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1. ÎN PRIMUL RÂND
• Acest document este un manual de instalare pentru 

CONVENI-PACK Daikin. Înainte de instalarea unităţii, citiţi 
temeinic acest manual şi urmaţi instrucţiunile pe care le conţine. 
După instalare, efectuaţi o probă de funcţionare pentru a vă 
asigura că unitatea funcţionează corespunzător, şi apoi explicaţi 
clientului cum să exploateze şi să întreţină unitatea, utilizând 
manualul de exploatare.

• În sfârşit, asiguraţi-vă că clientul păstrează într-un loc sigur acest 
manual, împreună cu manualul de exploatare.

• Acest manual nu descrie modul de instalare a unităţii interioare. 
Consultaţi manualul de instalare inclus cu unitatea interioară pentru 
aceasta.

1-1 Măsuri de protecţie
Citiţi cu atenţie aceste "Măsuri de protecţie" înainte de a instala 
CONVENI-PACK şi aveţi grijă să-l instalaţi corect. 
După finalizarea instalării, efectuaţi proba de funcţionare pentru a 
verifica existenţa unor eventuale defecţiuni şi explicaţi clientului cum 
să exploateze şi să întreţină CONVENI-PACK cu ajutorul manualului 
de exploatare. Cereţi clientului să păstreze manualul de instalare 
împreună cu manualul de exploatare pentru consultare ulterioară.

Semnificaţia simbolurilor de AVERTIZARE şi PRECAUŢIE

AVERTIZARE . Nerespectarea corespunzătoare a acestor 
instrucţiuni poate cauza accidentări sau deces.

PRECAUŢIE ... Nerespectarea corespunzătoare a acestor 
instrucţiuni poate cauza pagube materiale 
sau accidentări, care pot fi grave în funcţie 
de circumstanţe.

AVERTIZARE

• Solicitaţi efectuarea lucrărilor de instalare de către distribuitor 
sau de către o persoană calificată.
Nu încercaţi să instalaţi de unul singur CONVENI-PACK. 
Instalarea necorespunzătoare poate cauza scăpări de apă, 
electrocutare sau incendiu.

• Această unitate trebuie instalată de personalul de întreţinere 
al fabricantului sau de persoane calificate echivalente.

• Instalaţi CONVENI-PACK în conformitate cu instrucţiunile din 
acest manual de instalare.
Instalarea necorespunzătoare poate cauza scăpări de apă, 
electrocutare sau incendiu.

• Când instalaţi unitatea într-o încăpere mică, luaţi măsuri ca 
concentraţia de agent frigorific să fie menţinută sub limitele 
admisibile de siguranţă în cazul scăpărilor de agent frigorific. 
Luaţi legătura cu distribuitorul pentru informaţii suplimentare. Excesul 
de agent frigorific într-un mediu închis poate duce la lipsă de oxigen.

• Aveţi grijă să utilizaţi doar accesoriile şi piesele specificate pentru 
lucrările de instalare.
Neutilizarea pieselor specificate poate avea drept rezultat 
căderea unităţii, scăpări de apă, electrocutare sau incendiu.

• Instalaţi CONVENI-PACK pe o fundaţie suficient de rezistentă 
pentru a rezista la greutatea unităţii.
O fundaţie insuficient de rezistentă poate avea drept rezultat 
căderea echipamentului şi accidentări.

• La efectuarea lucrărilor de instalare specificate luaţi în calcul 
rafalele de vânt, uraganele sau cutremurele.
Neluarea acestei măsuri în timpul lucrărilor de instalare 
determina căderea unităţii cauzând accidente.

• Aveţi grijă să asiguraţi un circuit separat de alimentare de la reţea 
pentru această unitate şi întreaga parte electrică să fie executată 
de persoane calificate conform legilor şi reglementărilor locale şi 
acestui manual de instalare.
Capacitatea insuficientă a reţelei electrice sau instalaţia electrică 
necorespunzătoare pot cauza electrocutare sau incendiu.

