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Дякуємо Вам
за вибір кондиціонера компанії KENTATSU

Перед початком користування ним прочитайте уважно дану інструкцію

Призначення кондиціонера

Перші рекомендації, які можуть стати в нагоді відразу

після придбання кондиціонера

Кондиціонер призначений для охолодження, нагрівання, осушення і перемішування (циркуля-

ції) повітря в приміщенні з використанням технології економії електроенергії і вбудованого 

таймера. Він також здійснює очищення повітря від пилу і автоматично підтримує температуру, 

заздалегідь встановлену на пульті дистанційного керування.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію, дизайн і функціональні можли-
вості своєї продукції без попереднього повідомлення. Більш детальну інформацію по внесеним 
змінам можна отримати на сайті www.daichi.ru.

• Кондиціонер є складним електромеханічним приладом і розрахований на термін служби не 

менше 15 років. Для створення комфортного мікроклімату в приміщенні протягом усього 

цього терміну, необхідно спочатку провести якісний монтаж кондиціонера. Доручіть це 

сертифікованому фахівцю, щоб зберегти гарантію заводу-виробника, правильно вибрати 

місце установки і виключити необхідність ремонтів.

• Ця інструкція розповідає про кондиціонери касетного типу. Інші модельні ряди дещо відріз-

няються, але умови їх експлуатації залишаються тими ж самими. Перед початком користуван-

ня кондиціонером уважно ознайомтеся з основними розділами інструкції, яку тримайте 

завжди під рукою для отримання необхідної інформації.

• До користування кондиціонером не слід допускати малолітніх дітей. Слідкуйте за тим, щоб 

вони не використовували кондиціонер в своїх іграх.



ЗМІСТ

Запобіжні заходи  ........................................................................................................5

Опис виробу  .................................................................................................................9

Монтаж .............................................................................................................................. 11

Опис роботи  ................................................................................................... 53

Технічне обслуговування ..................................................................................................... 53

Технічні характеристики  .......................................................................................... 64

Класи енергоефективності  ...................................................................... 67

Додаткові відомості ........................................................................................................... 68



Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію, дизайн і функціональні можли-
вості своєї продукції без попереднього повідомлення. Більш детальну інформацію по внесеним 
змінам можна отримати на сайті www.daichi.ru.
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• Виробник не несе відповідальності за травми персоналу або втрату майна, викликані 
наступними причинами:

• Пошкодження виробу внаслідок неналежного використання виробу або використання не за 
призначенням;

• Внесення змін, проведення технічного обслуговування або здійснення експлуатації виробу 
з обладнанням без дотримання інструкції по експлуатації виробника;

• Після перевірки встановлено, що дефект виробу викликаний корозійно-активним газом;

• Після перевірки встановлено, що дефекти викликані неналежним використанням під час 
транспортування виробу;

• Здійснення експлуатації, ремонту, технічного обслуговування пристрою без дотримання 
інструкції по експлуатації виробника або супутніх нормативних актів;

• Після перевірки встановлено, що проблема або суперечка викликані неналежною якістю 
або характеристиками деталей і компонентів, виготовленими іншими виробниками;

• Пошкодження викликані стихійними лихами, несприятливим середовищем експлуатації або 
форс-мажорними обставинами.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ



Цей пристрій не можна встановлювати в приміщеннях, де присутні агресивні, легкозаймисті або 
вибухонебезпечні речовини, або в таких місцях, де пред'являються особливі вимоги до облад-
нання, наприклад, на кухні. В іншому випадку це негативно вплине на роботу пристрою, скоро-
тить термін його служби або призведе до вибуху або серйозних травм. Що стосується установки 
в місцях, де пред'являються особливі вимоги до обладнання, використовуйте спеціальний 
кондиціонер з захистом від корозії або вибухозахистом.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: Означає заборону тих чи інших дій. Неправильна експлуатація може спричи-
нити серйозні пошкодження пристрою та стати загрозою для життя людей.

УВАГА: Недотримання вимог може обернутися серйозним пошкодженням пристрою і небезпе-
кою для людей.

ПРИМІТКА: Недотримання вимог може обернутися середнім або легким пошкодженням 
пристрою і небезпекою для людей.

ОБЕРЕЖНО: Цей символ закликає діяти з обережністю. Неправильна експлуатація може 
привести до пошкодження пристрою, майна або травми.

Перед тим, як приступати до ремонту пристрою, уважно прочитайте цей 
посібник. Зображені на ілюстраціях у цьому посібнику вузли можуть відрізняти-
ся за зовнішнім виглядом від фактичних.

1. Необхідно забезпечити дотримання національних нормативів по роботі з газом.
2. Не засовуйте всередину гострі предмети, оберігайте пристрій від вогню.
3. Використовуйте тільки ті засоби для прискорення процесу розморожування або очищення, 

які рекомендовані виробником кондиціонера.
4. Слід мати на увазі, що холодоагент може не мати запаху.
5. Пристрій повинен встановлюватися і зберігатися в приміщенні площею понад Х м2 («Х» див. 

розділ 3.1.1).
6. Пристрій повинен зберігатися в приміщенні, де немає постійно діючих джерел загоряння 

(наприклад, відкритого вогню, працюючого газового приладу або електрообігрівача).

УВАГА
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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ (ДОТРИМАННЯ ОБОВ'ЯЗКОВО)

ОСОБЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

: 

Перед початком експлуатації пристрою уважно прочитайте цю інструкцію.

 

 

Даний кондиціонер заправлений негорючим холодоагентом R32 (GWP (потенціал гло-
бального потепління): 675).

 

 

 

Перед тим, як користуватися пристроєм, уважно прочитайте цей посібник. 

 

 

Перед монтажем цього пристрою уважно прочитайте цей посібник.

 

 

 



Кондиціонер необхідно заземлити для запобігання ураження електричним струмом. 
Уникайте підключення дроту заземлення до газових та водопровідних труб, блискав-
ковідводу або проводу пристроїв зв'язку.

Пристрій повинен зберігатися в приміщенні, де немає безперервного відкритого вогню 
(наприклад, від працюючого газового приладу) та інших потенційних джерел займання 
(наприклад, працюючого електрообігрівача).

Відповідно до регіональних законів і норм всі пакувальні і транспортувальні матеріали, в 
тому числі цвяхи, металеві та дерев'яні деталі, а також пластмасові пакувальні матеріали, 
слід утилізувати безпечним способом.

Монтаж слід виконувати відповідно до цієї інструкції.
Монтаж може проводитися лише сертифікованим фахівцем за умови дотримання вимог 
NEC і CEC.

Використовуйте окремий ланцюг електроживлення. Заміна пошкодженого кабелю 
електроживлення повинна виконуватися виробником обладнання, його уповноваженим 
представником чи іншими кваліфікованими фахівцями.

Монтаж кондиціонера повинен виконуватися з дотриманням державних правил улашту-
вання електроустановок.

Згідно з правилами монтажу зафіксовані дроти, що підключаються до пристрою, повинні 
мати конфігурацію на відключення всіх полюсів відповідно до класу напруги III.

Кондиціонер слід зберігати з дотриманням належних заходів захисту від випадкових 
механічних пошкоджень.

Якщо простір для установки труби кондиціонера занадто малий, прийміть заходи для 
запобігання фізичного пошкодження труби.

В процесі монтажу використовуйте спеціальні аксесуари та комплектуючі вироби, в 
іншому випадку можливі витоки води, ураження електричним струмом або займання.

Кондиціонер слід встановлювати в місці, здатному витримати його вагу. Неправильний 
монтаж може стати причиною падіння кондиціонера і травм.

Будь-яка особа, що працює з контуром холодоагенту, повинна мати дійсний сертифікат,
виданий галузевим органом оцінки, що підтверджує, що його власник має належну 
кваліфікацію для безпечної роботи відповідно до діючих в галузі з холодоагентами 
оціночних нормативів.

Догляд за обладнанням повинен здійснюватися в повній відповідності з рекомендаціями 
виробника. Технічне обслуговування та ремонт, що вимагають сприяння іншого 
кваліфікованого персоналу, повинні проводитися під керівництвом особи, яка знає, як 
правильно поводитися з вогненебезпечними холодоагентами.

Пристрій повинен зберігатися в добре вентильованому приміщенні, розміри якого 
відповідають регламентованим для експлуатації.
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 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

• 
 

• 

• 

• 

 УВАГА

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Перед чищенням кондиціонера його необхідно вимкнути і від'єднати від мережі електро-
живлення, в іншому випадку це може призвести до ураження електричним струмом.

•
 

.
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Не використовуйте для сушки фільтра відкрите полум'я або повітродувку, це може приве-
сти до деформації фільтра.

Неправильна експлуатація може призвести до виходу пристрою з ладу, ураження 
електричним струмом або пожежі.

Не допускайте попадання вологи на кондиціонер, це може призвести до ураження 
електричним струмом. Ні в якому разі не чистіть кондиціонер водою.

Не дозволяється змінювати налаштування датчика тиску та інших захисних пристроїв. Не 
допускайте короткого замикання захисних пристроїв або внесення в їх конструкцію 
несанкціонованих змін - це може стати причиною пожежі або вибуху.

Не торкайтеся до кондиціонера мокрими руками. Не змочуйте кондиціонер водою і не
бризкайте на нього воду, це може привести до несправності або ураження електричним 
струмом.

У разі встановлення пристрою в приміщенні малої площі прийміть заходи захисту для 
запобігання перевищення концентрації холодоагенту понад допустимого рівня. Надмір-
ний витік холодоагенту може стати причиною вибуху.

При необхідності заміни компонента в ході ремонту зверніться до кваліфікованого 
фахівця - той встановить оригінальний фірмовий компонент, щоб забезпечити якість 
роботи всієї системи.

При монтажі кондиціонера або переміщенні його в інше місце не допускайте попадання в 
холодильний контур інших речовин, крім зазначеного холодоагенту, наприклад, повітря. 
Наявність сторонніх речовин призведе до ненормальної зміни тиску або до вибуху і стане 
причиною травм.

• Не дозволяється допускати дітей до чищення та обслуговування пристрою без нагляду.

• 

• 

• 

• 

• 

• Обслуговування повинні виконувати тільки кваліфіковані фахівці.

• Перш, ніж торкатися будь-якого проводу, переконайтеся, що живлення вимкнено.

• Не розміщуйте легкозаймисті предмети поруч з пристроєм.

• Для чищення кондиціонера забороняється використовувати органічні розчинники.

• 

• 

• 

Не намагайтеся просовувати пальці або будь-які предмети в воздухозабірну або повітряну 
решітку.

Не торкайтеся до труби холодоагенту, не прийнявши належних заходів безпеки, щоб не 
отримати опік.

Прокладка дренажної труби повинна здійснюватися відповідно до вказівок цієї
інструкції.

 ПРИМІТКИ

• 

• 

• 

• Не зупиняйте кондиціонер, вимикаючи живлення.

Прийміть відповідні заходи для захисту зовнішнього блоку від проникнення комах, 
здатних пошкодити електричні компоненти і викликати несправність кондиціонера.

Внутрішній блок може бути встановлений тільки всередині приміщення, а зовнішній блок 
- як всередині приміщення, так і зовні. Не встановлюйте кондиціонер у наступних місцях:

Приміщеннях, де присутні масляний туман або летючі рідини, так як від цього можуть 
постраждати і відвалитися пластмасові деталі або навіть виявитися витоки води.
Приміщеннях з присутністю їдких газів, так як може початися корозія мідних труб або 
зварних швів, що здатне викликати витік холодоагенту.

• Підберіть відповідну мідну трубу з урахуванням вимог до її товщини.

• 

a) 

b) 
 

• 

A (дюйм В)  (мм) С (мм)

Ø 3/8 ≥20 ≤150

Ø 1/2 ≥26 ≤150

Ø 5/8 ≥33 ≤150
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Перед чищенням переконайтеся, що пристрій вимкнено. Вимкніть автоматичний вимикач 
і вийміть вилку з розетки, в іншому випадку можна отримати удар струмом.

Не мийте кондиціонер водою, так як це може призвести до пожежі або удару електричним 
струмом.

Будьте обережні при чищенні фільтра. Проявляйте особливу обережність, працюючи 
високо над землею.

Внутрішній блок слід встановлювати далеко від телевізорів, радіоапаратури і флуорес-
центних ламп.

Для чищення корпусу кондиціонера використовуйте тільки м'яку суху або злегка змочену 
нейтральним миючим засобом тканину.

Перед увімкненням пристрою при низькій температурі приєднайте його до мережі 
електроживлення на 8 годин. У разі вимкнення пристрою на короткий час, наприклад, на 
одну ніч, не вимикайте електроживлення (з метою захисту компресора).

Якщо використовується провідний пульт управління, його слід приєднати до увімкненого 
в електроживлення пристрою, в іншому випадку провідний пульт управління може 
виявитися непрацездатним.

• 

• 

• 

 ОБЕРЕЖНО

• 

•

• 

• 
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2. ОПИС ВИРОБУ
ЗАГАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ

Повітрозабірний
пристрій

Вихід повітря

ЗАГАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ

№ Опис

1 Дренажний пристрій

2 Дренажна труба

3 Повітряна заслінка

4 Сполучна труба

5

6 Бездротовий пульт управління

Провідний пульт управління

7 Ручки для захоплення

8 Рідинна труба

9 Труба газової лінії

10 Дренажна труба

11 Передня панель
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СТАНДАРТНЕ ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ

Охлаждение Обогрев

Температура наружного воздуха (°C, сух. терм.) -20~48 -20~24

Температура воздуха в помещении  
(°С, сух. терм. / влажн. терм.) (максимум)

32/23 27/-

Додаткове приладдя для внутрішнього блоку

№ Найменування Зовнішній вигляд Кіл-ть Призначення

1 1

2 4

3 10

4 1

5 4

6 1+2+1

7 1

Стяжка

Губчастий матеріал

Гвинтова гайка зі
вставкою

Гвинтова гайка зі
вставкою

6

Теплоізоляція

Теплоізоляція

1

10 1

11 4

12 1

13 1

8

9

ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Охолодження Обігрів

Температура зовнішнього повітря  (°C, сух. терм.) -20~48 -20~24

Температура повітря в приміщенні 
(°С, сух. терм. / волог. терм.) (максимум)

32/23 27/-

Для кріплення монтажного
шаблону до корпусу
пристрою

Для використання з
монтажним болтом при
установці пристрою

Для закріплення ізоляції
з губчатого / термоусадоч-
ного матеріалу

Для з'єднання з жорсткою
дренажної трубою з ПВХ

Для свердління отвору
в стелі

Для утримання прокладки
від падіння

Для управління внутрішнім
блоком

Для замазування отворів в 
стіні

Для теплоізоляції труби 
газової лінії

Для теплоізоляції рідинної 
труби

Для ізоляції дренажної
труби

Для приєднання газовоїтрубки

Для приєднання рідинноі 
трубки

Дренажний шланг

Гвинт з шайбою

Шайба

Монтажний картон-
ний шаблон

Бездротовий
пульт управління +
батарея + інструкція
на ПУ

Монтажна
прокладка

Герметизуюча
шпаклівка



1. Перед монтажем потрібно перевірити концентрацію холодоагенту.  
У цьому кондиціонері використовується холодоагент R32. Площа майданчика для монтажу, експлу-
атації та зберігання кондиціонера повинна бути більшою за мінімальну площу будівельного 
майданчика. Мінімальна площа для монтажу визначається наступним:
• Кількість холодоагенту, який заправляється для всієї системи (кількість зарядки з заводу +
 додаткова зарядка);
• Перевірка за відповідними таблицями:

a) Для внутрішнього блоку, перевірити його модель і перевірити блок по відповідній
 таблиці.
b) Для зовнішнього блоку, який встановлений або розміщений в приміщенні, вибрати
 відповідну таблицю по висоті приміщення.

