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Urmați cu atenție măsurile de precauție de mai jos întrucât 
sunt esențiale pentru a garanta siguranța aparatului de aer 
condiționat și a lucrătorilor.

•	 Deconectați întotdeauna aparatul de aer condiționat 
de la sursa de alimentare înainte de service sau de a 
accesa componentele interne. 

•	 Asigurați-vă că instalarea și operațiunile de testare 
sunt efectuate de personal calificat. 

•	 Asigurați-vă că aerul condiționat nu este instalat într-o 
zonă ușor accesibilă. 

Informații generale
•	 Citiți cu atenție conținutul manualului înainte de a 

instala aparatul de aer condiționat și păstrați-l într-un 
loc sigur pentru a-l putea consulta și după instalare. 

•	 Pentru siguranță maximă, instalatorii trebuie să 
citească întotdeauna cu atenție următoarele avertizări. 

•	 Păstrați manualul de utilizare și instalare într-un loc 
sigur și nu uitați să îl înmânați noului proprietar atunci 
când aparatul de aer condiționat este vândut sau 
transferat. 

•	 Manualul explică modul de instalare a unei unități 
interioare cu sistem tip split cu două unități SAMSUNG. 
Utilizarea altor tipuri de unități cu sisteme de control 
diferite poate avaria unitatea și poate anula garanția. 
Producătorul nu este responsabil pentru daunele 
rezultate din utilizarea de unități neconforme. 

•	 Producătorul nu este responsabil pentru daunele 
datorate modificărilor neautorizate sau conectării 
necorespunzătoare a componentelor electrice, iar 
cerințele enunțate în tabelul „Limite de funcționare”, 
inclus în manual, anulează imediat garanția. 

•	 Aparatul de aer condiționat trebuie să fie folosit numai 
pentru aplicațiile pentru care a fost proiectat: unitatea 
interioară nu este potrivită pentru a fi instalată în 
zonele utilizate pentru întinderea rufelor. 

•	 Nu utilizați unitățile dacă sunt avariate. Dacă apar 
probleme, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de 
alimentare.

•	 Pentru a preveni electrocutarea, incendiile sau 
accidentările, opriți întotdeauna aparatul, dezactivați 
comutatorul de protecție și contactați asistența tehnică 
SAMSUNG în cazul în care unitatea produce fum, 
cablul de alimentare este cald sau deteriorat sau dacă 
unitatea produce foarte mult zgomot. 

•	 Nu uitați să verificați regulat unitatea, conexiunile 

electrice, tuburile cu refrigerent și protecțiile. Aceste 
operațiuni trebuie efectuate doar de către personal 
calificat. 

•	 Unitatea conține organe mobile, care nu trebuie lăsate 
niciodată la îndemâna copiilor. 

•	 Nu încercați să reparați, să mutați, să modificați sau să 
reinstalați unitatea. Dacă sunt efectuate de personal 
neautorizat, aceste operațiuni pot duce la electrocutare 
sau incendii. 

•	 Nu așezați recipiente cu lichide sau alte obiecte pe 
unitate. 

•	 Toate materialele utilizate pentru producerea 
și ambalarea aparatului de aer condiționat sunt 
reciclabile. 

•	 Materialul în care este ambalat și bateriile epuizate 
ale telecomenzii (opțional) trebuie eliminate în 
conformitate cu legislația în vigoare. 

•	 Aparatul de aer condiționat conține un refrigerent care 
trebuie eliminat ca deșeu special. La finalul ciclului de 
viață, aparatul de aer condiționat trebuie eliminat în 
centre autorizate sau returnat distribuitorului pentru a 
putea fi eliminat în mod corespunzător și în siguranță.

Instalarea unității
•	 IMPORTANT: Când instalați unitatea, nu uitați să 

conectați mai întâi tuburile cu refrigerent, apoi 
instalația electrică. Dezasamblați întotdeauna instalația 
electrică înaintea tuburilor frigorifice. 

•	 La primire, controlați produsul pentru a verifica dacă 
acesta nu a fost deteriorat în timpul transportului. În 
cazul în care produsul pare deteriorat, NU ÎL INSTALAȚI 
și sesizați imediat curierul sau distribuitorul (în cazul 
în care instalatorul sau tehnicianul autorizat a ridicat 
produsul de la distribuitor) în legătură cu deteriorarea. 

•	 După finalizarea instalării, efectuați întotdeauna un 
test de funcționare și oferiți utilizatorului instrucțiunile 
cu privire la modul de utilizare a aparatului de aer 
condiționat.

•	 Nu folosiți aparatul de aer condiționat în medii 
cu substanțe periculoase sau în apropierea 
echipamentelor care eliberează flăcări, pentru a evita 
declanșarea incendiilor, exploziilor sau accidentările. 

•	 Unitățile trebuie să fie instalate în conformitate cu 
spațiile indicate în manualul de instalare pentru a 
se asigura, fie accesibilitate din ambele părți, fie 
capacitatea de a efectua întreținerea și reparațiile de 
rutină. Componentele unităților trebuie să fie accesibile 
și să permită demontarea în condiții siguranță de 

Informații privind siguranța la instalare

Instalare



4 Română

In
stalare

deplină pentru oameni și bunuri. Din acest motiv, în 
cazul în care instrucțiunile nu sunt respectate așa cum 
este indicat în manualul de instalare, costurile aferente 
intervenției și reparației unității (în siguranță, în 
conformitate cu normele în vigoare) utilizând legături, 
camioane, schele sau alte mijloace de ridicare nu vor 
incluse în garanție și vor fi imputate utilizatorului final.

•	 Când instalați unitatea exterioară pe litoral, asigurați-
vă că nu este expusă direct la briza mării. Dacă nu 
găsiți un loc adecvat, care nu se află în bătaia brizei, 
construiți un zid sau un gard de protecție.

 – Instalați unitatea exterioară într-un loc (cum ar fi 
în apropierea clădirilor etc.) în care este ferită de 
briza mării. În caz contrar, unitatea exterioară se 
poate avaria.

