cu climat rece.
Notă:
Nu utilizaţi bucşa de scurgere şi tava de scurgere în regiuni cu climat rece.
Apa scursă ar putea să îngheţe şi să determine oprirea ventilatorului.
Racord de evacuare

PAC-SG61DS-E

Tavă de colectare

PAC-SJ83DP-E

7. Reţeaua de conducte de apă
7.1. Cantitatea minimă de apă

Consultaţi instrucţiunile de instalare a unităţii interioare.

7.2. Intervalul disponibil (debitul apei, temperatura apei de retur)
Asiguraţi următorul debit al apei şi interval al temperaturii de retur pentru circuitul de apă.
Aceste curbe corespund cantităţii de apă.

PUD-SWM60, 80
PUD-SHWM60, 80

Temperatura minimă a apei de retur datorită cantităţii de apă

23,0

Interval disponibil
(10 L~15 L)

Temperatură apă de retur [°C]

20,0

(15L~25L)

17,0
14,0

(25L~40L)

11,0

(Peste 40L)

Interval indisponibil
8,0
5,0
8,0

11,0

14,0

17,0

20,0

23,0

26,0

Debit apă [L/min]

PUD-SWM100, 120
PUD-SHWM100, 120, 140

Temperatura minimă a apei de retur datorită cantităţii de apă
26,0

Interval disponibil
(15L~25L)
Temperatură apă de retur [°C]

23,0

ro

20,0

(25L~40L)

17,0

(40L~60L)

14,0

(Peste 60L)

Interval indisponibil
11,0
12,0

16,0

20,0

24,0

28,0

32,0

36,0

40,0

Debit apă [L/min]
Notă:
Asiguraţi-vă că, în timpul dezgheţării, evitaţi intervalul indisponibil.
În caz contrar, unitatea exterioară va fi dezgheţată insuficient şi/sau schimbătorul de căldură al unităţii interioare poate îngheţa.

12
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8. Instalaţia electrică
Single phase
■ Monofazat

8.1. Unitatea exterioară (Fig. 8-1, Fig. 8-2)

F
G

1 Demontaţi panoul de întreţinere.
2 Conectaţi cablurile respectând instrucţiunile din Fig. 8-1 şi Fig. 8-2.

J
L N

S1 S2 S3

J

B
C
D

Pentru alimentare cu
curent electric

E

■ Trifazat
Three phase

Unitate interioară
(Unitate de interfaţă/
Controler temperatură de fluiditate)
Unitate exterioară
Telecomandă
Întrerupător principal
(Disjunctor de protecţie acţionat de curentul de scurgere la pământ)
Împământare

J
H

A

L1 L2 L3 N

S1 S2 S3

K

J

Fig. 8-2

Fig. 8-1
F
G
H
J
K

Bloc de conexiuni
Conectare unitate interioară/exterioară la blocul de conexiuni (S1, S2, S3)
Panou de întreţinere
Bornă împământare
Fixaţi cablurile astfel încât acestea să nu intre în contact cu centrul panoului de întreţinere.

Notă:
Dacă placa de protecţie a panoului electric a fost scoasă în timpul efectuării operaţiilor de întreţinere, trebuie să o reinstalaţi.

ATENŢIE:

Nu uitaţi să instalaţi circuitul N (N-Line). Fără circuitul N,
unitatea se poate defecta.

ro
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8. Instalaţia electrică
8.2. Circuitul electric
Sursă de alimentare unitate exterioară
Capacitatea de intrare a unităţii exterioare Întrerupător
*1
principal (Întrerupător de circuit)
Sursă de alimentare unitate exterioară

20 A

25 A

30 A

32 A

40 A

16 A

3 × min. 2,5

3 × min. 2,5

3 × min. 4

3 × min. 4

3 × min. 6

5 × min. 1,5
3 × 1,5 (Polar)

Nr. cablu din cablaj ×
dimensiune (mm²)
Putere nominală
circuit

SWM80V
SHWM80V
~/N (o fază),
50 Hz, 230 V

SWM100V
SHWM100V
~/N (o fază),
50 Hz, 230 V

SWM120V
SHWM120V
~/N (o fază),
50 Hz, 230 V

SWM80 - 120Y
SHWM80 - 140Y
3N~ (3 faze 4 cabluri),
50 Hz, 400 V

SWM60V
SHWM60V
~/N (o fază),
50 Hz, 230 V

Model unitate exterioară

SHWM140V
~/N (o fază),
50 Hz, 230 V

Unitate interioară-unitate exterioară

*2

3 × 1,5 (Polar)