3. МОНТАЖ

ПІДГОТОВКА ДО МОНТАЖУ

ВИБІР МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

Висота приміщення Вибрати застосовну таблицю

< 1,8 м Підлогового типу

≥ 1,8 м Настінного типу
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Додаткове приладдя для внутрішнього блоку

Для намотування з’єднувальної 
трубки внутрішнього
і зовнішнього блоків

Закрийте пробкою невикори-
станний дренажний
отвір

Щоб при протягуванні
кабеля зв'язку запобігти
його вихід за межі
кабельного каналу
(тільки 35/50)

Для кріплення передньої
панелі до корпусу

З'єднати панель з
корпусом (тільки 35/50)

Для з'єднання з жорсткою
дренажної трубою із ПВХ

№ Найменування Зовнішній вигляд Кіл-ть Призначення

14 2

15 1

16 F

Герметик

Термозбіжна плівка

Вузол болта

Керівництво з монтажу та експлуатації

lannelette 1

17 5

18 1

№ Найменування Зовнішній вигляд Кіл-ть Призначення

1 Дренажна пробка 1 або 3

2
Роз'єм зливної лінії

 або
1

Высота помещения Выбрать применимую таблицу

< 1,8 м Напольног о типа

≥ 1,8 м Настенног о типа

Додаткове приладдя для внутрішнього блоку

Додаткове приладдя для зовнішнього блоку
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• Щоб перевірити мінімальну площу монтажного майданчика, див. наступну таблицю 

Стельовий Настінного типу Підлогового типу

Маса (кг) Площа (м2) Маса (кг) Площа (м2) Маса (кг) Площа (м2)

<1,224 — <1,224 — <1,224 —

1,224 0,956 1,224 1,43 1,224 12,9

1,4 1,25 1,4 1,87 1,4 16,8

1,6 1,63 1,6 2,44 1,6 22,0

1,8 2,07 1,8 3,09 1,8 27,8

2,0 2,55 2,0 3,81 2,0 34,3

2,2 3,09 2,2 4,61 2,2 41,5

2,4 3,68 2,4 5,49 2,4 49,4

2,6 4,31 2,6 6,44 2,6 58,0

2,8 5,00 2,8 7,47 2,8 67,3

3,0 5,74 3,0 8,58 3,0 77,2

3,2 6,54 3,2 9,76 3,2 87,9

3,4 7,38 3,4 11,0 3,4 99,2

3,6 8,27 3,6 12,4 3,6 111

3,8 9,22 3,8 13,8 3,8 124

4,0 10,2 4,0 15,3 4,0 137

4,2 11,3 4,2 16,8 4,2 151

4,4 12,4 4,4 18,5 4,4 166

4,6 13,5 4,6 20,2 4,6 182

4,8 14,7 4,8 22,0 4,8 198

5,0 16,0 5,0 23,8 5,0 215

5,2 17,3 5,2 25,8 5,2 232

5,4 18,6 5,4 27,8 5,4 250

5,6 20,0 5,6 29,9 5,6 269

5,8 21,5 5,8 32,1 5,8 289

6,0 23,0 6,0 34,3 6,0 309

6,2 24,5 6,2 36,6 6,2 330

6,4 26,1 6,4 39,1 6,4 351

6,6 27,8 6,6 41,5 6,6 374

6,8 29,5 6,8 44,1 6,8 397

7,0 31,3 7,0 46,7 7,0 420

7,2 33,1 7,2 49,4 7,2 445
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Стельовий Настінного типу Підлогового типу

Маса (кг) Площа (м2) Маса (кг) Площа (м2) Маса (кг) Площа (м2)

7,4 34,9 7,4 52,2 7,4 470

7,6 36,9 7,6 55,1 7,6 496

7,8 38,8 7,8 58,0 7,8 522

8,0 40,8 8,0 61,0 8,0 549

2. При встановленні зовнішнього блоку з одинарним або подвійним вентилятором візьміться за ручку, потім 
повільно підніміть його (не торкайтеся до конденсатору руками або іншими предметами). Якщо ви тримає-
те корпус тільки за одну сторону, корпус може деформуватися, тому слід також тримати за підставу блоку. 
При установці обов'язково використовуйте компоненти, зазначені в інструкції з експлуатації.

3. Використовуйте заправну машину, спеціально призначену для холодоагенту R32. Перед заправкою тримай-
те бак з холодоагентом вертикально. Після заправки наклейте на кондиціонер етикетку, що попереджає 
про відсутність необхідності дозаправки.

4. Потрібно використовувати такі інструменти:
• Вимірювач рівня рідини;
• Викрутка;
• Електричний перфоратор;
• Дрель;
• Труборозширювач;
• Динамометричний ключ;
• Гайковий ключ;
• Труборіз;
• Шукач витоку води;
• Вакуумний насос;
• Манометр;
• Універсальний лічильник;
• Шестигранний гайковий ключ;
• Мірна стрічка.

• Якщо зовнішній блок буде піддаватися впливу сильного вітру, його необхідно надійно закріпити, інакше 
він може впасти.

• Встановіть кондиціонер під кутом, який не перевищуває 5 °;
• Уникайте  місць, що піддаються впливу прямих сонячних променів;
• Ніколи не ставте виріб в місцях витоку займистих газів.

1. Поруч з отворами внутрішнього блоку для входу і виходу повітря не повинно бути перешкод, щоб повітря-
ний потік поширювався по всьому приміщенню. Уникайте встановлення на кухні або в пральні.

2. Встановлюйте пристрій в приміщенні, де немає відкритого вогню, джерел полум'я або ризику виникнення 
пожежі через холодоагент.

3. Вибирайте те місце, яке здатне витримати 4-кратну вагу пристрою без збільшення шуму і
вібрації.

4. Поверхня для установки повинна бути рівною.
5. Довжина трубопроводу і електропроводки всередині приміщення повинна укладатися в допустимі межі.
6. Вибирайте місце, зручне для відведення конденсату і з'єднання з дренажною системою кондиціонера.
7. Якщо необхідно використовувати болти підвіски, переконайтеся в міцності монтажної поверхні. Якщо 

вона недостатньо міцна, зміцніть її перед установкою.

ВИБІР МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ
УВАГА!

ВИБІР МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ (ВИБИРАЙТЕ З УРАХУВАННЯМ
НАСТУПНИХ МІРКУВАННЬ).



8. Внутрішній блок, шнур живлення, з'єднувальні дроти і сигнальні кабелі повинні знаходитися на відстані 
не менше 1 метра від телевізора і радіоприймача. Це необхідно для запобігання перешкод (дуже потужна 
електромагнітна хвиля здатна створювати перешкоди навіть на відстані в 1 метр).
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Дренажна труба

А 
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В 
(с
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)

Рідинна труба
Труба газової лінії

D (відстань між підвісними
болтами)

 

С (внутрішній блок)

I 
(в
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ь 

м
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м
и 
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H (відстань між
підвісними болтами)

В (стеля)

А (декоративна панель)

С 
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й 
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)

Е 
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ь 
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и 
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1. Шум і повітряний потік, створювані зовнішнім блоком, не повинні заважати сусідам
2. Зовнішній блок повинен бути встановлений подалі від місць, де можуть знаходитися тварини і рослини. 

Якщо це неможливо, встановіть огорожі для захисту пристрою.
3. Місце установки повинне добре провітрюватися. Переконайтеся, що поруч немає перешкод, які можуть 

заважати входу і виходу повітря.
4. Місце установки повинне витримувати вагу і вібрацію зовнішнього блоку і забезпечувати безпечну 

установку пристрою.
5. Уникайте установки в місцях, де присутній масляний туман, або де можливий витік горючих або агресивних 

газів.
6. Вибирайте місце, де немає сильного вітру, оскільки він перешкоджає роботі зовнішнього вентилятора, 

скорочуючи обсяг повітряного потоку, що надходить, і тим самим знижуючи швидкість роботи пристрою.
7. Зовнішній блок встановлюйте в місці, зручному для підключення його до внутрішнього блоку.
8. І подалі від об'єктів, які можуть привносити перешкоди в роботу кондиціонера
9. Встановлюйте зовнішній блок так, щоб потік повітря, що випускається, виходив безперешкодно.

ВИБІР МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ (ВИБИРАЙТЕ З УРАХУВАННЯМ
НАСТУПНИХ МІРКУВАННЬ).

• Внутрішній блок встановлюйте в місці, яке може витримати навантаження, яке мінімум в п'ять разів 
перевищує вагу основного блоку, і яке не буде посилювати шум або вібрацію.

• Якщо поверхня, обрана для установки, виявиться недостатньо міцною, внутрішній блок може впасти і 
призвести до неприємних наслідків.

• Якщо монтаж буде виконаний тільки на каркасі задньої панелі, кріплення може виявитися недостатньо 
міцним. Будьте уважні.

УВАГА
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Одиниці виміру: мм

Одиниці виміру: мм

  

                         Розміри
Модель

А B C D E F G H I

KSZQ35HZRN1 620 580 570 505 550 265 140 530 530

KSZQ53HZRN1 620 580 570 505 550 265 140 530 530

Единицы измерения: мм

Размеры

Модель
А B C D E F G

DA70AL CS1R 950 870 840 680 780 240 135

DA100AL CS1R 950 870 840 680 780 240 135

DA140AL CS1R 950 870 840 680 780 290 135

DA160AL CS1R 950 870 840 680 780 290 135

Дренажна труба
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Рідинна труба

Труба газової лінії

D (відстань між
підвісними болтами)

 

С (внутрішній блок)

В (стеля)

А (декоративна панель)

С 
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)
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и
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                         Розміри
Модель

А B C D E F G

KSVQ70HZRN1 950 870 840 680 780 240 135

KSVQ105HZRN1 950 870 840 680 780 240 135

KSVQ140HZRN1 950 870 840 680 780 290 135

KSVQ160HZRN1 950 870 840 680 780 290 135

• Свердління отвору в стелі і установка кондиціонера повинні виконуватися професіоналами!
• Використовувати монтажний картон для установки розміру отвору для свердління отвору для підйомного 

гвинта касетного блоку.

ПРИМІТКА
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ЗОВНІШНІЙ БЛОК

KSUQ35HZRN1, KSUQ53HZRN1, KSUQ70HZRN1 
A

F

D
EG

C

B

KSUQ105HZRN1, KSUQ140HZRN3  

A

F

D
EG

C

B



Одиниці виміру: мм

17

KSUQ160HZRN3

Единицы измерения: мм

Размеры

Модель
А B C D E F G

DF35ALS1R 818 378 596 550 348 887 302

DF50ALS1R 818 378 596 550 348 887 302

DF70ALS1R 892 396 698 560 364 952 340

DF100ALS1R 940 530 820 610 486 - 460

DF140ALS3R 940 530 820 610 486 - 460

DF160ALS3R 900 412 1345 572 378 - 340

                         Розміри
Модель

А B C D E F G

KSUQ35HZRN1 818 378 596 550 348 887 302

KSUQ53HZRN1 818 378 596 550 348 887 302

KSUQ70HZRN1 892 396 698 560 364 952 340

KSUQ105HZRN1 940 530 820 610 486 - 460

KSUQ140HZRN3 940 530 820 610 486 - 460

KSUQ160HZRN3 900 412 1345 572 378 - 340



18

A~E Hb Hd H
(мм)

а b c d e

-B - ≥ 100 - - -

A, B, C , - ≥ 300 ≥ 100 >100 - -

B, E - - ≥ 100 - - ≥ 1000

A, B, C, E - ≥ 300 ≥ 150 > 150 - ≥ 1000

-D - - - ≥ 1000 -

D, E - - - - ≥ 1000 ≥ 1000

B, D
Hb < H d Hd > H - ≥ 100 - ≥ 1000 -

Hb > H d Hd < H - ≥ 100 - ≥ 1000 -

B,D, E

Hb < H d

Hb ≤ 1/2H - ≥ 250 - ≥ 2000 ≥ 1000

1/2H < Hb ≤ H - ≥ 250 - ≥ 2000 ≥ 1000

Hb > H Запрещено

Hb > H d

Hd < 1/2H - ≥ 100 - ≥ 2000 ≥ 1000

1/2H < Hd < H - ≥ 200 - ≥ 2000 ≥ 1000

Hd > 1/2H Запрещено

A~E Hb Hd H
(мм)

а b c d e

B - - ≥ 100 - - -

A, B, C, - ≥ 300 ≥ 100 >100 - -

B, E - - ≥ 100 - - ≥ 1000

A, B, C, E - ≥ 300 ≥ 150 > 150 - ≥ 1000

D - - - - ≥ 1000 -

D, E - - - - ≥ 1000 ≥ 1000

B, D
H

b
 < H

d
H

d
 > H - ≥ 100 - ≥ 1000 -

H
b
 > H

d
H

d
 < H - ≥ 100 - ≥ 1000 -

B, D, E

H
b
 < H

d

H
b
 < 1/2H - ≥ 250 - ≥ 2000 ≥ 1000

1/2H < H
b
 < H - ≥ 250 - ≥ 2000 ≥ 1000

H
b
 > H Заборонено

H
b
 > H

d

H
d
 < 1/2H - ≥ 100 - ≥ 2000 ≥ 1000

1/2H < H
d
 < H - ≥ 200 - ≥ 2000 ≥ 1000

H
d
 > 1/2H Заборонено

1. Установка і розміщення зовнішніх блоків (Примітка: для забезпечення оптимальної продуктивності 
зовнішніх блоків вільний простір, обранний для їх установки, має відповідати таким мінімальним 
вимогам).
• При установці одного зовнішнього блоку.