•	 Dacă nu puteți evita instalarea unității exterioare pe 
litoral, construiți un zid de protecție de jur împrejur 
pentru a o feri de briză.

•	 Construiți un zid de protecție dintr-un material solid, 
precum betonul, pentru a bloca briza. Asigurați-vă că 
înălțimea și lățimea zidului sunt de 1,5 ori mai mari 
decât dimensiunea unității exterioare. De asemenea, 
asigurați o distanță de peste 600 mm între zidul de 
protecție și unitatea exterioară pentru ventilarea 
aerului evacuat.

•	 Instalați unitatea într-un loc în care poate evacua fără 
probleme.

•	 Dacă întâmpinați probleme în privința găsirii unui 
loc pentru instalare conform descrierii de mai sus, 
contactați producătorul pentru detalii.

•	 Îndepărtați apa de mare și praful de pe schimbătorul 
de căldură al unității exterioare și aplicați un inhibitor 
de coroziune. (Cel puțin o dată pe an.)

Cablul de alimentare, siguranța sau 
disjunctorul
•	 Asigurați-vă întotdeauna că sursa de alimentare este 

compatibilă cu standardele de siguranță în vigoare. 
Instalați întotdeauna aparatul de aer condiționat în 
conformitate cu standardele de siguranță locale aflate 
în vigoare. 

•	 Asigurați-vă întotdeauna că există o conexiune de 
împământare adecvată. 

•	 Asigurați-vă că tensiunea și frecvența sursei de 
alimentare sunt conforme cu specificațiile și că 
tensiunea instalată este suficientă pentru a asigura 
funcționarea oricărui alt aparat domestic conectat la 
aceeași instalație electrică. 

•	 Asigurați-vă întotdeauna că cele două comutatoare, de 
oprire și protecție, sunt adecvate. 

•	 Asigurați-vă că aparatul de aer condiționat este 
conectat la sursa de alimentare, în conformitate cu 
instrucțiunile furnizate în planul de cablaj inclus în 
manual. 

•	 Asigurați-vă întotdeauna că toate conexiunile electrice 
(intrare cablu, secțiune conductoare, protecții etc.) sunt 
conforme cu specificațiile electrice și cu instrucțiunile 
furnizate în schema de cablaj. Asigurați-vă întotdeauna 
că toate conexiunile sunt conforme cu standardele 
aplicabile la instalarea aparatelor de aer condiționat.

•	 Asigurați-vă că nu modificați cablul de alimentare, că 
nu realizați extensia cablării și nici mai multe conexiuni 
de cabluri.

 – Acestea pot cauza electrocutarea sau incendii din 
cauza conexiunii, a izolației slabe sau a depășirii 
limitei de curent.

 – Când este necesară extensia cablării din cauza 
deteriorării cablului de alimentare, consultați „Pasul 
2.2 Opțional:Prelungirea cablului de alimentare” din 
manualul de instalare.

Briza mării Perete protecție
Unitate exterioară

Mare
Unitate exterioară

Perete protecție

Briza mării

Unitate exterioarăMare

Briza mării

Mare Unitate exterioară
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Pregătire

Pasul 1.1  Alegerea locului de instalare

Dacă utilizați un sistem multiplu, consultați manualul 
furnizat împreună cu unitatea pentru exterior.

Prezentare generală a cerințelor pentru locul de 
instalare

CAUTION

  ATENȚIE
•	 Respectați limitele de lungime și înălțime descrise în 

figura de mai sus.

Distanțe minime pentru unitatea exterioară

Perete

Distanță minimă în mm

3
0
0

600

Direcție flux de aer

La instalarea unei unități exterioare  
 
(6 situații)

(Unitate: mm)

30
0

1
5
0
0
 

30
0

150 600

15
00

2000 

50
0 300 

30
0 

15
00

 (Unitate: m)

Model
Lungime conductă Înălțime 

conductă

Minimum Maximum Maximum

09/12 3 15 8

18/24 3 30 15

100 mm sau 
mai mult125 mm 

sau mai 
mult

125 mm 
sau mai 
mult

Gaură furtun de evacuare
Puteți alege direcția evacuării 
(stânga sau dreapta).

Înălțime maximă a țevii: 8/15 m
Lungime maximă a țevii: 15/30 m

Cel puțin o buclă pentru a 
reduce zgomotul și vibrațiile.

Unitățile reale pot prezenta mici diferențe 
față de cele din imaginile de mai jos.

Realizați un cot (A) pe 
țeava (conectată la unitatea 
interioară) de la peretele 
exterior și tăiați partea 
inferioară a izolației (cca 10 
mm) pentru a preveni intrarea 
apei de ploaie prin izolație.

Unitate 
exterioară

Perete 
exterior
Unitate 
interioară

Tăiați izolația pentru 
scurgerea apei de ploaie

Vedere 
de sus

Vedere 
laterală

ATENȚIE
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La instalarea a mai mult de 1 unitate exterioară  
(5 situații)

(Unitate: mm)

1500 600 3000 2003000
3
0
0

1
5
0
0

600 600

1
5
0
0

3
0
0

300 600 600 600

5
0
0
 300

5
0
0 300

  ATENȚIE
•	 Dacă unitatea exterioară nu este instalată la o distanță 

suficientă, poate genera zgomote și poate afecta 
întregul produs.

•	 Asigurați-vă că instalați unitatea exterioară într-un 
loc drept, în care vibrațiile sale nu afectează întregul 
produs.

Pasul 1.2  Verificarea și pregătirea 
accesoriilor și uneltelor

Accesorii

Accesorii din ambalajul unității interioare

Placă instalare (1) Telecomandă (1)

Baterie telecomandă (2) Manual de utilizare (1)

Manual de instalare (1)
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Dacă utilizați un sistem multiplu, consultați manualul 
furnizat împreună cu unitatea pentru exterior.