3 × 1,5 (Polar)

3 × 1,5 (Polar)

3 × 1,5 (Polar)

3 × 1,5 (Polar)

Împământare
exterioară

*2

1 × min. 1,5

1 × min. 1,5

1 × min. 1,5

1 × min. 1,5

1 × min. 1,5

1 × min. 1,5

*3

2 × 0,3 (nepolar)

2 × 0,3 (nepolar)

2 × 0,3 (nepolar)

2 × 0,3 (nepolar)

2 × 0,3 (nepolar)

2 × 0,3 (nepolar)

Unitate exterioară L-N (o fază)
*4
Unitate exterioară L1-N, L2-N, L3-N (3 faze)

230 VCA

230 VCA

230 VCA

230 VCA

230 VCA

230 VCA

S1-S2 unitate interioară-unitate exterioară *4

230 VCA

230 VCA

230 VCA

230 VCA

230 VCA

230 VCA

S2-S3 unitate interioară-unitate exterioară *4

24 VCC

24 VCC

24 VCC

24 VCC

24 VCC

24 VCC

Telecomandă-unitate interioară

12 VCC

12 VCC

12 VCC

12 VCC

12 VCC

12 VCC

unitate

interioară-unitate

Telecomandă-unitate interioară

*4

*1. La livrare, veţi primi un întrerupător de circuit cu o distanţă între contacte de cel puţin 3,0 mm la fiecare pol. Utilizaţi un întrerupător cu împământare (NV).
Întrerupătorul cu împământare folosit trebuie să fie un întrerupător compatibil cu armonice de înaltă frecvenţă.
Utilizaţi întotdeauna un întrerupător cu împământare compatibil cu armonice de înaltă frecvenţă, deoarece această unitate este prevăzută cu un invertor.
Utilizarea unui întrerupător inadecvat poate determina funcţionarea incorectă a invertorului.
*2. Max. 45 m
Dacă se utilizează 2,5 mm², max. 50 m
Dacă se utilizează 2,5 mm² şi S3 separat, max. 80 m
*3. Un cablu de 10 m este inclus în accesoriile telecomenzii.
*4. Cifrele NU se raportează întotdeauna la împământare.
Terminalul S3 prezintă o tensiune cu 24 VCC mai mare decât terminalul S2. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte terminalele S3 şi S1, acestea NU sunt izolate electric de către transformator sau alte
dispozitive.

Note:

1. Dimensiunea cablajului trebuie să corespundă cu reglementările locale şi naţionale în vigoare.
2. Cablurile de alimentare electrică şi cablurile dintre unitatea de interfaţă/controlerul temperaturii de fluiditate şi unitatea exterioară nu vor fi mai uşoare
decât cablurile flexibile acoperite cu policloroprenă. (Model 60245 IEC 57)
3. Asiguraţi-vă că conectaţi cablurile dintre unitatea de interfaţă/controlerul temperaturii de fluiditate şi unitatea exterioară direct la unităţi (nu sunt permise racorduri intermediare).
Racordurile intermediare pot cauza erori de comunicaţie. În cazul pătrunderii apei în punctul de racord intermediar, aceasta poate cauza o izolaţie
insuficientă la masă sau un contact electric slab.
(Dacă este necesară o conexiune intermediară, luaţi măsuri pentru a preveni pătrunderea apei în cabluri.)
4. Instalaţi un cablu cu împământare mai lung decât celelalte cabluri.
5. Nu construiţi un sistem cu o sursă de alimentare electrică care este conectată şi deconectată frecvent.
6. Pentru instalaţia de alimentare cu curent electric, utilizaţi cabluri de distribuţie cu autostingere.
7. Poziţionaţi cu atenţie cablurile astfel încât acestea să nu intre în contact cu marginile de metal sau cu vârful vreunui şurub.
Alimentare electrică

Izolator cu 3 poli

Izolator

Unitate
exterioară

S1

S1 Unitate

S2

S2

S3

interioară
(Unitate de interfaţă/Controler temperatură
S3 de fluiditate)