РОЗМІЩЕННЯ БЛОКІВ 
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A~E Hb Hd H
(мм)

а b c d e

A, B, C - ≥ 300 ≥ 300 > 1000 - -

A, B, C, E - ≥ 300 ≥ 300 > 1000 - > 1000

-D - - - ≥ 2000 -

D,  E - - - - ≥ 2000 ≥ 1000

B, D

Hb < H d Hd > H - ≥ 300 - ≥ 2000 -

Hb > H d

Hd ≤ 1/2H - ≥ 250 - ≥ 2000 -

1/2H < Hd ≤ H - ≥ 300 - ≥ 2500 -

B,D, E

Hb < H d

Hb ≤ 1/2H - ≥ 300 - ≥ 2000 ≥ 1000

1/2H < Hb ≤ H - ≥ 300 - ≥ 2500 ≥ 1000

Hb > H Запрещено

Hb > H d

Hd ≤ 1/2H - ≥ 250 - ≥ 2500 ≥ 1000

1/2H < Hd ≤ H - ≥ 300 - ≥ 2500 ≥ 1000

Hd > 1/2H Запрещено

A~E Hb Hd H
(мм)

а b c d e

A, B, C - ≥ 300 ≥ 300 > 1000 - -

A, B, C, E - ≥ 300 ≥ 300 > 1000 - > 1000

D - - - - ≥ 2000 -

D, E - - - - ≥ 2000 ≥ 1000

B, D

H
b
 < H

d
H

d 
> H - ≥ 300 - ≥ 2000 -

H
b
 > H

d

H
d
 < 1/2H - ≥ 250 - ≥ 2000 -

1/2H < H
d
 < H - ≥ 300 - ≥ 2500 -

B, D, E

H
b
 < H

d

H
b
 < 1/2H - ≥ 300 - ≥ 2000 ≥ 1000

1/2H < H
b
 < H - ≥ 300 - ≥ 2500 ≥ 1000

H
b
 > H Заборонено

H
b
 > H

d

H
d
 < 1/2H - ≥ 250 - ≥ 2500 ≥ 1000

1/2H < H
d
 < H - ≥ 300 - ≥ 2500 ≥ 1000

H
d
 > 1/2H Заборонено

• При установці двох чи більше зовнішніх блоків пліч-о-пліч.

Одиниці виміру: мм
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Hb H (мм)

Hb ≤ 1/2H b ≥ 250

1/2H < Hb ≤ H b ≥ 300

Hb > H Заборонено

      

• При установці зовнішніх блоків рядами.

• При установці зовнішніх блоків один над одним.

Одиниці виміру: мм

Одиниці виміру: мм
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Модель H (мм)

DA35ALFS1R 295

DA50ALFS1R 295

DA70ALCS1R 270

DA100ALCS1R 270

DA140ALCS1R 320

DA160ALCS1R 320

Стіна Стіна

Стіна

Материал  
для наращивания потолка

≤35мм ≤35мм

Пол

Модель H (мм)

KSZQ35HZRN1 295

KSZQ53HZRN1 295

KSVQ70HZRN1 270

KSVQ105HZRN1 270

KSVQ140HZRN1 320

KSVQ160HZRN1 320

Единицы измерения: мм

Модель H (мм)

DA35ALFS1R 295

DA50ALFS1R 295

DA70ALCS1R 270

DA100ALCS1R 270

DA140ALCS1R 320

DA160ALCS1R 320

Стена Стена

Стена

Матеріал  
для нарощування стелі

≤35мм ≤35мм

Пол

2. Встановлення та розміщення внутрішніх блоків (Примітка: для забезпечення оптимальної продуктив-
ності внутрішніх блоків вільний простір, вибраний для їх установки має відповідати таким мінімальним 
вимогам).

МОНТАЖ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ

МОНТАЖ БЛОКІВ

Щоб передня панель закривала по периметру поверхню стелі на 20 мм, відстань між крайками отвору в стелі 
і краями блоку має становити не більше 35 мм. Якщо ця відстань перевищує 35 мм, наростити трохи стелю, 
використовуючи відповідний матеріал. Див. мал.

Одиниці виміру: мм



1. Установка підвісних болтів
• Скористайтеся монтажним шаблоном, на якому відзначені чотири отвори для болтів.
• Обрана ділянка повинна мати досить високу міцність, щоб утримати підвішений блок. Прикладіть  
 шаблон і позначте розташування болтів. Використовуючи свердло для бетону, просвердлите отвори  
 діаметром 12,7 мм.
• Вставте анкерні болти в просвердлені отвори і забийте їх молотком до упору.

• При кріпленні кронштейна підвіски використовуйте з верхньої та нижньої сторони гайки і шайби. Щоб 
захистити прокладку від руйнування може виявитися корисним встановити фіксатор прокладкі.Покладіть 
шаблон на блок і прикріпіть дренажну трубу до випускного патрубка.

• Встановіть і зафіксуйте блок.
• Переконайтеся, що блок вирівняний по горизонталі по всіх чотирьох сторонах. Якщо блок нахилений в 

сторону, протилежну стоку води, це може викликати несправність поплавка і привести до витоку води
• Витягніть вкладку і щільно затягніть гайку.
• Видаліть паперовий шаблон.

2. Установка корусу

Міцно затягуйте болти і гайки, щоб виключити падіння кондиціонера.
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ПОДВІШУВАННЯ КОРПУСУ

ПРИМІТКА!

Монтажний шаблон

Просвердлити отвір
необхідного розміру Ø12,7м м

60
~7

0м
м

Гайка (прилагается)

Прокладка (прилагается)

Крепеж кронштейна подвески

Затяните (две гайки)

[Прочно закрепите крепеж кронштейна подвески]

Вставьте

Вкладка (прилагается)

Уровень воды

Виниловая трубка

[Прикрепите монтажный шаблон]

Закрепите винт у конца трубки 
рядом с дренажным проемом.

Центр отверстия в потолке
Бумажный шаблон

Болт (прилагается)
Болт (прилагается) [Прикрепите бумажный шаблон]

 

Единицы измерения: мм

Монтажный шаблон

Просверлить отверстие 
требуемого размера Ø12,7м м

60
~7

0м
м

Гайка (додається)

Прокладка (додається)

Кріплення кронштейна підвіски

Затяніть (дві гайки)

[Міцно закріпіть кріплення кронштейна підвіски]

Вставте

Вкладка (додається)

Рівень води

Вінілова трубка

[Прикріпіть паперовий шаблон]

Закріпіть гвинт у кінця трубки
поруч з дренажним отвором.

 

Центр отвору в стелі
Паперовий шаблон

Болт (додається)
Болт (додається) [Прикріпіть паперовий шаблон]

Одиниці виміру: мм



ВИРІВНЮВАННЯ
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Тестер вирівнювання по горизонталі

Дренажный 
патрубок

Нижняя панель Пробка слива

Отверстие для присоединения 
дренажной трубы

Корпус

Дренажний 
патрубок

Нижня панель Пробка зливу

Отвір для приєднання
дренажної труби

Корпус

МОНТАЖ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ

1. Якщо зовнішній блок встановлюється на твердій поверхні, такий як бетон, використовуйте для кріплення 
монтажні болти М10 - блок повинен бути встановлений прямо і рівно.

2. Не встановлюйте на даху.
3. Якщо зовнішній блок вібрує і викликає шум, встановіть гумову прокладку між корпусом і поверхнею стіни.
4. При нагріванні або розморожуванні зовнішнього блоку проводиться злив води. Перед установкою дренаж-

ної труби встановіть штуцер, який додається, в дренажний отвір на корпусі зовнішнього блоку. Потім 
приєднайте до нього дренажний шланг. (Якщо використовується дренажний штуцер, поверхня зовнішньо-
го блоку повинна відступати від установної поверхні як мінімум на 10см). Дивіться наступні малюнки.

5. Якщо на рамі встановлений електрообігрівач, то встановлювати заглушки і колектор дренажу не рекомен-
дується.

ВСТАНОВЛЕННЯ СПОЛУЧНОЇ ТРУБИ
ЗАУВАЖЕННЯ І ВИМОГИ ДО МОНТАЖУ ТРУБИ

ПРИМІТКИ
• Внутрішній блок містить спеціальні нерозбірні з'єднання. Спосіб монтажу - такий же, як для блоку зі 

звичайними з'єднаннями. Однак, оскільки такі спеціальні з'єднання не можуть бути розібрані, то в разі 
дефектів таких з'єднань і витоків через них, дані з'єднання потрібно розрізати і знову заварити для 
ремонту.

• На внутрішній блок необхідно встановити незнімну гайку.

Спосіб монтажу: Спочатку підключіть труби до внутрішнього блоку, потім до зовнішнього. При згинанні 
сполучних труб будьте обережні, щоб не пошкодити трубу. Не перетягуйте гайки, інакше існує небезпека 
виникнення витоку. Крім того, трубу необхідно обгорнути бавовняної стрічкою, щоб захистити її від механіч-
них пошкоджень при монтажі, обслуговуванні і транспортуванні.

Перевірка рівня води виповнюється після установки внутрішнього блоку, щоб забеспечити його вирівнюван-
ня по горизонталі, я показано нижче.
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                       Параметр

Модель

Розмір фітинга (дюйми)

Макс. довжина
труби (м)

Макс. 
перепад 
висот між

внутрішніми
і зовнішніми
блоками (м)

Дренажна
труба 

(зовніш.
діаметр 

х товщина 
стінки) (мм)

Рідинна
труба

Трубопровід 
газової
лінії

KSZQ35HZRN1
Ø 1/4

Ø  3/8 30 15

Ø 25X1,5

KSZQ53HZRN1 Ø  1/2 35 20

KSVQ70HZRN1

Ø  3/8 Ø  5/8

50 25

KSVQ105HZRN1 65 30

KSVQ140HZRN1 75 30

KSVQ160HZRN1 75 30

Зовнішній блок

Внутрішній блок

Газова лінія

Зворотнє коліно

Необхідна установка
зворотних колін через
кожні 6 метрів.

 

Невозвратное колено

Наружный блок Газовая линия

Возвратное колено

Сполучна труба повинна бути виготовлена  з водостійкого матеріалу. Товщина стінок повинна складати 
0,5-1,0 мм, труба повинна витримувати тиск 6,0 МПа. Чим довше сполучна труба, тим гірше характеристики її 
охолодження і нагрівання. 
Якщо перепад висоти між внутрішнім і зовнішнім блоками перевищує 10 м, через кожні 6 метрів слід встанов-
лювати зворотне коліно.

Це виглядає наступним чином:
1. Зовнішній блок знаходиться нижче внутрішнього. В цьому випадку в нижній і верхній позиціях вертикаль-

ної труби не треба встановлювати безповоротне коліно:

2. Зовнішній блок знаходиться вище внутрішнього.
 В цьому випадку в нижній і верхній позиціях вертикальної труби необхідно встановлювати зворотне і 

безповоротне коліна:
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Внутрішній блок

Безповоротне коліно

Зовнішній блок Газова лінія

Зворотнє коліно

A (дюйм В)  (мм) С (мм)

Ø 3/8 ≥20 ≤150

Ø 1/2 ≥26 ≤150

Ø 5/8 ≥33 ≤150

A (дюйм) В (мм) С (мм)

Ø  3/8 ≥20 ≤150

Ø  1/2 ≥26 ≤150

Ø  5/8 ≥33 ≤150

A (дюйм В)  (мм) С (мм)

Ø 3/8 ≥20 ≤150

Ø 1/2 ≥26 ≤150

Ø 5/8 ≥33 ≤150

Розміри, використовувані при створенні поворотного коліна:

1. Обріжте трубу труборізом.
2. Раструб повинен бути звернений вниз. Зачистіть край, тримаючи трубу кінцем вниз, щоб стружки не 

потрапляли всередину.
3. Зніміть відсічний клапан зовнішнього блоку і вийміть конусну гайку з пакета приладдя для внутрішнього 

блоку. Одягніть конусну гайку на трубу і розвальцюйте трубу за допомогою відповідного інструменту.
4. Переконайтеся, що розвальцьована частина не має тріщин. (див. наступний малюнок).

РОЗВАЛЬЦОВУВАННЯ ТРУБ

Жидкос

Необхідна установка
зворотних колін через
кожні 6 метрів.



• Підключіть трубу до блоку. Виконуючи з'єднання труб, звіряйтеся з ілюстраціями. Вам знадобиться звичай-
ний гайковий, а також динамометрический ключ.

• При приєднанні за допомогою конічної гайки спочатку нанесіть охолоджене машинне масло на її внутріш-
ню і зовнішню поверхню, а потім загорніть гайку на 3-4 обороту.

• Перевірте момент затягування по наведеній нижче таблиці (якщо гайка загорнута занадто сильно, вона 
може пошкодитися і привести до витоку).

• Перевірте,чи не має витоку газу з сполучної труби, і тільки потім теплоізолюйте її, як показано нижче.
• Обмотайте губчастим матеріалом стик газової труби і теплоізолюючою оболонкою - стик рідинної труби.
• Газову трубу підключайте після приєднання рідинної труби.
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ГНУТТЯ ТРУБ

1.  Гнуття труб виконується вручну. Будьте обережні, щоб не пошкодити трубу.

Розпряміть трубу, згорнуту спіраллю.

Губчатый материал

Стяжка (х 4)

Жидкостная труба
Газовая труба

Теплоизоляция  
(для жидкостной трубы)

Теплоизоляция  
(для газовой трубы)

Нанесите немного масла для уменьшения трения 

Тр уба

Теплоізолююча
оболонка

Різак

Лінія розрізу

З'ЄДНУВАЛЬНА ТРУБА МІЖ ВНУТРІШНІМ І ЗОВНІШНІЙ БЛОКАМИ

ПРИМІТКИ

Губчастий матеріал

Стяжка (х 4)

Рідинна труба
Газова труба

Теплоізоляція  
(для рідинної труби)

Теплоізоляція  
(для газової труби )

Нанесите немного масла для уменьшения трения 

Тр уба

Теплоизолирующая 
оболочка

Резак

Линия разреза

2. Розпряміть трубу, згорнуту спіраллю.
3. Не згинайте труби на кут більше 90 °.
4. Якщо трубки багаторазово згинають або витягають, матеріал зміцнюється, що ускладнює подальшу змінау 

форми трубок. Не згинайте і не витягайте трубку

5. Не згинайте трубу занадто сильно, інакше вона може зламатися. Гострим ножем розрізати теплоізолючу 
оболонку труби і відведіть її в сторону (див. малюн.). Після того, як труба буде вигнута, встановіть теплои-
золирующую оболонку на місце і закріпіть її липкою стрічкою.



Наверніть конусну гайку розвальцьованої сполучної труби на клапан зовнішнього блоку. Конусна гайки 
загортається таким же чином, як і на внутрішній блок.