Accesorii opționale

Țeavă de asamblare izolată,  
Ø 6,35 mm (1)

Țeavă de asamblare izolată,  
Ø 9,52 mm (1)
09/12

Țeavă de asamblare izolată,  
Ø 12,70 mm (1)

18

Țeavă de asamblare izolată,  
Ø 15,88 mm (1)

24

Furtun de evacuare, 2 m 
lungime (1) Izolare cu spumă(1)

Colier țeavă A (3) Colier țeavă B (3)

Bandă vinil (2) Izolant din spumă PE T3 pentru 
tuburi (1)

Chit 100 g (1) Bușon evacuare (1)

Șuruburi autofiletante M4 x 
25 (6) Cui pentru beton (6)

Cablu de alimentare cu 3 
fire (1) Cablu de legătură cu 2 fire (1)

Cablu de legătură cu 3 fire (1)

Accesorii din ambalajul unității exterioare

Picior cauciuc (4)

  NOTĂ
•	 La capătul fiecărei țevi de vaporizator sau de port 

pentru service există câte un racord conic. Utilizați 
racorduri conice la îmbinarea țevilor.

•	 Cablurile de legătură sunt opționale. Dacă nu vă sunt 
furnizate, utilizați cabluri standard.

•	 Bușonul de evacuare și picioarele de cauciuc sunt 
incluse doar dacă aparatele de aer condiționat sunt 
furnizate fără țevi de asamblare. 

•	 Dacă aceste accesorii sunt furnizate, le veți găsi 
în pachetul cu accesorii sau în ambalajul unității 
exterioare.

Unelte 

Unelte generale

•	 Pompă de vid  
(prevenirea curgerii 
înapoi)

•	 Manometru de conductă

•	 Detector de șuruburi

•	 Cheie dinamometrică

•	 Tăietor de țevi

•	 Alezor

•	 Îndoitor de țeavă

•	 Nivelă

•	 Șurubelniță

•	 Cheie de piulițe

•	 Mașină de găurit

•	 Imbus

•	 Ruletă

Unelte pentru funcționarea de probă

•	 Termometru

•	 Rezistivimetru

•	 Electroscop

Pasul 1.3  Realizarea unei găuri în 
perete
Înainte de a fixa placa de instalare pe un perete și apoi, 
unitatea interioară pe placa de instalare, rama unei 
ferestre, sau placă de rigips, trebuie să stabiliți poziția 
găurii (cu 65 mm diametru interior) prin care va trece 
mănunchiul de legături (format din cabluri de alimentare 
și comunicare, țevi frigorifice și furtun de scurgere) și apoi 
să realizați gaura.

1 Când stabiliți poziția găurii de 65 mm luați în calcul 
posibilele direcții ale fasciculului de conducte și 
distanța minimă dintre gaură și placa de instalare.
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  ATENȚIE
•	 Dacă schimbați direcția conductei de la stânga la 

dreapta, nu o îndoiți puternic, ci întoarceți-o ușor în 
direcția opusă, conform ilustrației. În caz contrar, există 
riscul deteriorării în timpul procesului.

2 Realizați gaura.

  ATENȚIE
•	 Asigurați-vă că realizați doar o gaură. 

•	 Asigurați-vă că aceasta este înclinată în jos, astfel încât 
furtunul să fie înclinat în jos pentru evacuarea corectă 
a apei.

Pasul 1.4  Fixarea țevilor, cablurilor și 
a furtunului de evacuare
1 Înfășurați cu izolația din spumă piesele țevilor 

frigorifice care nu au izolație la capete, după cum 
se arată în imagine. Înfășurarea reduce problema 
condensului. 

2 Înfășurați cu bandă din vinil țevile frigorifice, cablul 
de alimentare, cablul de comunicare și furtunul de 
evacuare pentru a realiza un fascicul de conducte. 

<Direcții posibile ale mănunchiului de conducte>

Stânga Dreapta

Spate dreapta sau stânga

Dreapta jos
Perete

Furtun de evacuare
Unitate interioară

<Gaura este orientată în jos>

Izolație

Țevi cu refrigerent

Țevi cu refrigerent
(țeavă de 
legătură)Placă instalare

Bandă vinil

Cabluri de alimentare și 
comunicare (cablu legătură)

Furtun de evacuare

Gaură fascicul conducte

 (Unitate: mm)

Model A B C D

07/09/12 30 96 38 30

18/24 38 126 70 38

Gaură fascicul conducte: Ø 65 mm

<Distanțe minime între gaură și placa de instalare>
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Pasul 2.1  Conectarea cablurilor de 
alimentare și de comunicare (cablu de 
legătură)

Dacă utilizați un sistem multiplu, consultați manualul 
furnizat împreună cu unitatea pentru exterior.

•	 Când efectuați lucrări electrice sau de împământare, 
asigurați-vă că vă conformați „standardelor tehnice 
pentru instalații electrice” și „normelor privind 
cablarea” incluse în reglementările locale.

•	 Strângeți șurubul blocului terminal la 1,2-1,8 Nm (12-
18 kgfcm).

  NOTĂ
•	 Fiecare fir este etichetat cu numărul de terminal 

corespunzător.

•	 Utilizați un cablu ecranat (categoria 5; sub 50 pF/m) 
pentru locații zgomotoase.

•	 Cablurile de alimentare electrică pentru piesele 
dispozitivelor cu utilizare la exterior nu trebuie 
să fie mai ușoare decât cablul flexibil îmbrăcat în 
policloropren. (Cod denumire IEC: 60245 IEC 66/
CENELEC: H07RN-F, IEC: 60245 IEC 57/CENELEC: 
H05RN-F)

•	 Cablul de alimentare și comunicație nu trebuie să 
depășească 30 m.

  ATENȚIE
•	 Pentru cablajul blocului terminal, utilizați doar fire 

ce au mufe cu papuc. Firele obișnuite, care nu au 
terminal cu papuc, pot deveni un pericol din cauza 
supraîncălzirii contactului electric în timpul instalării.