AVERTIZARE:

ro

· În cazul circuitului de control A, există posibilitatea existenţei unei tensiuni ridicate pe borna S3 cauzată de
modul de proiectare al circuitului electric care nu a fost prevăzut cu o izolaţie electrică între linia de alimentare cu curent şi linia de comunicare a semnalului. Din această cauză, vă rugăm să închideţi alimentarea cu
curent electric în timpul efectuării operaţiilor de întreţinere. Și nu atingeţi bornele S1, S2, S3 dacă aparatul
este sub tensiune. Dacă trebuie să utilizaţi un izolator între unitatea interioară şi cea exterioară, vă rugăm să
utilizaţi un izolator cu 3 poli.
Nu secţionaţi niciodată cablul de alimentare sau cablul de conectare interior/exterior; în caz contrar, se poate produce fum, incendiu sau erori de comunicaţie.
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9. Rularea testării
9.1. Înaintea rulării testării

► După finalizarea instalării şi montarea cablajului şi a conductelor unităţilor
interioare şi exterioare, verificaţi dacă există scurgeri de agent frigorific,
cablaj de comandă sau de alimentare slăbit, polaritate incorectă şi asiguraţi-vă că nu s-a deconectat o fază a alimentării.
► Utilizaţi un megohmmetru de 500 V pentru a verifica dacă rezistenţa dintre
terminalele de alimentare şi împământare este de cel puţin 1 MΩ.
► Nu efectuaţi această testare la terminalele cablajului de comandă (circuit de
tensiune joasă).

• Rezistenţa izolaţiei scade datorită acumulării de agent frigorific în compresor. Rezistenţa va creşte peste 1 MΩ după ce compresorul a fost încălzit timp de 4 ore.
(Timpul necesar de încălzire a compresorului diferă în funcţie de condiţiile atmosferice şi de acumularea de agent frigorific.)
• Pentru a pune în funcţiune compresorul cu agent frigorific acumulat în compresor, compresorul trebuie încălzit cel puţin 12 ore pentru a preveni defectarea.
4. Dacă rezistenţa izolaţiei creşte peste 1 MΩ, compresorul nu este defect.

ATENŢIE:

AVERTIZARE:

Nu utilizaţi unitatea exterioară dacă rezistenţa izolaţiei
este mai mică de 1 MΩ.
Rezistenţa izolaţiei
După instalare sau dacă sursa de alimentare a unităţii a fost deconectată pentru o lungă
perioadă de timp, rezistenţa izolaţiei va scădea sub 1 MΩ datorită acumulării de agent
frigorific în compresor. Aceasta nu este o defecţiune. Urmaţi instrucţiunile de mai jos.
1. Scoateţi cablurile compresorului şi măsuraţi rezistenţa izolaţiei compresorului.
2. Dacă rezistenţa izolaţiei este sub 1 MΩ, compresorul este defect sau rezistenţa a
scăzut datorită acumulării de agent frigorific în compresor.
3. După conectarea cablurilor la compresor, compresorul va începe să se încălzească după ce este alimentat cu curent. După alimentarea cu curent pe durata
indicată mai jos, măsuraţi din nou rezistenţa instalaţiei.

• Compresorul va funcţiona numai dacă faza de alimentare cu curent electric este conectată corect.
• Porniţi alimentarea cu cel puţin 12 ore înainte de a
începe utilizarea.
-

Începerea utilizării aparatului imediat după acţionarea comutatorului principal
de alimentare poate deteriora grav componentele interne. Lăsaţi comutatorul
de alimentare în poziţia pornit în timpul sezonului de funcţionare.

► Totodată, trebuie să verificaţi următoarele.
• Unitatea exterioară nu este defectă. LED1 şi LED2 de pe panoul de control al
unităţii exterioare luminează intermitent dacă unitatea exterioară este defectă.
• Ambele supape de oprire, cea pentru gaz şi cea pentru lichid, sunt complet deschise.
• O folie de protecţie acoperă suprafaţa panoul DIP de pe placa de control a unităţii
exterioare. Scoateţi folia de protecţie pentru a putea opera cu uşurinţă butoanele DIP.

9.2. Rularea testării

9.2.1. Setarea comutatorului DipSW al unităţii interioare

Asiguraţi-vă că comutatorul Dip SW2-4 de pe panoul de comandă al unităţii interioare este DEZACTIVAT. Această unitate exterioară nu va funcţiona în modul de răcire.

9.2.2. Utilizarea telecomenzii

Consultaţi instrucţiunile de instalare a unităţii interioare.
Notă :
Ocazional, vaporii apăruţi în timpul operaţiei de dezgheţare pot da impresia că din unitatea exterioară iese fum..