Теплоізоляції з'єднань великої і малої труби
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Мідна труб
Нанесіть трохи мастила для зменшення тертя
при затягуванні конусної гайки

Конусна гайка Нанесіть трохи мастила для
покращення герметичності

Гайковий ключ

Динамоме-
тричний 
ключ

Конусна гайка
Тр убне 
з’єднання

Діаметр труб (мм) Момент затягування (Н«м)

Ø 1/4 15-30

Ø 3/8 35-40

Ø 1/2 45-50

Ø 5/8 60-65

Ø 3/4 70-75

Ø 7/8 80-85

Диаметр труб (мм) Момент затяжки (Н•м)

Ø 1/4 15-30

Ø 3/8 35-40

Ø 1/2 45-50

Ø 5/8 60-65

Ø 3/4 70-75

Ø 7/8 80-85

2-ходовий клапан

Тр убопровід газової лінії Рідинна труба

З’єднання
труб або

або

3-ходовий клапан

Ст орона А Теплоизоляция соединения 
большой трубы

Передняя панель

Теплоизоляция 
соединения 
малой трубы

Жидкос тная 
труба

Тр уба газовой 
линии

Ст орона А:
Обязательно покройте эту часть  
теплоизоляционным материалом

Без зазоров

Теплоизоляционная 
оболочка

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ТРУБНИХ З’ЄДНАНЬ (ТІЛЬКИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ)

     

Диаметр труб (мм) Момент затяжки (Н•м)

Ø 1/4 15-30

Ø 3/8 35-40

Ø 1/2 45-50

Ø 5/8 60-65

Ø 3/4 70-75

Ø 7/8 80-85

2-ходовой клапан

Тр убопровод газовой линии Жидкостная труба

Соеди-
нение 
труб или

или

3-ходовой клапан

Ст орона А Теплоізоляція з’єднання
великої труби

Передня панель

Теплоізоляція  
з’єднання
малої труби

Рідинна  
труба

Тр уба газової
лінії

Ст орона А:
Обов'язково покрийте цю частину
теплоізоляційним матеріалом

Без зазорів

Теплоізоляційна
оболонка



Що стосується моделі вбудованого клапана, то під час установки з'єднувальної труби, коли вона проходить 
через вибивний отвір, виконується ущільнення ізоляційною ватою в дренажному отворі зовнішнього блоку, 
щоб запобігти попаданню дрібних тварин. Дивіться наступний малюнок.

1. Зніміть ковпачки рідинного і газового клапанів, а також сервісного порту.
2. Приєднайте шланг з боку низького тиску клапана колектора до сервісного порту газового клапана 

пристрою. Клапани газової та рідинної ліній повинні залишатися закритими на випадок витоку холодоа-
генту.

3. Підключіть вакуумний шланг до вакуумного насоса.
4. Відкрийте вентиль на стороні низького тиску клапана колектора і запустіть вакуумний насос. Вентиль на 

боці високого тиску клапана колектора повинен залишатися закритим, інакше вакуумування не буде.
5. Тривалість вакуумування, як правило, залежить від потужності блоку.

 Манометр на стороні низького тиску клапана колектора повинен показувати -0,1 МПа (-75 см. рт. ст.), 
якщо це не так, значить десь є витік. Закрийте вентилі манометра і зупиніть ваукумний насос.

6. Зачекайте 10 хвилин - тиск в системі має залишатися незмінним. Якщо тиск зростає, це може бути призна-
ком витоку.

7. Відкрийте рідинний клапан і дайте холодоагенту протекти в сполучну трубу, щоб сбалансувати тиск 
всередині і зовні, і щоб при від'єднанні шланга в трубу не потрапило повітря. Зауважте: клапан подачі 
газу і рідини можна повністю відкрити тільки після зняття вузла клапана колектора.

8. Встановіть на місце кришки рідинного і газового клапанів, а також кришку сервісного порту.
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ГЕРМЕТИЗАЦІЯ ВИБИВНОГО ОТВОРУ

Модель Время (мин)

DA35ALFS1R
DA50ALFS1R

20

DA70AL CS1R
DA100AL CS1R

30

DA140AL CS1R
DA160AL CS1R

45

ПРИМІТКА
Тількі  для  блоків  KSUQ105HZRN1, KSUQ140HZRN3, KSUQ160HZRN3  

ВАКУУМУВАННЯ И ВИЯВЛЕННЯ ВИТОКУ СПОЛУЧНОЇ ТРУБИ

ВАКУУМУВАННЯ

ПРИМІТКА
Переконайтеся, що вихід вакуумного насоса знаходиться далеко від системи

Модель Час (хв)

KSZQ35HZRN1, KSZQ53HZRN1  20

KSVQ70HZRN1, KSVQ105HZRN1  30

KSVQ140HZRN1, KSVQ160HZRN1  45



У великогабаритних блоках передбачені отвори для обслуговування рідинного і газового клапанів.
Для прискорення вакукумування можна підключити два шланга вузла відвідного клапана до сервісних штуцерів.
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ПРИМІТКА

СПОСОБИ ВИЯВУ ВИТОКУ

ДОДАВАННЯ ХОЛОДОАГЕНТУ

ПРИМІТКА

Для систем, що містять горючі холодоагенти, прийняті наступні способи виявлення витоку.
Електронні детектори витоку повинні використовуватися для виявлення легкозаймистих холодоагентів, але 
їх чутливість може виявитися недостатньою, або може знадобитися повторне калібрування (обладнання для 
виявлення повинно бути відкаліброване в зоні, яка не містить холодоагенту).
Слід переконатися, що детектор не є потенційним джерелом загоряння і підходить для використовуваного 
холодоагента. Устаткування для виявлення витоку має бути налагоджене в процентах від LFL (нижня межа 
займистості) холодоагенту і має бути відкаліброване по використовуваному холодоагенту. Повинен бути 
підтверджений відповідний відсоток газу (максимум 25%).
Рідини для виявлення витоків підходять для використання з більшістю холодоагентів. При цьому слід 
уникати миючих засобів, що містять хлор, так як хлор може вступати в реакцію з холодоагентом і роз'їдати 
мідну трубну обв'язку.  
Якщо є підозра на витік, все відкрите полум'я повинно бути видалено / погашено. Якщо ви помітили
витікання холодоагенту, виправлення якої вимагає пайки, то весь холодоагент необхідно злити з системи або 
ізолювати (за допомогою відсічних клапанів) в тій частині системи, де немає витоку. Потім слід продути 
систему азотом, який не містить кисню (OFN) як до, так і під час процесу пайки.

До і під час експлуатації слід використовувати відповідний детектор витоку холодоагента для контролю 
робочої зони. Також потрібно забезпечити можливість ефективного оповіщення технічного персоналу про 
будь-який потенційний або реальний виток горючого газу. Упевнитися в тому, що пристрій виявлення витоку 
може бути застосовано до легкозаймистих холодоагентів. Наприклад, воно не повинно давати іскор, а повинно 
бути повністю герметичним і безпечним за своєю природою.

У наступній таблиці вказано додаткову кількість холодоагенту.

Манометр (низького тиску)
Вимикач 
(низького тиску)

Сполучна труба 
(до внутрішнього блоку)

Рідинний вентиль

Газовий вентиль

Сервісний штуцер

Ковп.

Манометричний колектор

Манометр (високого тиску)

Вимикач (високого тиску)

Шланг

Вакуумний насос

Сполучна труба

Ковп.

Сервісний штуцер

Ковп.

Шланг з голчастим клапаном



У наступній таблиці вказано додаткову кількість холодоагенту.
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                       Параметр

Модель

Стандартна 
довжина

труби

Дозаправка 
не потрібна

KSUQ35HZRN1

5,0 м ≤7,0 м

16 г/м
KSUQ53HZRN1

KSUQ53HZRN1 25 г/м

KSUQ105HZRN1 35 г/м

KSUQ140HZRN3
7,5 м ≤9,5 м 40 г/м

KSUQ160HZRN3

МОНТАЖ ДРЕНАЖНОЇ ТРУБИ

ДРЕНАЖНА ТРУБА ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕННЯ

Модель

Стандартная  
длина трубы

Дозаправка  
не требуется

хладагента для дополнитель-
ного участка трубы

DF35ALS1R

5,0 м ≤7,0 м

16 г/м
DF50ALS1R

DF71ALS1R 25 г/м

DF100ALS1R 35 г/м

DF140ALS3R
7,5 м ≤9,5 м 40 г/м

DF160ALS3R

Подовжувальна труба
(купується окремо)

Ізоляційна
оболонка 
(купується
окремо)

Ізоляційна стрічка
(в комплекті)

 

Дренажний 
шланг внутріш-

нього блоку

√ (Правильно) ухил не менше 1/100 × (неправильно)

1-1,5 м

Додаткова
кількість холодоагенту для
додаткової ділянки труби

1. Не дозволяється приєднувати трубу для зливу конденсату до каналізації або трубопроводу, які можуть 
викликати їдкий або специфічний запах, інакше він буде проникати всередину приміщення, а летючі частин-
ки можуть привести до пошкодження пристрою.

2. Не можна приєднувати трубу для зливу конденсату до водостокової труби, щоб не допустити потрапляння 
дощової води всередину, так як це може призвести до псування майна або стати причиною травми.

3. Труба для зливу конденсату повинна бути підключена до спеціальної дренажної системи для кондиціонера.

1. Розмір цієї труби повинен бути не менше розміру сполучної труби.
2. Прокладіть дренажну трубу як показано на ілюстрації, і прийміть заходи щодо запобігання конденсації.

1. Труба повинна бути якомога коротше і мати ухил не менше 1 \ 100, щоб усередині не могли утворитися 
повітряні пробки.

4. Якщо зливну трубу неможливо встановити під потрібним нахилом, додайте трубку підйому дренажу.
5. Щоб не допустити провисання дренажного шланга, розміщуйте підвісні гаки для його підтримки з інтерва-

лом 1-1,5 м.



1. Використовуйте зливний шланг, який входить в комплект поставки.
7. З'єднайте зливний шланг з дренажним патрубком.
8. З метою теплоізоляції оберніть ділянку навколо затиску слівногошланга більшим шматком губчастого 

матеріалу.
9. Теплоізолюйте зливний шланг внутрішнього блоку.
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Ізолюйте хомут і дренажний шланг за
допомогою теплоізоляційного губчастого
матеріалу.

Відстань від дренажного шланга до кільця
ущільнювача після затягування гвинта має зі-
ставлять A мм. Не допускається використання
ПВХ або іншого подібного клею для
з'єднання кінців зливної труби.

 

1. Металевий хомут
2. Дренажний шланг
3. Сіра стрічка 1. Металевий хомут

2. Теплоізоляційний губчастий матеріал

Внутренний блок А мм

DA35ALFS1R ≤12

DA50ALFS1R ≤12

DA70ALCS1R ≤15

DA100ALCS1R ≤15

DA140ALCS1R ≤15

DA160ALCS1R ≤15

Внутрішний блок А мм

KSZQ35HZRN1 ≤12

KSZQ53HZRN1 ≤12

KSVQ70HZRN1 ≤15

KSVQ105HZRN1 ≤15

KSVQ140HZRN1 ≤15

KSVQ160HZRN1 ≤15

ДРЕНАЖНА ТРУБА ПОЗА ПРИМІЩЕННЯМ

Герметизувати

Тримач

Дренажна
труба

1. Якщо зовнішній блок розташований під внутрішнім, прокладайте трубопровід відповідно до такої схеми.
• Зливний шланг повинен розташовуватися над поверхнею землі, кінець його не повинен бути
 занурений у воду. Весь трубопровід повинен бути закріплений на стіні.
• Труба обмотується ізоляційною стрічкою знизу вгору.
• Весь трубопровід повинен бути обмотаний ізоляційною стрічкою і прикріплений на стіні
 тримачами.



Горизон-
тально  

або злегка  
припіднято

Щоб запобігти утворенню 
бульбашок повітря в дренажному
шлангу, розташуйте трубку гори-
зонтально або злегка підніміть.
Бульбашки повітря в шлангу можуть
викликати шум через протитечію,
коли зупиняється дренажний насос.

Перекриття

Дренажний шланг

Кріплення кронштейна 
підвіски

Трубка підйому дренажу

Хомут (в комплекті)

≤1000мм

300мм 1000мм~1500мм
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Сифон

Попередження щодо застосування трубок підйому дренажного трубопроводу
Трубки підйому дренажу повинні знаходитися на відстані не більше 1000 мм від землі, як показано нижче.

Підключення дренажних трубок за допомогою трійників

Підключення дренажних трубок за допомогою трійників

≤1000 мм

0–1000 мм

2.  Якщо потрібно використовувати кілька дренажних трубок, встановлюйте їх наступним чином.
Переконайтеся, що основна дренажна труба прокладена з певним ухилом:

2. Якщо зовнішній блок розташований над внутрішнім, прокладайте трубопровід відповідно до такої схеми.
• Обмотайте ізоляційну стрічку навколо трубопроводу від низу до верху.
• Обмотайте всі труби разом. Вода не повинна проникати назад в приміщення.
• Для кріплення трубопроводу до стіни використовуйте тримачі.



33

ПРИМІТКА

KSZQ35HZRN1, KSZQ53HZRN1 

Калібр дренажних труб повинен відповідати продуктивності блоків.

4. Для з'єднання вертикальних і горизонтальних ділянок дренажного трубопроводу використовуйте трійники.
5. Не поєднуйте горизонтальну трубу з вертикальною, розташовану на одному з нею рівні. З'єднання має 

виконуватися в такий спосіб:
• Встановіть трійник в місце стиковки, як показано на лівому малюнку.
• Встановіть зливне коліно, як показано на середньому малюнку.
• Встановіть горизонтальну трубу, як показано на малюнку справа.

З'єднання дренажних
труб за допомогою
трійника

З'єднання з використанням
дренажного коліна З'єднання горизонтальної

труби з вертикальною

Після завершення монтажу труб перевірте працездатність дренажної системи.
Як показано на малюнку, в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ повільно залийте в піддон для збору конденсату приблизно 
1 літр води і перевірте працездатність дренажної системи.

ПЕРЕВІРКА ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДУ



Як показано нижче, зніміть з передньої панелі 4 кутових елемента і максимально ослабте гвинти з шестигран-
ною головкою на 4 кріпильних елементах. Ділянка, позначена як «ТРУБОПРОВІД» на передній панелі, 
поєднується з отвором для трубопроводу внутрішнього блоку.
1. Тимчасово підвісьте панель, надівши 4 петлі на гачки на корпусі внутрішнього блоку. При цьому не 

дозволяйте, щоб з'єднувальні дроти зачепилися за ущільнюючий матеріал.
2. Загорніть всі чотири гвинта з шестигранною головкою, що знаходяться нижче петель, приблизно на 15 мм 

(панель підніметься).
3. Вирівняйте панель шляхом повороту її в напрямку стрілки (див. Рис.), Повністю закривши отвір у стелі.
4. Завертайте гвинти, поки товщина ущільнювача матеріалу між панеллю і корпусом блоку не досягне 5-8 мм

4. На нижньому малюнку показано, як проводиться заливка води. 
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KSVQ70HZRN1, KSVQ105HZRN1, KSVQ140HZRN1, KSVQ160HZRN1  

Дренажный шланг

Не менее 100 мм

Дренажний шланг

Не менше 100 мм

ВСТАНОВЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ ПАНЕЛІ



3. Перевірте, чи не має проміжків між стелею і панеллю після регулювання.
4. Електрична схема всередині декоративної панелі.
5. Використовуючи відповідні роз'єми, з'єднайте дроти, прокладені всередині декоративної панелі, з ланцю-

гом внутрішнього блоку. Сполучні роз'єми розрізняються розмірами.
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5~8 м м

Положення трубопроводу

Петля Гачок

Привід поворотною заслінки

Внутрішній блок Підвісна стеля

Вихід повітря

Внутрішній блок

Панель

Витік повітря

Витік повітря з
підстельового простору

Витік конденсату

Регулювання положення корпусу внутрішнього блоку
можлива через отвори в кутку панелі - головне не
порушити положення дренажного трубопроводу.