•	 Dacă trebuie să prelungiți conducta, asigurați-vă că 
ați prelungit și cablul. Lungimea maximă a fiecărui 
cablu și a fiecărei conducte nu trebuie să depășească 
15(09/12)/30(18/24) de metri.

•	 Nu conectați două sau mai multe cabluri pentru 
prelungire. Această conexiunea poate provoca incendii.

•	 Fiecare bornă cu papuc trebuie să coincidă cu 
dimensiunea șurubului corespunzător din blocul 
terminal.

•	 După conectarea cablurilor, asigurați-vă că numerele 
bornelor de pe unitățile interioară și exterioară se 
potrivesc.

•	 Asigurați-vă că cele două cabluri, de alimentare și de 
comunicare sunt separate; acestea nu trebuie să se afle 
în același cablu.

  ATENȚIE
•	 Conectați bine firele, astfel încât să nu poată fi scoase 

cu ușurință. (Dacă sunt slăbite, firele se pot arde.)

•	 Strângeți șurubul clemei de fixare a cablului la 
0,8~1,0 N•m (8~10 kgf•cm)

Instalarea unității interioare

1(L)2(N) F1 F2

Model 09/12/18 24

Cablu de alimentare  
(Unitate exterioară)

3G X 1,5 mm²,
H07RN-F

3G X 2,5 mm²,
H07RN-F

Cablu de alimentare 
exterior-interior

3G X 1,0 mm²,
H07RN-F

3G X 1,0 mm²,
H07RN-F

Cablu de comunicare 2 X 0,75 mm²,
H05RN-F

2 X 0,75 mm²,
H05RN-F

Tip GL 20A 25A

Înainte de 
conectare

Corect cu susul în jos Avariat Necircular

După 
conectare

Corect Corect
cu susul în jos Larg(Vedere 

frontală)
(Vedere 
laterală)

<Terminal circular>

Cutie de control

Strângeți șuruburile dispozitivelor de prindere a firelor.
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Pasul 2.2  Opțional: Prelungirea 
cablului de alimentare 
1 Pregătiți un compresor și următoarele unelte.

Unelte Spec. Ilustrație

Clești de sertizat MH-14

Manșon de 
conexiune

20xØ6,5 
(ÎxDiam.ext.)

Bandă izolantă Lățime 19 mm

Tub 
termocontractibil 

(mm)

70xØ8,0 
(LxDiam.ext.)

2 Dezlipiți ecranarea de pe cauciucul sau firul cablului de 
alimentare, așa cum se arată în imagine. 

•	 Dezlipiți 20 mm din ecranarea firului de la tubul 
deja instalat. 

  ATENȚIE
•	 Pentru informații despre specificațiile cablului de 

alimentare pentru unitățile interioare și exterioare, 
consultați manualul de instalare.

•	 După dezlipirea firelor cablului de pe tubul 
preinstalat, introduceți un tub termocontractabil.

20 20

20

20
60

120

180

3 Introduceți ambele capete ale firului de bază al cablului 
de alimentare în manșonul de conexiune. 

•	 Metoda 1: Împingeți firul de bază în manșon din 
ambele părți.

•	 Metoda 2: Răsuciți împreună firele de bază și 
împingeți-le în manșon.

4 Cu ajutorul unui clește de compresie, comprimați cele 
două puncte și întoarceți-l, apoi comprimați alte două 
puncte în același loc.

•	 Dimensiunea de comprimare trebuie să fie 8,0.

•	 După comprimare, trageți de ambele capete ale 
firului pentru a vă asigura că este presat ferm.

5 Înfășurați-l cu bandă izolatoare de cel puțin două ori 
și așezați tubul termocontractabil în mijlocul benzii 
izolatoare.

Sunt necesare cel puțin trei straturi de bandă izolatoare.

6 Aplicați căldură pe tubul termocontractabil pentru a-l 
contracta.

7 După finalizarea contracției tubului, înfășurați-l cu 
bandă izolatoare pentru a încheia operațiunea.

  ATENȚIE
•	 Asigurați-vă că racordurile nu sunt expuse către 

exterior.

•	 Asigurați-vă că utilizați bandă izolatoare și un tub 
termocontractabil realizat din materiale izolatoare 
întărite aprobate, care au același nivel de rezistență 
la tensiune ca și cablul de alimentare. (Respectați 
reglementările locale privind prelungitoarele.)

Cablu de alimentare 

Tub fire cablu de alimentare
(Unitate: mm) 

(Unitate: mm) 

Metoda 1 Metoda 2

Manșon de conexiune Manșon de conexiune

Dimensiune 
comprimare

Comprimați de 4 ori Comprimați de 4 ori

Metoda 1 Metoda 2

5 mm 5 mm

Bandă izolantă

Metoda 1 Metoda 2

Bandă izolantă

40 mm 35 mm

Tub termocontractibil

Bandă izolantă



11Română

In
stalare

  ATENȚIE
•	 În cazul prelungirii firului electric, NU UTILIZAȚI mufe 

cu compresie rotunde.

 – Conectarea incompletă 
a firelor poate duce 
la electrocutare sau 
incendiu. 

Pasul 2.3  Instalarea și conectarea 
furtunului de evacuare

1 Instalați furtunul de evacuare. 

2 Turnați apă în tava de evacuare. Verificați dacă 
furtunul este bine golit.  

  ATENȚIE
•	 Asigurați-vă că unitatea interioară se află în poziție 

verticală atunci când turnați apă pentru verificarea 
scurgerilor. Asigurați-vă că apa nu se revarsă peste 
piesele electrice. 

•	 Dacă diametrul furtunului de conexiune este mai mic 
decât furtunul de evacuare al aparatului, pot apărea 
scurgeri de apă.

•	 Instalarea neadecvată poate produce scurgeri de apă.

•	 Dacă furtunul de evacuare este direcționat prin 
interiorul încăperii, izolați furtunul, astfel încât 
condensul care picură să nu deterioreze mobila sau 
podelele.