10. Funcţii speciale
C

A
X

F

Orange
Portocaliu
X

Maro
Brown

CNDM
1

Roşu
Red

SW1

B

3

Fig. 10-1

E

A Exemplu de diagramă de circuit (modul
zgomot redus)
B Aranjarea unităţilor pe poziţie

10.1. Modul zgomot redus (modificare la faţa locului)
(Fig. 10-1)

D

D Placă de control unitate exterioară
E Max. 10 m
F Alimentare releu

C Adaptor intrare extern (PAC-SC36NA-E)
X: Releu

10.1.1. Utilizarea conectorului CNDM (Opţional)

După efectuarea următoarei modificări, zgomotul produs de unitatea exterioară
poate fi redus.
Modul zgomot redus va fi activat dacă un temporizator, disponibil în comerţ, sau
contactul de intrare al unui comutator ON/OFF (pornit/oprit) este adăugat la conectorul CNDM (opţional) de pe placa de control a unităţii exterioare.
• Capacitatea de reducere a zgomotului diferă în funcţie de temperatura şi condiţiile exterioare, etc.
1 Dacă utilizaţi un adaptor de intrare extern (PAC-SC36NA-E), finalizaţi circuitul
urmând instrucţiunile. (Opţional)
2 SW7-1 (placă de control unitate exterioară): OFF (OPRIT)
3 SW1 ON (activat): Modul zgomot redus
SW1 OFF (dezactivat): Funcţionare normală

10.1.2. Utilizarea telecomenzii

Consultaţi instrucţiunile de instalare a unităţii interioare.

A
Y

X

F
SW2

SW3

X

C

D

Portocaliu
Orange

CNDM
1

Brown
Maro
Roşu
Red

Y

B

E

3

Fig. 10-2

A Exemplu de diagramă de circuit (funcţia la
cerere)

C Adaptor intrare extern (PAC-SC36NA-E)
D Placă de control unitate exterioară

B Aranjarea unităţilor pe poziţie
X, Y: Releu

E Max. 10 m
F Alimentare releu

10.2. Funcţia la cerere (modificare la faţa locului)
(Fig. 10-2)

Efectuând următoarea modificare, consumul de energie poate fi redus cu 0-100%
din consumul normal.
Modul de funcţionare la cerere va fi activat dacă un temporizator, disponibil în comerţ, sau contactul de intrare al unui comutator ON/OFF (pornit/oprit) este adăugat
la conectorul CNDM (opţional) de pe placa de control a unităţii exterioare.
1 Dacă utilizaţi un adaptor de intrare extern
(PAC-SC36NA-E), finalizaţi circuitul urmând instrucţiunile. (Opţional)
2 Prin configurarea întrerupătorului SW7-1 de pe placa de control a unităţii exterioare, consumul de energie (comparat cu consumul normal) poate fi limitat astfel.
SW7-1

Funcţia la
cerere
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ro

ON
(PORNIT)

SW2

SW3

Consum de energie

OFF
(OPRIT)

OFF
(OPRIT)

100%

ON
(PORNIT)

OFF
(OPRIT)

75%

ON
(PORNIT)

ON
(PORNIT)

50%

OFF
(OPRIT)

ON
(PORNIT)

0% (Stop)
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10. Funcţii speciale
10.3. Colectarea agentului frigorific (golirea instalaţiei)

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a colecta agentul frigorific în cazul mutării
unităţii interioare sau a unităţii exterioare.
1 Alimentare curent (întrerupător de circuit).
* În timpul alimentării cu curent, asiguraţi-vă că mesajul „CENTRALLY CONTROLLED” (CONTROLAT CENTRAL) nu este afişat pe telecomandă. Dacă mesajul „CENTRALLY CONTROLLED” (CONTROLAT CENTRAL) este afişat, colectarea agentului frigorific (golirea instalaţiei) nu poate fi finalizată în condiţii normale.
* Pornirea comunicării dintre unitatea internă şi cea externă durează circa 3
minute după acţionarea butonului de pornire (întrerupător). Pornirea operaţiei
de golire durează circa 3 - 4 minute după acţionarea butonului de pornire (întrerupător) ON (activat).
* În cazul comandării mai multor unităţi, înainte de activare, deconectaţi cablajul
dintre unitatea interioară principală şi unitatea interioară secundară. Pentru
mai multe detalii, consultaţi manualul de instalare al unităţii interioare.
2 După ce supapa de oprire a lichidului a fost închisă, acţionaţi butonul SWP de pe
placa de control a unităţii exterioare în poziţia ON (activat). Compresorul (unitatea
exterioară) şi ventilatoarele (unităţile interioare şi exterioare) încep să funcţioneze
şi începe operaţia de colectare a agentului frigorific. LED1 şi LED2 de pe placa de
control a unităţii exterioare sunt aprinse.
* Acţionaţi butonul SWP (buton acţionat prin apăsare) în poziţia ON (activat)
dacă unitatea este oprită. Totuşi, chiar dacă unitatea este oprită şi butonul
SWP este în poziţia ON (activat) la mai puţin de 3 minute după ce compresorul s-a oprit, operaţia de colectare a agentului frigorific nu poate fi efectuată.
Aşteptaţi încă 3 minute după ce compresorul s-a oprit şi apoi acţionaţi din nou
butonul SWP în poziţia ON (activat).