• Verificaţi ca întregul cablaj să fie bine fixat, să fie utilizaţi 
conductorii specificaţi şi asupra conexiunilor la borne sau 
conductorilor să nu se exercite solicitări.
Conexiunile sau fixarea necorespunzătoare a conductorilor poate 
determina acumulări anormale de căldură sau incendiu.

• Când cablaţi reţeaua electrică şi conectaţi cablajul de transmisie, 
poziţionaţi conductorii astfel încât capacul cutiei de control să 
poată fi bine fixat. 
Poziţionarea necorespunzătoare a capacului cutiei de control 
poate cauza electrocutare, incendiu sau supraîncălzirea bornelor.

• Dacă în timpul instalării au loc scăpări de agent frigorific gaz, 
aerisiţi zona imediat.
Dacă agentul frigorific gaz vine în contact cu focul se pot produce 
gaze toxice.

• După finalizarea instalării, controlaţi pentru eventualele scăpări 
de agent frigorific gaz.
Dacă în încăpere se produc scăpări de agent frigorific gaz şi 
acesta vine în contact cu o sursă de foc, precum încălzitorul unui 
ventilator, o sobă sau o maşină de gătit, pot rezulta gaze toxice.

• Aveţi grijă să decuplaţi unitatea înainte de a atinge piesele electrice.
• Nu atingeţi direct agentul frigorific scurs din conductele de agent 

frigorific sau alte zone, aceasta putând cauza degerături. 
• Nu lăsaţi copiii să se urce pe unitatea exterioară şi evitaţi să 

plasaţi obiecte pe unitate 
Slăbirea şi răsturnarea unităţii poate cauza accidentări.

• Asiguraţi-vă că aţi legat CONVENI-PACK la pământ.
Nu conectaţi împământarea unităţii la o conductă de 
utilităţi, conductorul paratrăsnetului, sau o linie de 
împământare telefonică. Împământarea incorectă poate 
duce la electrocutare sau incendiu.
Un supracurent înalt de la un fulger sau de la alte surse poate 
deteriora CONVENI-PACK.

• Aveţi grijă să instalaţi un întreruptor pentru scurgere la pământ.
Neinstalarea întreruptorului pentru scurgere la pământ poate 
cauza electrocutări sau incendii.

PRECAUŢIE

• Urmând instrucţiunile acestui manual de instalare, instalaţi 
tubulatura de evacuare pentru a asigura un drenaj corespunzător 
şi izolaţi tubulatura pentru a preveni condensarea.
Tubulatura de evacuare necorespunzătoare poate cauza scăpări 
de apă în interior şi pagube materiale.
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• Instalaţi unităţile interioare şi exterioare, cordonul de alimentare 
şi cablul de interconectare la cel puţin 1 metru distanţă de 
televizoare sau aparate radio pentru a preveni interferenţa 
cu imaginea sau zgomote.
(În funcţie de tăria semnalului de intrare, distanţa de 1 metru 
poate să nu fie suficientă pentru eliminarea zgomotului.)

• Nu montaţi CONVENI-PACK în următoarele locuri:
1. Unde există o concentraţie ridicată de ceaţă sau vapori de ulei 

mineral (de ex. o bucătărie).
Piesele din material plastic se vor deteriora, piesele se pot 
desprinde şi pot rezulta scăpări de apă.

2. În locurile în care se produc gaze corosive, precum acidul sulfuros.
Corodarea conductelor de cupru sau a pieselor lipite poate 
cauza scăpări de agent frigorific.

3. Lângă echipamente care emit radiaţii electromagnetice.
Radiaţia electromagnetică poate perturba funcţionarea siste-
mului de control, cauzând funcţionarea defectuoasă a unităţii.

4. Unde pot apare scăpări de gaz inflamabil, unde există fibre 
de carbon sau praf inflamabil suspendat în aer sau acolo unde 
se manipulează substanţe volatile inflamabile, precum diluant 
sau benzină.
Exploatarea unităţii în astfel de condiţii poate cauza incendii.

5. Vehicule, vapoare, sau alte locuri care generează vibraţii sau 
cauzează deplasarea CONVENI-PACK.
CONVENI-PACK se poate defecta sau poate cauza accidente 
din cauza lipsei de oxigen ca urmare a scăpărilor de agent 
frigorific.