•	 Nu mascați și nu acoperiți conexiunea furtunului de 
evacuare.  
Conexiunea furtunului de evacuare trebuie să fie ușor 
accesibilă și ușor de reparat.

Pasul 2.4  Opțional: Prelungirea 
furtunului de evacuare 

(A) (B)

Unitate 
interioară
Furtun de evacuare

Perete

5 cm 
mai 
puțin Șanț 

Înclinat în jos Înclinat în sus Introdus în apă

Îndoit Distanță prea mică Distanță prea 
mică

Furtun de evacuare Țeavă de legătură Furtun conectare

Furtun de evacuare (A) Extensie furtun de evacuare (B) 

Furtun de evacuare Extensie furtun de evacuare 

20 mm sau mai mult 
Izolare cu spumă

Bandă vinil 

40~45mm
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Pasul 2.5  Opțional: Schimbarea 
direcției furtunului de evacuare 

  ATENȚIE
•	 Asigurați-vă că unitatea interioară se află în poziție 

verticală atunci când turnați apă pentru verificarea 
scurgerilor. Asigurați-vă că apa nu se revarsă peste 
piesele electrice. 

Pasul 2.6  Instalarea și conectarea 
țevilor de legătură la țevile cu 
refrigerent (țeavă de legătură)
Conectați unitatea exterioară cu cea interioară prin țevi 
de cupru, nefurnizate în pachet, folosind racorduri conice. 
Utilizați doar țevi de refrigerare de calitate, fără sudură 
și izolate (tipul Cu DHP, în conformitate cu ISO 1337), 
degresate și dezoxidate, potrivite pentru presiuni de 
funcționare de cel puțin 4.200 kPa și pentru o presiune 
de spargere de cel puțin 20.700 kPa. Sub nicio formă nu 
trebuie utilizate țevi de cupru de tip sanitar. 

Există 2 țevi de refrigerare de diametre diferite: 

•	 Cea mai mică este pentru refrigerent lichid 

•	 Cea mai mare este pentru refrigerent gaz 

Aparatul de aer condiționat este deja prevăzut cu o țeavă 
scurtă pentru refrigerent lichid și cu o țeavă scurtă pentru 
refrigerent gaz. Procedura de conectare a țevilor de 
refrigerent variază în funcție de poziția de ieșire a fiecărei 
țevi față de perete: 

1 Dacă nu conectați țeava direct de pe spate, decupați 
sigiliile corespunzătoare (A, B, C) de pe spatele unității 
interioare.

2 Neteziți marginile tăioase. 

3 Îndepărtați capacele de protecție ale țevilor și 
conectați țeava de legătură la fiecare țeavă. 
Strângeți piulițele mai întâi cu mâna, apoi cu o cheie 
dinamometrică, aplicând următorul cuplu: 

Diametru exterior (mm) Cuplu (Nm) Cuplu (kgfcm)

ø 6,35 14 - 18 140 - 180

ø 9,52 34 - 42 350 - 430

ø 12,70 49 - 61 500 - 620

ø 15,88 68 - 82 690 - 830

  NOTĂ
•	 Dacă vreți să scurtați sau să prelungiți țevile, 

consultați Pasul 2.7  Scurtarea sau prelungirea 
țevilor cu refrigerent (țeavă de legătură) la pagina 
13.

4 Decupați izolația din spumă rămasă. 

5 Dacă este necesar, îndoiți țeava pentru a încăpea de-a 
lungul părții de jos a unității interioare. Apoi, scoateți-o 
prin gaura potrivită.

•	 Țeava nu trebuie să iasă în afară, din spatele 
unități interioare. 

•	 Raza de îndoire trebuie să fie de 100 mm sau mai 
mult. 

6 Treceți țeava prin gaura din perete. 

Ieșire tavă de 
evacuare 

Cap de 
cauciuc 

Turnați apă în direcția indicată de săgeată. 

Direcția apei evacuate 

<Vedere frontală>

<Vedere laterală>

Stânga(A)

Dedesubt(C)

Dreapta(B)
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  NOTĂ
•	 Țeava va fi izolată și fixată permanent la locul ei după 

finalizarea instalării și a testării pentru scurgeri de 
gaze. Pentru mai multe detalii, consultați Pasul 4.1  
Verificarea scurgerilor de gaze la pagina 19.

  ATENȚIE
•	 Strângeți racordul conic cu o cheie dinamometrică 

conform metodei specificate. Dacă racordul conic 
este prea strâns, îmbinarea se poate rupe și provoca 
scurgeri de gaz refrigerent. 

•	 Nu mascați și nu acoperiți conexiunea țevii. Toate 
conexiunile țevilor frigorifice trebuie să fie ușor 
accesibile și ușor de reparat.

Pasul 2.7  Scurtarea sau prelungirea 
țevilor cu refrigerent (țeavă de 
legătură)

90°

R 0.4 to 0.8

90°±2°

45°±2°
L

D

D

A

  ATENȚIE
•	 Dacă aveți nevoie de o țeavă mai lungă decât este 

specificat în codurile și standardele pentru țevi, trebuie 
să adăugați refrigerent în țeavă. În caz contrar, unitatea 
interioară poate îngheța. 

•	 În timp ce îndepărtați bavura, întoarceți țeava în jos 
pentru a vă asigura că nu pătrunde bavură în interiorul 
acesteia.

Tăietor de țevi

Țeavă

Oblic Rugos Cu bavuri

(Unitate: mm)

Diametru exterior (D) Adâncime (A) Dimensiune 
deschidere (L)

ø 6,35 1,3 8,7 - 9,1

ø 9,52 1,8 12,8 - 13,2

ø 12,70 2,0 16,2 - 16,6

ø 15,88 2,2 19,3 - 19,7

(Unitate: mm)

Diametru exterior 
(mm) Cuplu (Nm) Cuplu (kgfcm)

ø 6,35 14 - 18 140 - 180

ø 9,52 34 - 42 350 - 430

ø 12,70 49 - 61 500 - 620

ø 15,88 68 - 82 690 - 830

Țeavă Deschidere

Țeavă de legăturăȚeavă ieșire interior

Racord conic

<Racord conic>

Port service lichid
<Presiune înaltă>

Port service gaz
<Presiune joasă>

Corect

Inclinat Crăpat Grosime 
neegală

Suprafață 
deteriorată
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  NOTĂ
•	 Aplicarea unui cuplu excesiv poate cauza scurgeri de 

gaz. Dacă prelungiți țeava prin sudare sau brazură, 
asigurați-vă că se folosește nitrogen în timpul 
procesului de sudare sau brazură. Îmbinarea trebuie să 
fie accesibilă și reparabilă.