3 Deoarece unitatea se opreşte automat în circa 2 - 3 minute după terminarea
operaţiei de colectare a agentului frigorific (LED1 stins, LED2 aprins), trebuie
să închideţi imediat supapa de oprire a gazului. Dacă LED1 este aprins şi LED2
este stins şi unitatea exterioară s-a oprit, colectarea agentului frigorific nu s-a
efectuat corect. Deschideţi complet supapa de oprire a lichidului şi apoi aşteptaţi
3 minute şi repetaţi pasul 2.
* Dacă operaţia de colectare a agentului frigorific s-a terminat normal (LED1
stins, LED2 aprins), unitatea va rămâne oprită până la oprirea alimentării cu
curent.
4 Opriţi alimentarea cu curent (întrerupător).
* Nu uitaţi, dacă instalaţia extinsă este foarte lungă, cu o cantitate mare de agent
frigorific, este posibil ca operaţia de golire a instalaţiei să nu poată fi efectuată.
Când efectuaţi o operaţie de golire, presiunea inferioară trebuie să fie scăzută
până aproape de valoarea 0 MPa (manometru).

AVERTIZARE:

Atunci când agentul frigorific este pompat, opriţi compresorul înainte de a debranşa conductele de agent
frigorific. Compresorul ar putea să plesnească dacă în
interiorul acestuia pătrunde aer etc.

11. Controlul sistemului
Definiţi adresa agentului frigorific folosind butonul DIP de pe unitatea exterioară.
SW1 Setarea funcţiei
SW1 Setare
ON (PORNIT)
OFF (OPRIT)
ON (PORNIT)
OFF (OPRIT)
ON (PORNIT)
OFF (OPRIT)

Adresă agent
frigorific

3 4 5 6 7

3 4 5 6 7

3 4 5 6 7

SW1 Setare

00

ON (PORNIT)
OFF (OPRIT)

01

ON (PORNIT)
OFF (OPRIT)

02

ON (PORNIT)
OFF (OPRIT)

Adresă agent
frigorific

3 4 5 6 7

3 4 5 6 7

3 4 5 6 7

Notă:
a) Pot fi conectate până la 6 unităţi.
b) Selectaţi un singur model pentru toate unităţile.
c) Pentru configuraţia butonului Dip pentru unitatea de interior, consultaţi ma
nualul de instalare a unităţii interioare.

03
04
05

12. Specificaţii
PUDSWM60VAA

Model exterior
Alimentare electrică

V / fază / Hz

Dimensiuni (L × H × A)

mm

Nivelul de putere sonoră *1
dB (A)
(încălzire)

ro

PUDPUDPUDPUDPUDPUDPUDSWM100VAA SWM120VAA SHWM60VAA SHWM80VAA SHWM100VAA SHWM120VAA SHWM140VAA
230 / o fază / 50
1050 × 1020 × 480

55
PUDSWM80YAA

Model exterior

PUDSWM80VAA

56

59

60

V / fază / Hz

400 / trei faze / 50

Dimensiuni (L × H × A)

mm

1050 × 1020 × 480
56

56

59

60

62

PUDPUDPUDPUDPUDPUDSWM100YAA SWM120YAA SHWM80YAA SHWM100YAA SHWM120YAA SHWM140YAA

Alimentare electrică

Nivelul de putere sonoră *1
dB (A)
(încălzire)

55

59

60

56

59

60

62

*1 Măsurat la frecvenţa nominală de funcţionare.
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