 

Проміжки не допускаються

ПРИМІТКА
1.  Недостатнє або неправильне затягування кріпильних елементів може викликати проблеми.

Якщо після затягування гвинтів залишиться проміжок між стелею і декоративною панеллю, знову
відрегулюйте положення корпусу (див. мал.).

        

2. 



3. Після підключення проводу лінії зв'язку закріпити тканину з пінистого матеріалу, щоб провід зв'язку не 
виходив за межі кабельного каналу (для KSZQ35HZRN1, KSZQ53HZRN1).

Після установки панелі клему проводового контакту необхідно обгорнути захисною ізоляцією товщиною
1 мм. Кінці оболонки закріпіть стяжками.
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З’єднайте роз’єми

УВАГА

МОНТАЖ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ
ВИМОГИ ДО МОНТАЖУ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ

УВАГА

1. Електромонтаж повинен виконуватися професійними установниками відповідно до регіональних правил 
і нормативів, а також відповідно до інструкцій в цьому посібнику. Не подовжуйте шнур живлення. 
Електрична схема кондиціонера повинна бути оснащена автоматичним і повітряним вимикачами достат-
ньої потужності.

2. Споживана потужність пристрою повинна укладатися в номінальний діапазон значень, зазначений в 
інструкції. Використовуйте окрему лінію електроживлення для кондиціонера. Уникайте підключення 
кондиціонеру до ланцюга живлення, від якого вже працюють інші пристрої.

3. Електрична схема кондиціонера повинна знаходитися на відстані не менше 1,5 м від легкозаймистих 
поверхонь.

4. Кабелі живлення, з'єднувальні проводи та кабелі зв'язку внутрішнього і зовнішнього блоків повинні бути 
надійно закріплені.

5. Кабелі живлення, з'єднувальні проводи та кабелі зв'язку внутрішнього і зовнішнього блоків не повинні 
стикатися з предметами, поверхня яких сильно нагрівається. Сюди відносяться димоходи, газові труби та 
інші гарячі об'єкти.

Електромонтажні роботи при установці кондиціонера повинні відповідати наступним вимогам:



6. Оберігайте від заземлення кабелі живлення, з'єднувальні проводи та кабелі зв'язку внутрішнього і 
зовнішнього блоків. Не тягніть та не розтягуйте і не згинайте проводи.

7. Кабелі живлення, з'єднувальні проводи та кабелі зв'язку внутрішнього і зовнішнього блоків не повинні 
стикатися з металевими балками або гострими металевими краями стельового перекриття.

8. При підключенні електропроводки керуйтеся схемами, представленими на корпусі пристрою або монтаж-
ної коробки. Гвинти повинні бути щільно затягнуті. Гвинти із зірваною різьбою замінюйте новими, 
спеціалізованими гвинтами з плоскою головкою.

9. Використовуйте кабелі живлення, які були поставлені разом з кондиціонером. Не міняйте силові кабелі 
без крайньої необхідності. Не намагайтеся змінювати довжину або закладення силових кабелів. Якщо ви 
бажаєте замінити кабель живлення, зверніться до місцевого сервісного центру.

10.Роз'єми проводів повинні бути щільно вставлені в роз'єми клемної колодки. Слабке з'єднання неприпустимо.
11.Після завершення електромонтажних робіт закріпіть силові кабелі, з'єднувальні проводи та кабелі зв'язку 

зажимами і тримачами. Переконайтеся, що дроти не пережаті.
12.Кабель живлення повинен мати досить великий діаметр. Пошкодження шнура або інші дроти необхідно 

замінювати спеціальними проводами. Електромонтажні роботи повинні виконуватися відповідно до 
регіональних правил і нормативів.
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ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Электроживлення
Номінал

запобіжника

В, кіл-ть фаз, Гц
А А мм2

Внутрішній блок 
220-240 В ~50 Гц
208-230 В ~60 Гц

3,15 6 1,0

Модель
Электроживлення

Номінал автоматичного
вимикача

 

В, кіл-ть фаз, Гц А мм2

KSUQ35HZRN1
220-240 В ~50 Гц
208-230 В ~60 Гц

16 1,5

KSUQ53HZRN1 16 1,5

KSUQ70HZRN1 20 2,5

KSUQ105HZRN1
220-240 В ~50 Гц
208-230 В ~60 Гц

32 4,0

KSUQ140HZRN3 380-415 В пер. тока, 
3 фазы, 50/60 Гц

16 1,5

KSUQ160HZRN3 16 1,5

ПРИМІТКА

Номінал
автоматичного

вимикача

Мінімальний
переріз кабеля

живлення

Мінімальний
переріз кабеля

живлення

• Запобіжник знаходиться на платі.
• Встановіть автоматичний вимикач на кожному джерелі живлення поруч з блоками (внутрішнім і зовніш-

нім) з зазором між контактами не менше 3 мм. Пристрої повинні вмикатися і вимикатися.
• Технічні характеристики автоматичного вимикача і кабелю живлення, зазначені в наведеній вище таблиці, 

визначаються на основі максимальної споживаної потужності пристроїв.
• Технічні характеристики кабелів живлення, перераховані в наведеній вище таблиці, застосовуються в їх 

робочих умовах, коли температура навколишнього повітря становить 40°C, а багатожильний мідний 
кабель (наприклад, мідний кабель YJV, ізольований ПЕ і з опліткою з ПВХ) захищений кабельними 
магістралями і має максимальну стійкість до температури 90°C (див. IEC 60364-5-52). Якщо умови експлу-
атації змінилися, приведіть характеристики у відповідність з регіональними стандартами.
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ПІДКЛЮЧЕННЯ КАБЕЛЯ ЖИВЛЕННЯ І КАБЕЛЯ ЗВ'ЯЗКУ

 

• Технічні характеристики автоматичного вимикача визначаються умовами експлуатації, при яких робоча 
температура становить 40°C. При інших робочих умовах технічні характеристики необхідно змінити 
відповідно до національних стандартів.

• В якості  кабелю зв'язку між внутрішнім і зовнішнім блоками використовуйте два кабелі живлення перети-
ном 0,75 мм 2. Максимальна довжина 100 м. Довжину вибирайте в залежності від конкретних умов експлуа-
тації. Кабелі зв'язку не потрібно скручувати. Для сумісності зі стандартом EN 55014 слід використовувати 
кабель довжиною 8 метрів.

• В якості  кабелю зв'язку між провідним пультом управління і внутрішнім блоком використовуйте два 
кабелі живлення перетином 0,75 мм 2. Максимальна довжина 30 м. Довжину вибирайте в залежності від 
конкретних умов експлуатації. Кабелі зв'язку не потрібно скручувати. Для сумісності зі стандартом EN 
55014 слід використовувати кабель довжиною 7,5 метрів.

• Перетин кабелю зв'язку має становити не менше 0,75 мм 2. В якості кабелів зв'язку рекомендується викори-
стовувати кабелі живлення перетином 0,75 мм 2

1. Одножильні кабелі (див. нижче):
• Відкусить кусачками кабель потрібної довжини і зніміть ізолюючу оболонку приблизно на 25 мм.
• За допомогою викрутки відверніть гвинт на клемній колодці.
• Щипцями зігніть дріт в кільце за розміром гвинта клеми.
• Надайте кільцю правильну форму і прикладіть до отвору  клемної колодки. Викруткой
 затягніть гвинт клеми.

2. Багатожильні кабелі (див. нижче):
• Відкусіть кусачками кабель потрібної довжини і зніміть ізолюючу оболонку приблизно на 10 мм.
• За допомогою викрутки відверніть гвинт на клемній колодці.
• За допомогою обжимного інструменту встановіть кільцеву клему на оголені жили.
• Вставте в кільце гвинт і затягніть, використовуючи спеціальну шайбу (див. нижче).

А Одножильний кабель В Багатожильний кабель

25
 м

м

10
 м

м

Ізолююча
оболонка

Обтискна 
клема

Винт зі спеціальною
шайбою Винт зі спеціальною

шайбою
Кільцева
клема Кільцева

клема

Клемна
колодка

Провід

Провід



3. Як підключити сполучний кабель і кабель живлення.
 Проведіть сполучний кабель і кабель живлення крізь ізоляційну трубку. Закріпіть дроти зажимами (див. 

наступний малюнок).

Зажим для кабеля

Ізоляційна трубка

Ізоляційна трубка

39

• Перед початком роботи переконайтеся, що внутрішній і зовнішній блоки вимкненні.
• Клеми внутрішнього блоку мають певні номери і кольори, які повинні збігатися з кольором проводів.
• Неправильне підключення проводів може привести до виходу з ладу електричних

компонентів.
• З'єднання проводів з клемами має бути надійним. Незавершений монтаж електропроводки може стати 

причиною пожежі.
• Для закріплення захисної оболонки з'єднувальних проводів використовуйте затискачі. (Оболонка 

повинна кріпитися міцно і надійно, щоб виключити витік струму).
• Провід заземлення повинен бути підключений.

УВАГА
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4. 

KSUQ35HZRN1, KSUQ53HZRN1  

KSZQ35HZRN1 / KSUQ35HZRN1

KSZQ53HZRN1 / KSUQ53HZRN1

1 Кабель живлення 3×1,5 мм2

2 Кабель живлення 3×1,0 мм2

3 Кабель зв’язку 2×0,75 мм2

4 Кабель зв’язку 2×0,75 мм2

 

пу
управління

Провідний
льт

Зовнішній блок Внутрішній блок

Розмикач

 

Кабель між внутрішнім і зовнішнім блоками.

ЗОВНІШНІЙ БЛОК З ОДНОФАЗНИМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯМ: 

Зовнішній блок

Внутрішній блок

Розмикач
Розмикач

пу
управління

Провідний
льт 

Живлення: 220-240 В ~50 Гц
208-230 В ~60 Гц

Живлення: 220-240 В ~50 Гц
208-230 В ~60 Гц

Живлення: 220-240 В ~50 Гц
208-230 В ~60 Гц

Живлення: 220-240 В ~50 Гц
208-230 В ~60 Гц
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ЗОВНІШНІЙ БЛОК З ОДНОФАЗНИМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯМ:
KSUQ70HZRN1

KSVQ70HZRN1 / KSUQ70HZRN1

1 Кабель живлення 3×1,5 мм2

2 Кабель живлення 3×1,0 мм2

3 Кабель зв’язку 2×0,75 мм2

4 Кабель зв’язку 2×0,75 мм2

 

Зовнішній блок Внутрішній блок

Розмикач Розмикач
пу

управління

Провідний
льт 

Живлення: 220-240 В ~50 Гц
208-230 В ~60 Гц

Живлення: 220-240 В ~50 Гц
208-230 В ~60 Гц

Зовнішній блок Внутрішній блок

Розмикач

пу
управління

Провідний
льт

Живлення: 220-240 В ~50 Гц
208-230 В ~60 Гц

Живлення: 220-240 В ~50 Гц
208-230 В ~60 Гц
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ЗОВНІШНІЙ БЛОК З ОДНОФАЗНИМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯМ:
KSUQ105HZRN1

KSVQ105HZRN1 / KSUQ105HZRN1

1 Кабель живлення 3×4,0 мм2

2 Кабель живлення 3×1,0 мм2

3 Кабель зв’язку 2×0,75 мм2

4 Кабель зв’язку 2×0,75 мм2

 

 

Зовнішній блок Внутрішній блок

Розмикач Розмикач
пу

управління

Провідний
льт

Живлення: 220-240 В ~50 Гц
208-230 В ~60 Гц

Живлення: 220-240 В ~50 Гц
208-230 В ~60 Гц

Зовнішній блок Внутрішній блок

Розмикач

пу
управління

Провідний
льт

Живлення: 220-240 В ~50 Гц
208-230 В ~60 Гц

Живлення: 220-240 В ~50 Гц
208-230 В ~60 Гц
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ТРИФАЗНІ ПРИСТРОЇ: 
KSUQ140HZRN3, KSUQ160HZRN3 

KSVQ140HZRN1 / KSUQ140HZRN3

KSVQ160HZRN1 / KSUQ160HZRN3

1 Кабель живлення 5×1,5 мм2

2 Кабель живлення 3×1,0 мм2

3 Кабель зв’язку 2×0,75 мм2

4 Кабель зв’язку 2×0,75 мм2

 

 

Зовнішній блок Внутрішній блок

Розмикач

Розмикач

Розмикач
пу

управління

Провідний
льт

Зовнішній блок Внутрішній блок

пу
управління

Провідний
льт

Живлення: 220-240 В ~50 Гц
208-230 В ~60 Гц

Живлення: 380-415 В,  3-фазне, 50/60 Гц 

Живлення: 220-240 В ~50 Гц
208-230 В ~60 Гц

Живлення: 380-415 В,  3-фазне, 50/60 Гц 



5. Електропроводка внутрішнього блоку і зовнішнього блоку.

• Провід високої та низької напруги повинні проходити через різні гумові кільця в кришці електричного 
щитка.

• Не зв'язуйте з'єднувальний кабель і кабель зв'язку проводового пульта управління і не приєднуйте їх 
поруч, інакше можливі збої в роботі кондиціонера.

• Провід високої та низької напруги повинні бути закріплені окремо. Перші закріплюйте великими зажима-
ми, а другі - малими.

• Для закріплення на клемній колодці сполучних проводів і проводів живлення внутрішнього і зовнішнього 
блоків використовуйте гвинти. Неправильні з'єднання можуть стати причиною пожежі.

• Підключення сполучних кабелів і кабелів живлення внутрішнього або зовнішнього блоків може привести 
до пошкодження кондиціонера.

• Заземліть внутрішній і зовнішній блоки за допомогою дроту заземлення.
• Пристрої повинні відповідати чинним регіональним і державним правилам і нормам по енергоспоживан-

ню.
• При підключенні кабелю живлення переконайтеся в правильності фазування, інакше компресор буде 

працювати ненормально.

Зніміть кришку монтажної коробки. Підключіть дроти. При підключенні з'єднувальних проводів внутрішнього 
блоку звертайте увагу на відповідне маркування. 

УВАГА

ВНУТРІШНІЙ БЛОК
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KSZQ35HZRN1, KSZQ53HZRN1



Зніміть передню панель зовнішнього блоку і вставте кінець кабелю зв'язку і кабелю живлення до 
відповідних клеми колодки.
Внутрішній блок з однофазним електроживленням: KSUQ35HZRN1, KSUQ53HZRN1, KSUQ70HZRN1

ЗОВНІШНІЙ БЛОК
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KSVQ70HZRN1, KSVQ105HZRN1, KSVQ140HZRN1, KSVQ160HZRN1

Монтаж проводів роздільного джерела живлення:

Монтаж проводів уніфікованого джерела живлення:
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Внутрішній блок з однофазним електроживленням: KSUQ105HZRN1
а) Монтаж проводів роздільного однофазного джерела живлення.