  ATENȚIE
•	 Strângeți racordul conic la cuplul specificat. Dacă 

racordul conic este prea strâns, se poate rupe și poate 
provoca scurgeri de refrigerent.

Pasul 2.8  Fixarea plăcii de instalare 
Puteți instala unitatea interioară pe un perete, pe o ramă 
de geam sau pe o placă de rigips. 

  ATENȚIE
•	 Asigurați-vă că peretele, rama geamului sau placa 

de rigips rezistă la greutatea unității interioare. Dacă 
instalați unitatea interioară pe o suprafață care nu este 
suficient de solidă pentru a suporta greutatea unității, 
unitatea poate cădea și poate provoca vătămări.

Când fixați unitatea interioară pe perete

Montați placa de instalare pe perete ținând cont de 
greutatea unității interioare.

  NOTĂ

•	 Dacă montați placa pe un perete de beton cu ajutorul 
ancorelor din plastic, asigurați-vă că distanța dintre 
perete și placă, creată de ancora profilată, este mai 

mică de 20 mm.

Când fixați unitatea interioară pe rama unei 
ferestre

1 Stabiliți pozițiile montanților de lemn care vor fi prinși 
pe rama ferestrei. 

2 Prindeți montanții de lemn pe rama ferestrei ținând 
cont de greutatea unității interioare. 

3 Prindeți placa de instalare pe montanții de lemn 
folosind șuruburi autofiletante.

Când fixați unitatea interioară pe placă de rigips

1 Utilizați detectorul de șuruburi pentru a identifica 
poziția șuruburilor. 

2 Fixați urechea de prindere a plăcii în două șuruburi.

  ATENȚIE
•	 Dacă fixați unitatea interioară pe placă de rigips, 

folosiți doar buloanele de ancorare specificate în 
pozițiile de referință. În caz contrar, rigipsul care 
înconjoară îmbinările poate ceda în timp și poate cauza 
slăbirea și desprinderea șuruburilor. Aceasta poate 
duce la vătămări sau la avarierea aparatului. 

•	 Dacă sunt mai puțin de două șuruburi sau distanța 
dintre șuruburi este diferită de urechea de agățare a 
plăcii, căutați alte două puncte. 

•	 Fixați placa de instalare fără să o înclinați într-o parte. 

Perete
20 mm

Ancoră de plastic

 (Unitate: mm)

Model A B C D

07/09/12 30 96 38 30

18/24 38 126 70 38

Gaură fascicul conducte: Ø 65 mm
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Instalarea unității exterioare

Dacă utilizați un sistem multiplu, consultați manualul 
furnizat împreună cu unitatea pentru exterior.

Pasul 3.1  Fixarea unității exterioare 
pe loc

X

Y

1 Așezați unitate exterioară după cum se arată pe partea 
superioară a unității, pentru a permite aerului să iasă 
în mod corespunzător. 

2 Fixați unitatea exterioară la nivel, pe un suport 
adecvat, folosind buloane de ancorare.

  NOTĂ
•	 Fixați picioarele de cauciuc pentru a preveni generarea 

de zgomot și vibrații.

•	 În cazul în care unitatea exterioară este expusă la 
vânturi puternice, instalați plăci de protecție în jurul 
unității exterioare, astfel încât ventilatorul să poată 
funcționa corect.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opțional: Fixarea unității exterioare pe perete cu 
ajutorul unui rack

  NOTĂ
•	 Asigurați-vă că peretele poate susține greutatea rack-

ului și a unității exterioare.

•	 Instalați rack-ul cât mai aproape de coloană.

Pasul 3.2  Conectarea cablurilor de 
alimentare și de comunicare și a 
țevilor de refrigerent

  ATENȚIE
•	 Asigurați-vă că ați fixat cablurile de alimentare și 

cablul de comunicare cu o clemă de cabluri. 

 (Unitate: mm)

Model X Y

09/12 436 265

18/24 660 340

Picior cauciuc

Cauciuc moale, care are rolul de a opri propagarea vibrațiilor de 
la rack la perete (nu este livrat împreună cu produsul)

Cauciuc moale, care are rolul de a opri propagarea vibrațiilor reziduale 
de la unitatea exterioară la rack (nu este livrat împreună cu produsul)

F1 F2

L N

Cablu de alimentare 
exterior-interior 
(trei fire)

Cablu comunicare 
(două fire)

Cablu de 
alimentare 
(trei fire)
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Pasul 3.3  Evacuarea aerului
Unitatea exterioară este încărcată cu suficient agent 
frigorific R-410A. Nu eliberați R-410A în atmosferă: este 
un gaz fluorurat, cu efect de seră, care intră sub incidența 
Protocolului de la Kyoto, cu potențial de încălzire globală 
(GWP) = 2,088. Aerul din unitatea interioară și din țevi 
trebuie evacuat. Dacă rămâne aer în țevile frigorifice, 
compresorul va fi afectat. Acest lucru poate cauza scăderea 
capacității de răcire și defecțiuni. Utilizați o pompă de vid. 

  ATENȚIE
•	 Asigurați-vă că nu se produc scurgeri în timpul 

instalării. Când recuperați agentul frigorific, conectați 
compresorul la o împământare înainte de a îndepărta 
țeava de conexiune. Dacă țeava de refrigerent nu 
este conectată în mod corespunzător și compresorul 
funcționează cu supapa de oprire deschisă, țeava trage 
aerul și face ca presiunea din interiorul ciclului frigorific 
să crească anormal de mult. Poate cauza explozie sau 
vătămări.