підведення проводу
зв'язку через
верхній отвір

 
 

Підведення кабелів живлення
внутрішнього і зовнішнього блоків
здійснюється через нижній отвір
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b) Монтаж проводів для уніфікованого однофазного джерела живлення. 

 
 

Підведення кабелів живлення
внутрішнього і зовнішнього блоків
здійснюється через нижній отвір

підведення проводу
зв'язку через
верхній отвір
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Трифазні пристрої: KSUQ140HZRN3, KSUQ160HZRN3 
а) Монтаж проводів роздільного трифазного джерела живлення.     

 
 

Підведення кабелів живлення
внутрішнього і зовнішнього блоків
здійснюється через нижній отвір

підведення проводу
зв'язку через
верхній отвір
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Тільки для KSUQ160HZRN3.

 
 

Підведення кабелів живлення
внутрішнього і зовнішнього блоків
здійснюється через нижній отвір

підведення проводу
зв'язку через
верхній отвір
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b) Монтаж проводів для уніфікованого трифазного джерела живлення. 

 
 

Підведення кабелів живлення
внутрішнього і зовнішнього блоків
здійснюється через нижній отвір

підведення проводу
зв'язку через
верхній отвір
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Тільки для KSUQ160HZRN3.

 
 

Підведення кабелів живлення
внутрішнього і зовнішнього блоків
здійснюється через нижній отвір

підведення проводу
зв'язку через
верхній отвір



1. Після завершення всіх перерахованих вище робіт увімкніть живлення пристрою.
2. Якщо температура зовнішнього повітря перевищує 30 ° C, увімкнути режим обігріву буде неможливо.
3. Переконайтеся, що внутрішній і зовнішній блоки працюють нормально.
4. Якщо при роботі компресора ви почуєте звук удару рідини, негайно зупиніть кондиціонер. Почекайте 

трохи, поки не прогріється система, а після перезапустіть кондиціонер.
5. Переконайтеся, що повітряний потік з внутрішнього блоку виходить нормально.
6. Перевірте роботу проводового пульта управління або пульта дистанційного керування, натискаючи 

кнопки повороту заслінки або зміни швидкості обертання вентилятора.

ПЕРЕВІРКА РОБОТИ ПРИСТРОЮ ПІСЛЯ УВІМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ 

• Якщо за допомогою пульта дистанційного керування ви вимкнете кондиціонер, а потім відразу увімкнете, 
компресору  потрібно 3 хвилини для перезапуску. При натисканні кнопки увімкнення/ вимкнення «ON / 
OFF» на пульті дистанційного керування запуск проводиться не відразу.

• Якщо на провідний панелі керування не світиться індикація, можливо, це пов'язано з відсутністю контакту 
з'єднувального проводу між внутрішнім блоком і самої панеллю. Перевірте з'єднання ще раз.

ПРИМІТКИ
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ПЕРЕВІРКИ ПІСЛЯ МОНТАЖУ
Необхідні перевірки після монтажу

Пункти перевірки
Можливі наслідки при порушенні

порядку встановлення

Надійність закріплення блоку.
Пристрій може вібрувати, унаслідок чого виникає
шум або може навіть впасти.

Відсутність витоку води. Може постраждати холодопродуктивність.

Надійність теплоізоляції.
Утворення конденсату і протікання
рідини.

Надійність дренажного стоку.
Утворення конденсату і протікання
рідини.

Відповідність напруги номіналом,
зазначеним у табличці.

Небезпека виходу з ладу електричних вузлів
або компонентів пристрою.

Правильність монтажу електропроводки
і трубопроводу.

Небезпека виходу з ладу електричних вузлів
або компонентів пристрою.

Надійність заземлення пристрою. Ризик витоку електричного струму.

Відповідність калібру проводів
пропонованим вимогам.

Небезпека виходу з ладу електричних вузлів
або компонентів пристрою.

Відсутність перешкод для входу і виходу повітря
на внутрішньому / зовнішньому блоці.

Може постраждати холодопродуктивність.

Переконайтеся, що ви записали довжину трубо-
проводу холодоагенту і необхідну для заправки
кількість холодоагенту.

Ви перестаєте розуміти, яка кількість
холодоагенту потрібно для заправки.

1. Не вмикайте живлення до повного завершення монтажних робіт.
2. Перевірте правильність монтажу ланцюга управління і надійність дротових з'єднань.
3. Запірні клапани труб газової та рідинної ліній повинні бути відкритими.
4.  Всередині пристрою не повинно залишатися сміття. Приберіть сторонні предмети, якщо вони є.
5. Після перевірки встановіть на місце передню панель.

ТЕСТОВИЙ ЗАПУСК
ПІДГОТОВКА ПЕРЕД УВІМКНЕННЯМ ЖИВЛЕННЯ
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4. ОПИС РОБОТИ
Дивіться інструкцію до провідного пульта управління або бездротового пульту дистанційного керування.

1. Якщо в роботі вашого кондиціонера раптом з'явилися якісь дивні речі, перш за все перевірте 
наступне:

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПРОБЛЕМИ, НЕ ВИКЛИКАНІ НЕСПРАВНОСТЯМИ КОНДИЦІОНЕРА

Проблема Можлива причина Рішення проблеми

Кондиціонер 
не працює.

Якщо вимкнути кондиціонер і відразу
ж увімкнути, компресор почне
працювати тільки через 3 хвилини.
Це передбачено для того, щоб
захистити компресор і не допустити
перевантаження системи.

Зачекайте трохи.

Неправильне з'єднання проводів.
Підключіть дроти відповідно до
електричної схеми.

Перегорів запобіжник
або спрацював автоматичний
вимикач.

Замініть запобіжник
або увімкніть автоматичний
вимикач.

 

Перебій передачі електроенергії.
Перезапустіть після відновлення
живлення.

Слабкий контакт вилки з розеткою. Вставте вилку в розетку заново.

Розряджені батареї пульта
дистанційного керування.

Замініть батареї.

Поганий ефект 
охолодження
або обігріву. 

Перекрито вхідний або вихідний
отвір повітря внутрішнього
або зовнішнього блоку. 

Усуньте перешкоду і забезпечте
хорошу вентиляцію приміщення.

Некоректна установка
температури.

Правильно налаштуйте температуру.

Дуже низькі обороти вентилятора.
Встановіть правильну швидкість
обертання вентилятора.

Неправильний напрямок
повітряного потоку.

Змінивши положення повітряної
заслінки, змініть напрямок
потоку.

Відкриті двері або вікна. Закрийте двері і вікна.

На пристрій впливають прямі
сонячні промені.

Закрийте штори на вікнах.

Занадто багато джерел тепла в
кімнаті.

Видаліть непотрібні джерела тепла.

Забитий або забруднений фільтр.
Викличте фахівця для чищення
фільтра.

Перекрито повітрязабірний
або воздуховипускний отвір. 

Приберіть перешкоди, які
блокують вхід і вихід повітря
внутрішнього або зовнішнього блоку.



Спробуйте піти за наведеними вище рекомендаціями щодо усунення проблем. Якщо вирішити 
проблему не вдається, вимкніть кондиціонер і зверніться в авторизований сервісний центр. 
Попросіть перевірити і відремонтувати пристрій.

2. Наступні ситуації не є несправністю.

Проблема Час виникнення Можлива причина

З кондиціонера
виходить білий
туман.

Під час роботи кондиціонера.

Якщо пристрій працює при
високій вологості, вологе
повітря в приміщенні буде швидко
охолоджуватися.

 

Після розморожування система
переходить в режим обігріву.

Процес відтавання призводить
до утворення води, яка
перетворюється в пар.

Кондиціонер шумить на початку
роботи.

Шум видає система контролю
температури після увімкнення.
Через 1 хвилину шум стихне.

Із кондиціонера 
виходить пил.

Пристрій видає «муркотіння»
після включення.

Відразу після запуску системи
холодоагент нестабільний. приблизно
через 30 секунд «муркотіння»
стихає.

Приблизно через 20 секунд після увім-
кнення режиму обігріву або при роз-
морожуванні в режимі обігріву чути 
скребучий шум холодоагенту.

Цей звук з'являється при
перемиканні напряму
4-ходового клапана. Звук зникне
після того, як клапан змінить
напрямок потоку.

Шипіння при запуску або зупинці,
слабке шипіння під час роботи.

Це шум газоподібного
холодоагенту, який припиняє текти,
і шум дренажної системи.

Хрускіт під час і після роботи.

Через зміни температури
відбувається розширення і стиснення
матеріалів у передній панелі
і інших компонентах.

Шипіння при увімкненні або
різкій зупинці внутрішнього
двигуна під час роботи або після
розморожування.

Різко припиняється потік
холодоагенту або відбувається зміна
напрямку потоку.

Пристрій запускається після
тривалої перерви в роботі.

Разом з повітрям виходить пил, що
скупчився всередині внутрішнього
блоку.

Із кондиционера 
чути запах. 

Під час роботи кондиціонера.

Це пропущений через внутрішній
блок запах, який був присутній в
кімнаті, або залишки тютюнового
диму.

ПРИМІТКА
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• При виникненні ненормальних явищ (наприклад, неприємного запаху) негайно зупиніть пристрій 
і вимкніть живлення. Потім зверніться до авторизованого сервісного центру. Якщо пристрій буде 
працювати в ненормальних умовах, існує ризик його пошкодження, і це може призвести до 
ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.

• Не намагайтеся ремонтувати кондиціонер самостійно. Це може призвести до ураження електрич-
ним струмом або стати причиною пожежі. Зверніться в авторизований сервісний центр і попросіть 
надіслати фахівців для ремонту.

Якщо на дисплеї панелі керування з'явиться код помилки, зверніться до наступної таблиці, де 
вказано, що означає кожен з таких кодів.

КОДИ ПОМИЛОК

УВАГА

Поло-
ження

Код 
помилки

Помилка

1 E1 Спрацьовування захисту компресора від високого тиску

2 E2 Спрацьовування захисту внутрішнього блоку від обмороження

3 E3
Спрацьовування захисту компресора при виявленні низького тиску або
відсутності холодоагенту

4 E4
Спрацьовування захисту компресора від високої температури
повітря

5 E6 Помилка зв'язку

6 Е8 Помилка вентилятора внутрішнього блоку

7 E9 Захист від переповнення водою

8 F0 Помилка датчика температури в приміщенні

9 F1 Помилка датчика температури змійовика випарника

10 F2 Помилка датчика температури конденсатора 

11 F3 Помилка датчика температури зовнішнього повітря

12 F4 Несправність датчика температури на стороні нагнітання 

13 F5 Помилка датчика температури на провідному пульті управління

14 C5 Помилка колпачкової перемички внутрішнього блоку

15 EE Помилка мікросхеми пам'яті НБ

16 PF Помилка датчика монтажної коробки

17 H3 Спрацьовування захисту від перевантаження компресора

18 H4 Перевантаження

19 H5 Спрацьовування захисту блоку електроживлення

20 H6 Несправність вентилятора постійного струму

21 H7 Спрацьовування захисту двигуна пост. струму від асинхронного ходу
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Коли блок підключено до провідного пульта управління, код помилки буде одночасно відображатися 
на ній.

Поло-
ження

Код 
помилки

Помилка

22 HC Захист компенсатора реактивної потужності

23 Lc Збій при запуску

24 Ld Спрацьовування захисту компресора при порушенні чергування фаз

25 LF Захист по електроживленню

26 Lp Несумісні моделі внутрішнього і зовнішнього блоків

27 U7 Помилка спрацьовування 4-ходового клапана

28 P0
Спрацьовування захисту двигуна пост. струму від скидання до заводських
налаштувань

29 P5 Спрацьовування захисту від перевантаження по струму

30 P6
Помилка зв'язку між центральним пультом управління і двигуном
пост. струму. 

31 P7 Помилка датчика модуля двигуна пост. струму

32 P8 Спрацьовування захисту модуля двигуна пост. струму від перегрівання

33 P9 Спрацювання захисту від переходу через нуль

34 PA Спрацьовування захисту по струму

35 Pc Помилка струму приводу

36 Pd Захист при підключенні датчика

37 PE Захист від уходу температури

38 PL Спрацьовування захисту шини від зниженої напруги

39 PH Cпрацьовування захисту шини від підвищеної напруги

40 PU Помилка лінії підживлення

41 PP Збій вхідної напруги

42 ee Помилка мікросхеми пам'яті двигуна пост. струму

43 C4 Помилка колпачкової перемички зовнішнього блоку

44 dJ
Захист при відсутності або неправильному підключенні фази
електроживлення

45 oE
Несправність зовнішнього блоку, для визначення 
характеру несправності дивіться стан індикаторів блоку. 
   

46 EL Аварійна зупинка (сигнал пожежної тривоги)

ПРИМІТКА



Якщо кондиціонер використовується в місці, де буває багато пилу, проводите регулярну (раз на півроку) 
чистку повітряного фільтра.

• Перед чищенням переконайтеся, що пристрій зупинено. Вимкніть автоматичний вимикач і вийміть вилку 
з розетки, в іншому випадку можна отримати удар струмом.

• Не мийте  кондиціонер водою, так як це може призвести до пожежі або удару електричним струмом.
• При очищенні фільтра будьте обережні в своїх діях. Проявляйте особливу обережність, працюючи високо 

над землею.

• Зняти гвинти за допомогою викрутки, як 
показано на малюнку.

•  Натиснути на ці два фіксатора і відкри-
ти грати панелі.

•   Відкрити повітрозабірні грати під 45°, 
підняти грати і зняти їх.

•  Розібрати сітчастий фільтр. Витягнути 
сітку фільтра і зняти її.
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ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРА

ПРИМІТКА

Чистка повітряного фільтра

Як очистити повітряний фільтр

 
 —

 
 

 

 

 
   

Відверніть гвинт

Натисніть на фіксатор

Сі тка фильтра

Фільтруючий 
елемент

Кронштейн

Болт

1. Відкрийте повітрозабірні грати.
Посуньте засувки в зовнішні сторони і
відкиньте грати.

2. Зніміть повітряний фільтр.

2. Розібрати очищувач повітря, видаливши 
кріпильні гвинти, зняти очищувач повітря.
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—

 

—

Чистка повітрозабірних решіток

Як очистити повітрозабірні грати

1. Відкрийте повітрозабірні грати.

2. Зніміть повітряний фільтр.

3. Зніміть повітрозабірні грати.
(Відкиньте на кут 45 градусів і зніміть їх).

-

-

5. Встановіть повітрозабірні грати на місце.

6. Встановіть повітряний фільтр        
 

7. Закрийте повітрозабірні грати.   