1 Lăsați sistemul în modul de așteptare.

  ATENȚIE
•	 Nu porniți sistemul! Acest lucru este necesar 

pentru o funcționare în vid mai bună (poziția 
DESCHIS completă a valvei de expansiune 
electronice). 

2 Conectați furtunul de încărcare de pe partea cu 
presiune joasă a manometrului la un port de service 
pentru gaz, precum este arătat în imagine. 

3

4

 

5

3 Deschideți supapa de pe partea cu presiune joasă a 
manometrului de conductă în sens antiorar. 

4 Evacuați aerul din țevile conectate utilizând pompa de 
vid, pentru aproximativ 15 minute. 

•	 Asigurați-vă că manometrul arată -0,1 MPa 
(-76 cmHg, 5 torr) după cca 10 minute. Această 
procedură este foarte importantă pentru evitarea 
unei scurgeri de gaze. 

•	 Închideți supapa de pe partea cu presiune joasă a 
manometrului în sens orar. 

•	 Opriți pompa de vid. 
•	 Verificați timp de 2 minute dacă s-a produs o 

schimbare a presiunii. 
•	 Îndepărtați furtunul de pe partea cu presiune joasă 

a manometrului. 
5 Setați un bușon de supapă a portului service de lichid 

și gaz pe poziția deschis. 

Cutie de control
Scoateți șurubul capacului 
cutiei de control

Pentru conectarea 
țevilor cu refrigerent

Îndepărtați capacele porturilor 
de service pentru gaz și lichid

Port service gaz 
<Presiune joasă> 

Port service lichid 
<Presiune înaltă> 

Conectați țevile de 
refrigerent gaz și lichid

(prevenirea curgerii în sens invers)

Port service lichid <Presiune joasă>

Pompă 
de vid

Supapă 15 minute

Port service lichid <Presiune înaltă>
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Pasul 3.4  Adăugarea de refrigerent
Dacă utilizați o țeavă mai lungă decât dimensiunea 
specificată în codurile și standardele pentru țevi, trebuie 
să adăugați 20g(09/12)/15g(18/24) de 
agent frigorific R-410A pentru fiecare metru în plus. Dacă 
utilizați o țeavă mai scurtă decât dimensiunea specificată 
în codurile și standardele pentru țevi, timpul de evacuare 
este normal. Consultați Manualul de service pentru mai 
multe detalii. 

  ATENȚIE
•	 Aerul rămas în ciclul frigorific, care conține umezeală, 

poate cauza defecțiuni la compresor. 

•	 Pentru instalarea produsului, contactați întotdeauna 
centrul de service sau o firmă de instalare profesională. 

R-410A este un tip de agent frigorific mixt. Este necesar 
pentru încărcare în condiții de lichid. La reîncărcarea 
agentului frigorific din cilindrul frigorific în aparat. 

Înainte de reîncărcare, verificați dacă cilindrul are sifon. 
Există două modalități de reîncărcare a agentului frigorific: 

  NOTĂ
•	 Dacă agentul frigorific R-410A este încărcat cu gaz, 

compoziția agentului frigorific încărcat se schimbă, iar 
caracteristicile aparatului variază. 

•	 Utilizați un cântar electronic pentru măsurarea 
cantității de agent frigorific adăugate. Dacă cilindrul nu 
are sifon, întoarceți-l cu susul în jos. 

Pasul 3.5 Informații importante 
privind refrigerentul utilizat
Acest produs conține gaze fluorurate cu efect de seră. Nu 
eliberați gazele în atmosferă. 

  ATENȚIE
•	 Informați utilizatorul dacă sistemul conține 5 tCO2e 

sau o cantitate mai mare de gaze de seră fluorurate. 
În acest caz, trebuie să se verifice scurgerile cel 
puțin o dată la 12 luni, conform regulamentului 
nr.517/2014. Această activitate trebuie să fie 
efectuată exclusiv de personal calificat. În situația 
menționată mai sus (5 tCO2e sau mai mult R-410A), 
persoana care efectuează instalarea (sau persoana 
responsabilă pentru verificarea finală) trebuie să 
prezinte un jurnal de întreținere cu toate informațiile 
prevăzute de REGULAMENTUL (CE) nr. 517/2014 AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 
aprilie 2014 privind anumite gaze fluorinate cu efect 
de seră.

1 Completați următoarele cu cerneală care nu se șterge 
pe eticheta cu încărcătura de agent frigorific furnizat 
cu produsul și pe acest manual. 

•	  încărcarea cu refrigerent din fabrică a 
produsului,

•	  cantitatea suplimentară de refrigerent încărcată 
în teren

•	 +  cantitatea totală de refrigerent încărcată, pe 
eticheta de încărcare cu refrigerent care însoțește 
produsul.

Tipul de refrigerent Valoare GWP

R-410A 2088

• GWP=potențial de încălzire globală

• Calculare tCO2e : kg x GWP / 1000

Unitate Kg tCO2e

①, a

②, b

①+②, c

Unitate interioară

Unitate exterioară

Încărcați refrigerentul cu 
cilindrul în poziție verticală.

<Cilindru cu sifon>

Încărcați refrigerentul întorcând 
cilindrul cu susul în jos.

Sifon

<Cilindru fără sifon>
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  NOTĂ
a  Încărcarea cu refrigerent din fabrică a produsului: vezi 

plăcuța cu denumirea unității

b  Cantitatea suplimentară de refrigerent încărcată 
în teren (consultați informațiile de mai sus pentru 
cantitatea de refrigerent completată.)

C Cantitate totală de refrigerent încărcată

d Cilindru de refrigerent și conductă pentru încărcare

  ATENȚIE
•	 Eticheta completată trebuie să fie lipită în apropierea 

portului de încărcare a produsului (ex: în interiorul 
capacului supapei de oprire).