4. Очистіть сітку фільтра 
 Використовуйте пилосос або промийте повітря-

ний фільтр водою. Якщо він дуже забруднений, 
використовуйте теплу воду (не більше 45 ° C) з 
нейтральним миючим засобом. Висушіть фільтр в 
прохолодному місці. Примітка: не використовуй-
те гарячу воду (вище 45 ° C), інакше фільтр може 
втратити колір і втратити форму. Не сушіть 
фільтр над вогнем - фільтр може спалахнути або 
втратити форму.

5. Зафіксуйте 3 очищувача повітря на фільтрі і 
встановіть його на місце, помістивши в захищену 
область над гратами. Потягнувши ручку на 
зворотному боці решітки, зафіксуйте фільтр.

6. Закрийте повітрозабірні грати. Притисніть 
засувки, зсунувши їх всередину і притисніть 
грати до корпусу. Відпустіть засувки, закривши 
грати.

Повторіть дії п. 1 розділу «Чистка повітряного 
фільтра».

Див. п. 3.

Повторіть дії п. 4 розділу «Чистка повітряного
фільтра».

Див. п. 1.

Повторіть дії п. 2 розділу «Чистка повітряного 
фільтра».

6. Чистка
 Промийте грати в воді з м'яким миючим засобом, 

використовуючи м'яку щітку. Потім струсіть воду 
і залиште висихати.

 Примітка: не використовуйте гарячу воду (вище 
45 ° C), інакше фільтр може втратити колір і 
втратити форму.
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1. Вимкніть кондиціонер від мережі електроживлення.

2. Очистіть фільтр, внутрішній і зовнішній блоки.

3. Видаліть пил і забруднення з внутрішнього і зовнішнього блоків.

4. При наявності на зовнішньому блоці іржі нанесіть на іржаві місця фарбу, щоб запобігти  подальшому 
поширенню іржі.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В КІНЦІ СЕЗОНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЗАМІНА КОМПОНЕНТІВ

Компоненти доступні в найближчому агентстві або у дистриб'юторів компанії.

Інструкція повинна містити конкретну інформацію для обслуговуючого персоналу, який повинен бути 
проінструктований що до вживання таких заходів при обслуговуванні пристрою, в якому використовується 
легкозаймистий холодоагент.

ПРИМІТКИ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ

До початку роботи з системами, що містять легкозаймисті холодоагенти, необхідно провести перевірки 
безпеки, щоб мінімізувати ризик загоряння. Для ремонту системи охолодження такі запобіжні заходи повинні 
бути дотримані до початку робіт по системі.

ПЕРЕВІРКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

Роботи повинні проводитися відповідно до контрольованої процедури, щоб мінімізувати ризик присутності 
газу або пари під час виконання робіт.

РОБОЧА ПРОЦЕДУРА

Весь обслуговуючий персонал та інші, що  працюють в даному місці повинні бути проінструктовані про 
характер виконуваних робіт. Слід уникати проведення робіт в обмеженому просторі. Місце проведення робіт 
слід захистити. Переконатися, що на даному робочому місці були створені безпечні умови за рахунок забезпе-
чення контролю за пальним матеріалом.

ЗАГАЛЬНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ

1. Перевірте, чи не засмічені впускний або випускний отвори внутрішнього і зовнішнього блоків.

2. Перевірте надійність заземлення.

3. Перевірте, чи замінена  батарея в пульті дистанційного керування.

4. Перевірте правильність установки сітки повітряного фільтра.

5. При повторному запуску після тривалого відключення переведіть вимикач живлення кондиціонера в 
положення «ON» [On.] За 8 год до увімкнення, щоб попередньо нагріти картер зовнішнього компресора.

6. Перевірте надійність установки зовнішнього блоку. При наявності сумнівів у надійності зв'яжіться з 
сервісним центром компанії.

Періодично перевіряйте дренажну трубу на наявність засмічень для безперешкодного стоку конденсату.

Періодично проводьте чистку теплообмінника зовнішнього блоку, очищайте його не рідше одного разу на два 
місяці. Очистіть від пилу і сторонніх предметів поверхню теплообмінника за допомогою пилового мішка і 
нейлонової щітки. При наявності джерела стисненого повітря використовуйте його для очищення поверхні 
теплообмінника від пилу. Не використовуйте для чищення водопровідну воду.

ТЕПЛООБМІНИК ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ

ДРЕНАЖНА ТРУБА

-

ЗАУВАЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ПОЧАТКОМ ЧЕРГОВОГО СЕЗОНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Місце проведення робіт повинно бути перевірено за допомогою відповідного детектора холодоагенту до і під 
час проведення робіт, щоб технічний фахівець знав про присутність потенційно легкозаймистою атмосфери. 
Переконайтеся, що обладнання, яке використовується для виявлення витоків, підходить для роботи з легкозай-
мистими холодоагентами, тобто не іскрить, має достатню герметичність або безпечно за своєю природою.

ПЕРЕВІРКА НА ПРИСУТНІСТЬ ХОЛОДОАГЕНТА
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Якщо будь-які роботи пов'язані з нагріванням  повинні проводитися на холодильному обладнанні або на 
будь-яких інших відповідних деталях, то повинен бути забезпечено легкодоступне відповідне обладнання 
для пожежогасіння. Поруч з місцем заправки повинен бути сухий порошковий або CO2 вогнегасник.

НАЯВНІСТЬ ВОГНЕГАСНИКА

Усі особи, які  виконують работи на холодільній системі, які пов’язані з вскриттям трубопроводів, які, в свою 
чергу, містять або містили легкозаймистий холодоагент, не повинні використовувати ніякі джерела загорян-
ня, здатні викликати ризик пожежі або вибуху.
Всі дії, які потенційно здатні викликати загоряння, включаючи паління, повинні виконуватися досить далеко 
від місця виконання операцій установки, ремонту, зняття і утилізації, під час яких легкозаймистий холодоа-
гент може бути випущений назовні.
Перед початком робіт необхідно оглянути ділянку навколо обладнання, щоб переконатися у відсутності 
займистих матеріалів або джерел займання. Повинні бути встановлені знаки «Паління заборонено».

ВИДАЛИТИ ВСЕ ДЖЕРЕЛА ЗАПАЛУ

Перед розкриттям системи або проведенням будь-яких, пов'язаних з нагріванням робіт, потрібно забезпечи-
ти, щоб робоче місце знаходилося на відкритому повітрі або належним чином вентилювалося. Вентилювання 
має тривати протягом усього періоду виконання робіт. Вентиляція повинна безпечно розсіювати будь який 
випущений холодоагент і, переважно, видаляти його в зовнішнє атмосферу.

ВЕНТИЛЮВАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ

1. Обсяг заправки повинен відповідати розміру приміщення, в якому встановлено компоненти які містять 
холодоагент .

2. Засоби вентиляції та випуску працюють належним чином і не заблоковані.
3. Якщо використовується контур проміжного холодоагенту, то необхідно перевірити вторинний контур на 

наявність холодоагенту.
4. Маркування на обладнанні повинна залишатися видимою і добре помітною. Нерозбірливі ярлики і знаки 

необхідно поправити.
5. Холодильний трубопровід або компоненти повинні бути встановлені в такому положенні, в якому вони 

навряд чи будуть піддаватися впливу будь-яких речовин, здатних «роз'їсти» компоненти, що містять 
холодоагент, крім випадків, коли ці компоненти виготовлення з матеріалів, за своєю природою стійких до 
корозії, або належним чином захищені від корозії.

Там, де проводиться заміна електричних компонентів, вони повинні відповідати призначенню і мати 
правильні технічні характеристики. У всіх випадках необхідно дотримуватися Інструкції виробника з техніч-
ного обслуговування і ремонту. У разі сумнівів за підтримкою слід звертатися в Технічний відділ виробника.
Наступні перевірки повинні бути виконані на пристроях, в яких використовуються легкозаймисті холодоа-
генти:

ПЕРЕВІРКИ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

Ремонт і технічне обслуговування електричних компонентів повинні починатися з перевірки безпеки та 
інспекції компонентів. Якщо відбулася відмова, яка може негативно вплинути на безпечність, то строго 
заборонено подавати електроживлення в ланцюг, поки ця відмова не буде виправлена задовільним чином. 
Якщо така несправність не може бути виправлена негайно, але є необхідність продовжити роботу, слід 
використовувати належне тимчасове рішення. Про це необхідно повідомити власнику обладнання і всім 
зацікавленим сторонам. 

ПЕРЕВІРКИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
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Початкові перевірки безпеки повинні включати в себе наступне:
1. Конденсатори повинні бути розряджені: це має бути зроблено безпечним чином, щоб уникнути можливо-

го іскріння.
2. Під час заправки, відновлення або продувки системи не повинно бути електричних компонентів і провод-

ки під напругою.
3. Ланцюг заземлення не повинен бути пошкоджений.

Потрібно переконатися, що пристрій встановлено надійно.
Переконатися, що не відбулося погіршення властивостей ущільнень або ущільнювачів, що не дозволяє їм 
далі служити меті запобігання проникнення горючої атмосфери. Змінні частини повинні відповідати 
специфікаціям виробника.

1. В ході ремонту опломбованих компонентів все електроживлення повинно бути від'єднано від обладнання, 
з яким проводяться роботи, перед зняттям будь-яких опломбованих кришок і т. д. Якщо присутність 
електроживлення на обладнанні абсолютно необхідно під час ремонту, то потрібно встановити постійно 
діючий засіб виявлення витоку в самій критичній точці для попередження потенційно небезпечної 
ситуації.

2. Особливу увагу слід приділити тому, щоб при проведенні робіт на електричних компонентах не змінити 
корпус так, щоб це вплинуло на клас захисту. Це відноситься до пошкодження кабелів, надмірної кількості 
з'єднань, контактів, технічні характеристики яких не відповідають оригінальним, до пошкодження пломб, 
неправильного встановлення сальників і т. д.

РЕМОНТНІ РОБОТИ НА ОПЛОМБОВАННИХ КОМПОНЕНТАХ

Використання силіконового герметика може знизити ефективність деяких типів обладнання для виявлення 
витоків. Іскробезпечні компоненти немає необхідності ізолювати перед початком роботи з ними.

ПРИМІТКА

Не застосовуйте постійні електромагнітні або ємкісні навантаження до ланцюга без гарантії того, що це не 
призведе до перевищення допустимої напруги і струму для використовуваного обладнання. Іскробезпечні 
компоненти - це єдині компоненти, на яких можна працювати під напругою в присутності легкозаймистої 
атмосфери. Випробувальний прилад повинен мати правильний номінал.
Змінні компоненти повинні бути обов'язково схвалені виробником. Застосування інших деталей може 
призвести до займання холодоагенту, який потрапив в атмосферу в результаті витоку.

РЕМОНТНІ РОБОТИ НА ІСКРОБЕЗПЕЧНИХ КОМПОНЕНТАХ

Переконатися, що кабелі не будуть підлягати зносу, корозії, надлишкового тиску, вібрації, лежати на гострих 
краях або піддаватися будь-якого іншого несприятливого впливу зовнішнього середовища. При перевірці 
також потрібно взяти до уваги ефекти старіння або впливу постійної вібрації від таких її джерел, як компре-
сори або вентилятори.

КАБЕЛІ

Ні в якому разі потенційні джерела загоряння не повинні використовуватися в пошуку присутності або для 
виявлення витоків холодоагенту. Заборонено використовувати галоїдного лампу (або будь-який інший 
детектор, який використовує відкритий вогонь).

ВИЯВЛЕННЯ ПРИСУТНОСТІ ЗАЙМИСТИХ ХОЛОДОАГЕНТІВ

1. Випустити холодоагент.
2. Продути контур інертним газом.
3. Вакуумовати.
4. Ще раз продути інертним газом.
5. Розкрити контур, обрізавши або розпаявши з'єднання.

При розтині контуру холодоагенту для проведення ремонту або для будь-яких інших цілей повинні викону-
ватися штатні процедури. Проте, оскільки необхідно враховувати займистість, важливо слідувати передо-
вим процедурам. Виконати таку процедуру:

ДЕМОНТАЖ І ВАКУУМУВАННЯ
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Порцію заправленого холодоагенту потрібно помістити у відповідні циліндри для збору. Систему потрібно 
«промити» OFN для забезпечення безпеки блоку. Може знадобитися повторити цей процес кілька разів. Для 
цієї мети можна використовувати стиснене повітря або кисень.
Промивання виконують шляхом вакуумування системи з OFN з подальшим заповненням до досягнення 
робочого тиску. Потім слідує випуск в атмосферу і остаточне вакуумування. Цей процес повторюють до тих 
пір, поки система не звільниться від холодоагенту. Якщо використовується остаточна заправка OFN, то для 
забезпечення роботи тиск в системі потрібно знизити до атмосферного. Ця операція абсолютно необхідна, 
якщо потрібно виконати пайку на трубопроводі. Переконатися, що вихід для вакуумного насоса не 
знаходиться поблизу джерел загоряння і забезпечена вентиляція.

ПРОЦЕДУРИ ЗАПРАВКИ

1. Переконатися, що при використанні заправного устаткування не відбувається забруднення різними 
холодоагентами. Шланги або трубопроводи повинні бути якомога коротше, щоб мінімізувати місткість в 
них кількість холодоагенту.

2. Балони повинні зберігатися у вертикальному положенні.
3. До заправки системи холодоагентом потрібно переконатися, що система охолодження заземлена.
4.  Після завершення заправки промаркувати систему (якщо це ще не було виконано).
5. Слід дотримуватися крайньої обережності, щоб не переповнити систему охолодження.
6. Перед новою заправкою системи її потрібно випробувати під тиском із застосуванням OFN. Система 

повинна бути перевірена на витік після завершення зарядки, але до введення в експлуатацію. Контрольне 
випробування на герметичність повинно бути проведено до залишення робочого місця.

На додаток до штатних процедур заправки, повинні бути дотримані наступні вимоги:

1. Ознайомитися з обладнанням і правилами його експлуатації.
2. Електрично ізолювати систему.
3. Перш ніж приступати до виконання даної процедури, необхідно забезпечити наступне:

• Доступно механічне вантажно-розвантажувальне устаткування, якщо воно потрібне, для     
перевалки балонів з холодоагентом.
• Всі засоби індивідуального захисту доступні і використовуються правильно.
• Процес зливу завжди контролюється компетентною особою.
• Устаткування для зливу і циліндри відповідає необхідним стандартам безпеки.

4. Якщо це можливо, слід відкачати холодоагент з системи.
5. Якщо вакуумування неможливо, встановити колектор так, щоб можна було видалити холодоагент з різних 

частин системи.
6. Переконатися, що балон встановлений на вагах, перш ніж починати злив.
7. Запустити машину для зливу і керувати нею відповідно до інструкцій виробника.
8. Не переповнювати циліндри. (Не більше 80% обсягу заправки рідиною).
9.  Не перевищувати максимальний робочий тиск в балоні, навіть тимчасово.
10.Після того, як балони були заповнені правильно, і процес завершено, потрібно переконатися, що балони і 

обладнання швидко видалені з робочого місця, і все запірні клапани на устаткуванні закриті.
11. Злитий холодоагент не слід заправляти в іншу холодильну систему без очищення і перевірки.