19Română

In
stalare

Pasul 4.1  Verificarea scurgerilor de 
gaze
1 Înainte de a verifica scurgerile, utilizați o cheie 

dinamometrică pentru a închide capacul supapei de 
oprire. (Utilizați un cuplu de strângere conform cu 
fiecare dimensiune a diametrului și strângeți bine 
capacul pentru a preveni scurgerile.)

2 Introduceți gaz inert în conductele conectate la 
unitățile interioară și exterioară. 

3 Verificați cu săpun spumă sau cu săpun lichid dacă 
apar scurgeri la racordurile unităților interioară și 
exterioară. 

Pasul 4.2  Verificarea finală și 
funcționarea de probă
1 Verificați următoarele: 

•	 Dacă este rezistentă suprafața de instalare 

•	 Etanșeitatea conexiunii țevilor pentru detectarea 
scurgerilor de gaz 

•	 Conectarea firelor electrice 

•	 Izolarea termică a țevilor 

•	 Evacuarea 

•	 Conectarea conductorului de împământare 

•	 Funcționarea corectă (urmați pașii de mai jos.) 

2 Apăsați  butonul (Alimentare) de pe telecomandă 
pentru a verifica următoarele: 

•	 Indicatorul unității interioare se aprinde. 

•	 Lama pentru fluxul de aer se deschide, iar 
ventilatorul se pregătește pentru funcționare. 

3 Apăsați butonul  (Mod)  pentru a selecta modul Cool 
sau Heat. Apoi, urmați sub-etapele de mai jos: 

•	 În modul Cool, utilizați butonul Temperatură 
pentru a configura temperatura setată la 16 °C. 

•	 În modul Heat, utilizați butonul Temperatură 
pentru a configura temperatura setată la 30 °C. 

•	 Verificați dacă, după 3-5 minute, unitatea 
exterioară pornește și aparatul suflă aer rece sau 
cald. 

•	 După 12 minute de staționare, verificați aerul 
generat de unitatea interioară. 

4 Apăsați  butonul (Direcționare aer) pentru a verifica 
dacă lamele pentru fluxul de aer funcționează în mod 
corespunzător. 

5 Apăsați  butonul (Alimentare) pentru a opri 
funcționarea de probă. 

Verificarea instalării

Diametru exterior 
(mm)

Cuplu de strângere

Capac corp 
(Nm)

Capac port de încărcare 
(Nm)

ø 6,35 20 - 25

10 - 12

ø 9,52 20 - 25

ø 12,70 25 - 30

ø 15,88 30 - 35

Peste ø 19,05 35 - 40

 ( 1 Nm = 10 kgfcm )

Cuplu de strângere pentru capacul corpului 
(consultați tabelul)

Miez încărcare

Fus

R-22: Filetul șurubului - 7/16-2OUNF
R-410A: Filetul șurubului -1/2-2OUNF

Cuplu de strângere pentru capacul portului de încărcare 
(consultați tabelul)

Piese test 
pentru unitatea 
interioară

Piese test 
pentru 
unitatea 
interioară
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Evacuarea completă a refrigerentului din partea 
de joasă presiune

Evacuarea completă a refrigerentului din partea de 
joasă presiune este o operațiune menită să colecteze tot 
refrigerentul din unitatea exterioară. Această operațiune 
trebuie realizată înainte de deconectarea țevilor de 
refrigerent pentru a evita eliberarea de refrigerent în 
atmosferă. 

1 Închideți supapa de lichid cu o cheie imbus. 

2 Porniți aerul condiționat în modul răcire cu ventilatorul 
funcționând la viteză mare. (Compresorul va porni 
imediat, dacă au trecut 3 minute de la ultima oprire.) 

3 După 2 minute de funcționare, închideți supapa de 
aspirație cu aceeași cheie. 

4 Opriți aparatul de aer condiționat și opriți furnizarea 
energiei electrice. 

5 Deconectați tuburile. După deconectare, protejați de 
praf capetele supapelor și tuburilor. 

  ATENȚIE
•	 Compresorul se poate defecta dacă este acționat la o 

presiune de aspirație negativă.

Pomparea pentru îndepărtarea produsului

1 Apăsați  butonul  (Alimentare) al unității interioare 
pentru 5 secunde. Sunetele de avertizare apar imediat 
pentru a arăta că produsul este pregătit pentru 
procedura de pompare. 

2 Lăsați compresorul să funcționeze pentru mai mult de 
5 minute. 

3 Îndepărtați capacele de supapă de pe partea cu 
presiune înaltă și de pe partea cu presiune joasă. 

4 Utilizați cheia imbus pentru închiderea supapei de pe 
partea cu presiune înaltă. 

5 După aproximativ 1 minut, închideți supapa de pe 
partea cu presiune joasă. 

6 Opriți funcționarea aerului condiționat prin apăsarea 
 butonului (Alimentare)de pe unitatea interioară sau 

de pe telecomandă. 

7 Deconectați țevile. 

1

2

Port service lichid 
<Presiune înaltă>

Port service gaz 
<Presiune joasă>

Oprit

1 minut
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Exclusiv pentru modelele multisplit

(telecomandă cu fir, centrală, etc.)

1 Întrerupeți alimentarea și îndepărtați panoul frontal al 
unității interioare. 

2 Îndepărtați capacul plăcii de circuite imprimate 
secundare (PCB).

3 Introduceți placa în partea dreaptă a cadrului panoului. 

4 Identificați firul PCB și conectați-l la Sub PCB, după cum 
puteți observa din imagine. 

5 Conectați firul (pentru telecomandă, telecomandă 
principală, etc.) la placa de circuite imprimate secundară. 

6 Montați la loc capacul PCB și panoul frontal. 

  NOTĂ

•	 Placa de circuite imprimate secundară poate fi 
controlată prin telecomanda cu fir și telecomanda 
centrală.

Instalarea plăcii de circuite imprimate secundare (opțional)

Carcasa Sub PCB