Перед виконанням цієї процедури важливо переконатися, що технічний фахівець повністю знайомий з 
обладнанням і всіма його деталями. Для забезпечення безпеки при добуванні всіх холодоагентів рекомен-
дується дотримуватися передових методів. Перед виконанням даного завдання потрібно взяти зразки масла 
і холодоагенту в разі, якщо потрібно виконати аналіз до повторного використання злитого холодоагенту. 
Перед початком виконання даного завдання важливо переконатися в присутності електроенергії:

ВИВЕДЕННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Устаткування необхідно маркувати із зазначенням того, що воно виведено з експлуатації, і холодоагент 
злитий. На маркувальній етикетці повинна бути дата і підпис. Переконатися, що на обладнанні є етикетки, в 
яких зазначено, що воно містить легкозаймистий холодоагент.

МАРКУВАННЯ
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ЗЛИВ ХОЛОДОАГЕНТУ

У разі виникнення проблем з кондиціонером слід звернутися у відділ післяпродажного обслуговування.

При видаленні холодоагенту з системи для обслуговування або при виведенні з експлуатації 
рекомендується дотримуватися передових методів, щоб безпечно видалити все холодоагенти.

При перенесенні холодоагенту в балони переконайтеся, що використовуються штатні балони для 
збору холодоагенту. Переконайтеся, що в наявності є потрібна кількість балонів для збору всього 
обсягу заправки системи. Всі використовувані балони повинні бути призначені для збору холодоа-
генту і марковані для необхідного холодоагенту (тобто спеціальні балони для збору холодоаген-
ту). 

Балони повинні мати запобіжний клапан і відповідні запірні клапани в доброму робочому стані. 
Порожні балони для збору повинні бути вакуумовані і, якщо можливо, охолоджені перед зливом.

Устаткування для зливу повинно бути в доброму робочому стані, з набором інструкцій по обладнан-
ню в безпосередній близькості.

Це обладнання повинно підходити для збору легкозаймистих холодоагентів. Крім того, в наявності 
має бути набір каліброваних ваг в доброму робочому стані. Повинні бути шланги в комплекті з 
герметичними муфтами і в доброму стані. Перед використанням машини для зливу потрібно переко-
натися, що вона знаходиться в задовільному робочому стані, добре обслуговувалася, і що всі 
пов'язані з нею електричні компоненти герметизовані для запобігання загоряння в разі випуску 
холодоагенту. У разі сумнівів слід проконсультуватися з виробником.

Злитий холодоагент повинен бути повернений постачальнику холодоагенту в належному балоні для 
зливу разом з відповідним Повідомленням про передачу відходів. Не слід змішувати холодоагенти в 
установках для збору і особливо - в балонах холодоагенту.

Якщо потрібно видалити компресори або компресорні масла, потрібно вакуумувати їх до прийнятно-
го рівня, щоб переконатися в тому, що в мастилі не залишився легкозаймистий холодоагент. Процес 
вакуумування повинен бути проведений до повернення компресора постачальникам. Для приско-
рення цього процесу слід задіяти тільки електричний обігрів корпусу компресора. Після того, як 
масло буде злито з системи, поводитися з ним слід з обережністю.

ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
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6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутрішній блок KSZQ35HZRN1 KSZQ53HZRN1

Декоративна панель KPU65-Q KPU65-Q

Зовнішній блок KSUQ35HZRN1 KSUQ53HZRN1

Охолодження кВт 3,5 5

Нагрів кВт 4,0 5,5

В, Гц, Ф 220-240-50/60-1 220-240-50/60-1

 
Охолодження кВт 1 1,56

Нагрів кВт 1,05 1,65

Охолодження (EER) 3,50/A 3,21/A

Нагрів  (COP) 3,81/A 3,33/A

Середнє значення Вт. ч 500 780

Макс./ мін. м3/ч 650/400 700/400

Внутрішній блок дБА 39/36/33 39/36/33

Зовнішній блок дБА 50/-/- 53/-/-

Внутрішній блок мм 570x265x570 570x265x570

Декоративна  панель мм 620x47,5x620 620x47,5x620

Зовнішній блок мм 818x596x302 818x596x302

Внутрішній блок кг 17 17

Декоративна  панель кг 4,5 3,5

Зовнішній блок кг 37 49.5

Діаметр для рідини  мм 6,35 6,35

Діаметр  для  газу мм 9,52 12,7

Довжина між блоками  м 30 35

Перепад між блоками  м 15 20

Охолодження °C -20~48 -20~48

Нагрів °C -20~24 -20~24

 Бездротовий KIC-104H

Продуктивність

Електроживлення

Споживана
потужність

Енергоеффектів-
ність / Клас

Річне

Витрата повітря

Рівень шуму
(Вис. / Серед. / Низ.)

Габарити (ШхВхГ)

Вага

Діапазон робочих 
температур

Пульт управління

холодоагента (R32)
Трубопровід 
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Внутрішній блок KSVQ70HZRN1 KSVQ105HZRN1

Декоративна панель KPU95-Q KPU95-Q

Зовнішній блок KSUQ70HZRN1 KSUQ105HZRN1

Охолодження кВт 7 10

Нагрів кВт 8 12

В, Гц, Ф 220-240-50/60-1 220-240-50/60-1

 
Охолодження кВт 2,05 3,15

Нагрів кВт 2,2 3,55

  Охолодження (EER) 3,41 / A 3,17 / B

Нагрів  (COP) 3,64 / A 3,38 / C

Середнє значення Вт. ч 1025 1575

 
 

Внутрішній блок м3/ч 1100/870 1500/1220

  
 

Внутрішній блок дБА 42/40/39 48/46/42

Зовнішній блок дБА 52/—/— 55/—/—

 

Внутрішній блок мм 840X240X840 840X240X840

Декоративна  панель мм 950X52X950 950X52X950

Зовнішній блок мм 892x698x340 940X820X460

Внутрішній блок кг 29 31

Декоративна  панель кг 9,5 9,5

Зовнішній блок кг 53 83

  

Діаметр для рідини мм 9,52 9,52

Діаметр для газу  мм 15,9 15,9

Довжина між блоками  м 50 65

Перепад між блоками  м 25 30

  Охолодження °C -20~48 -20~48

Нагрів °C -20~24 -20~24

 Бездротовий KIC-104H

Діапазон робочих 
температур

Продуктивність

Електроживлення

Споживана
потужність

Енергоеффектів-
ність / Клас

Річне

Витрата повітря

Рівень шуму
(Вис. / Серед. / Низ.)

Габарити (ШхВхГ)

Вага

Пульт управління

холодоагента (R32)
Трубопровід 
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Внутрішній блок KSVQ140HZRN1 KSVQ160HZRN1

Декоративна панель KPU95-Q KPU95-Q

Зовнішній блок KSUQ140HZRN3 KSUQ160HZRN3

Охолодження кВт 13,4 14,5

Нагрів кВт 15,5 17

В, Гц, Ф
220-240-50/60-1/
380-415-50/60-3

220-240-50/60-1/
380-415-50/60-3

 
Охолодження кВт 4,7 5,2

Нагрів кВт 4,45 4,8

  Охолодження (EER) 2,85 / D 2,79 / D

Нагрів  (COP) 3,48 / B 3,54 / B

Середнє значення Вт. ч 2350 2600

  
 

Внутрішній блок м3/ч 1900/1140 2000/1140

  Внутрішній блок дБА 51/48/45 52/50/48

Зовнішній блок дБА 57/—/— 57/—/—

 

Внутрішній блок мм 840X290X840 840X290X840

Декоративна  панель мм 950X52X950 950X52X950

Зовнішній блок мм 940X820X460 900x1345x340

Внутрішній блок кг 36 36

Декоративна  панель кг 9,5 9,5

Зовнішній блок кг 99 112

  

Діаметр для рідини  мм 9,52 9,52

Діаметр для газу  мм 15,9 15,9

Довжина між блоками  м 75 75

Перепад між блоками  м 30 30

  Охолодження °C -20~48 -20~48

Нагрів °C -20~24 -20~24

 Бездротовий KIC-104H

Діапазон робочих 
температур

Продуктивність

Електроживлення

Споживана
потужність

Енергоеффектів-
ність / Клас

Річне

Витрата повітря
(макс. ~мін.)

Рівень шуму
(Вис. / Серед. / Низ.)

Габарити (ШхВхГ)

Вага

Пульт управління

холодоагента (R32)
Трубопровід 
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Охолоджуюча здатність блоку в кВт в режимі охолодження при повному навантаженні. Користувач 
повинен вибрати блок з номінальною продуктивністю, що відповідає його вимогам охолодження / 
нагрівання. Великогабаритні блоки можуть збільшити кількість циклів увм. / вимк., скорочуючи тим 
самим термін служби, в той час як малогабаритні блоки не можуть забезпечити відповідного рівня 
охолодження або нагрівання. Значення віддачі можна придбати у виробника або місцевого дилера.

Це охолоджуюча продуктивність блоку, яка ділиться на загальну споживану електричну потужність - 
чим вище значення EER, тим краще ефективність енерговикористання.

Вказує, в якому режимі може працювати блок: тільки охолодження або охолодження / нагрів. В 
режимі охолодження вказується тип охолодження блоку: водний або повітряний.

Класифікація енергоефективності становить частину 
Європейського проекту з виявлення кліматичних змін, згідно 
з яким ефективність використання електроенергії повинна 
бути спрямована на зменшення викидів CO2. Європейська 
Комісія встановила, що більш точна обізнаність дозволить 
користувачам купувати найбільш екологічно рентабельні 
предмети відповідно до їх потреб.

У табличці надана інформація про споживання енергії 
кондиціонера. Блоки з охолоджувальною здатністю до 12 
кВт класифікуються за споживанням енергії на категорії від 
'A' до 'G', яким відповідає певний колірний код. Блоки з 
найнижчим енергоспоживанням категорії 'A' позначені 
темно-зеленою стрілкою, а з найвищим енергоспоживанням 
категорії 'G' - червоною. Таким чином, користувачі можуть 
порівняти ефективність еквівалентних машин інших 
виробників

Зазначено приблизне річне споживання енергії на підставі 
стандартної побутової моделі. Річне споживання можна 
розрахувати, помноживши значення загальної вхідної 
потужності на середню кількість годин роботи на рік, 
прийняте за 500, В РЕЖИМІ ОХОЛОДЖЕННЯ ПРИ ПОВНОМУ 
НАВАНТАЖЕННІ. Вартість річного споживання енергії 
підраховується, помноженням цього значення на тариф на 
електроенергію користувача.

КЛАСИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

ПОЗНАЧЕНО РІЧНЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ

ВІДДАЧА ОХОЛОДЖЕННЯ

КОЕФІЦІЄНТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ (EER)

ТИП

ТЕПЛОПРОДУКТИВНІСТЬ

Тепловіддача блоку в кВт в режимі нагріву при повному навантаженні.

Виробник
Зовнішній блок
Внутрішній блок

КондиціонерЕнергопоказники

Найбільш ефективно

Менш ефективно

Щорічна витрата електроенергії (кВт)
в режимі охолодження
Фактичне споживання залежить від режиму
використання пристрою та кліматичних умов)

Тільки охолодження

Охолодження + Нагрів

Повітряне охолодження

Вище Нижче

Водяне охолодження

Холодопродуктивність

Тип
Повне навантаження (чим вище тим краще)

Коефіцієнт енергетичної
ефективності

Теплопродуктивність

Внутрішній/зовнішній блок
Рівень звукової потужності

Клас енергетичної ефективності

кВт

дБА

кВт
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ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ
Виробник: KENTATSU DENKI LTD.
Місце знаходження:
Япония, 2-151 Konan, Minatoku,Tokyo, 108-6028, Shinagawa Intercity Tower A 28th Floor 

• Китай, 528311, Midea Industrial City, Beijiao, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province (GD Midea Air-
conditioning Equipment Co., Ltd)

• Китай, No.6 Meide 1th Road, Zhujing Industrial Park, Nansha, Guangzhou Province (Guangzhou Hualing Refrig-
erating Equipment Co., Ltd)

ЦЯ ПРОДУКЦІЯ ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ НА ЗАВОДІ:

Країна виробник і дата виробництва кондиціонера вказана на його маркіровочном шільдіке.

Встановлений виробником відповідно гарантії виробника.

СТРОК СЛУЖБИ

ВАЖЛИВО!
Не допускайте попадання вологи на упаковку! Не ставте вантажі на упаковку!

При складуванні стежте за орієнтацією упаковок, зазначеної стрілками!

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ
Ваш виріб і батарейки, що входять до комплектацію пульта, позначені цим символом. Цей символ 
означає, що електричні та електронні вироби, а також батарейки, не слід змішувати з несортоване 
побутовим сміттям. На батарейках під зазначеним символом іноді видрукуваний хімічний знак, який 
означає, що в батарейках міститься важкий метал вище певної концентрації. Зустрічаються хімічні 
знаки:

Рb: свинець (> 0,004%)

Не намагайтеся демонтувати систему самостійно: демонтаж виробу, видалення холодильного 
агента, масла та інших частин повинні проводитися кваліфікованим фахівцем відповідно до 
місцевого і загальнодержавного законодавства.

Агрегати й відпрацьовані батарейки необхідно здавати на спеціальну переробну станцію для 
утилізації, переробки і вторинного використання. Забезпечуючи належну утилізацію, ви сприяєте 
запобігання негативним наслідкам для навколишнього середовища і здоров'я людей. За більш 
детальною інформацією звертайтесь до монтажника або в місцеві компетентні органи. Устаткуван-
ня, до якого стосується дана інструкція, за умови його експлуатації згідно даної інструкції

Кондиціонери повинні транспортуватися і зберігається в упакованому вигляді.

Кондиціонери повинні транспортуватися будь-яким видом критого транспорту відповідно до правил переве-
зення вантажів, що діють на даному виді транспорту. Не допускається до відвантаження і перевезення 
кондиціонер, який отримав пошкодження в процесі попереднього зберігання і транспортування, при 
порушенні жорсткості конструкції.

Стан виробу та умови виробництва виключають його зміни і пошкодження при правильному транспортуванні. 
Природні стихійні лиха на цю умову не поширюються, гарантія при пошкодженні від природних лих не 
поширюється (Наприклад - в результаті повені). Кондиціонери повинні зберігатися на стелажах або на підлозі 
на дерев'яних піддонах (штабелювання) відповідно до маніпуляційних знаків на упаковці.

Термін зберігання не обмежений, але не може перевищувати термін служби кондиціонера.

УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ:

Особливі правила реалізації не передбачені.



відповідає наступним технічним регламентам: Технічний регламент Митного союзу ТР ТЗ 004/2011 
«Про безпеку низьковольтного обладнання», Технічний регламент Митного Союзу ТР ТЗ 020/2011 
«Електромагнітна сумісність технічних засобів».
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Імпортер / Організація, уповноважена виробником KENTATSU на території Митного союзу
є компанія ТОВ «ДАІЧІ». 
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