6. Locuri cu fluctuaţii excesive de tensiune.
CONVENI-PACK se poate defecta.

7. Locuri unde se acumulează frunze căzute sau cu buruieni dese.
8. Locuri care devin adăposturi pentru animale mici.

Animalele mici în contact cu piesele electrice pot cauza 
defecţiuni, fum sau aprindere.

• CONVENI-PACK nu este destinat utilizării într-o atmosferă 
potenţial explozivă.

1-2 Informaţii speciale privind produsul
[CLASIFICARE]
• Acest CONVENI-PACK se livrează cu condiţia "aparate 

neaccesibile publicului".
• Căutaţi clasa de climă a vitrinei frigorifice care va fi conectată.

(EN60335-2-89)
[CARACTERISTICI EMC]
Acest sistem este un produs de clasa A. Într-un mediu casnic acest 
produs poate cauza interferenţe radio, caz în care utilizatorul va 
trebui să ia măsurile adecvate.
[AGENT FRIGORIFIC]
Acest sistem utilizează agent frigorific R410A.

PRECAUŢIE

Această unitate este deja umplută cu o anumită cantitate de R410A.
Nu deschideţi niciodată ventilul de închidere pentru lichid şi pentru 
gaz până la pasul specificat la "9. VERIFICĂRI DUPĂ FINALIZAREA 
LUCRĂRII".

• Agentul frigorific R410A necesită precauţii stricte pentru 
menţinerea sistemului în stare curată, uscată şi etanşă.
Citiţi cu grijă capitolul "TUBULATURA AGENTULUI 
FRIGORIFIC" şi urmaţi corect aceste procedee.
A. Curat şi uscat

Trebuie împiedicată penetrarea în sistem a materialelor străine 
(inclusiv uleiurile minerale precum uleiul SUNISO sau umezeala).

B. Etanş
Aveţi grijă să menţineţi sistemul etanş când îl instalaţi.
R410A nu conţine clor, nu distruge stratul de ozon şi nu reduce 
protecţia pământului faţă de radiaţia ultravioletă nocivă.
R410A poate contribui puţin la efectul de seră dacă este 
eliberat.

• Deoarece R410A este un agent frigorific mixt, agentul frigorific 
suplimentar necesar trebuie încărcat în stare lichidă. Dacă 
agentul frigorific este încărcat în stare gazoasă, compoziţia sa se 
modifică iar sistemul nu va mai funcţiona corespunzător.

• Aveţi grijă să efectuaţi completarea cu agent frigorific. Consultaţi 
"9. VERIFICĂRI DUPĂ FINALIZAREA LUCRĂRII" şi eticheta cu 
instrucţiuni privind completarea cu agent frigorific de pe suprafaţă 
capacului cutiei de control,

Informaţii importante privind agentul frigorific utilizat
Acest produs conţine gaze fluorurate cu efect de seră cuprinse 
în Protocolul de la Kyoto. Nu purjaţi gazele în atmosferă.
Tipul de agent frigorific: R410A
Valoare GWP(1):             1975
(1) GWP = potenţial de încălzire globală
* Valorile sunt indicate în reglementările F-gaz (EC) Nr. 842/2006, 
Anexa I, Părţile 1 şi 2.
Vă rugăm să completaţi cu cerneală neradiabilă,

 încărcătura de agent frigorific din fabrică a produsului,
 cantitatea suplimentară de agent frigorific încărcat la faţa 

locului şi
 + încărcătura totală de agent frigorific 

pe eticheta de încărcătură de agent frigorific furnizată cu produsul.

Eticheta completată trebuie lipită în apropierea ştuţului de încărcare 
a produsului (de ex. în interiorul capacului pentru deservire).

[PRESIUNE NOMINALĂ]
Deoarece presiunea nominală este de 3,8 MPa sau 38 bar 
(pentru unităţile cu R407C: 3,3 MPa sau 33 bar), grosimea peretelui 
conductelor trebuie aleasă cu mai multă atenţie în conformitate 
cu reglementările locale şi naţionale relevante.

1-3 Cerinţe privind dezafectarea
Dezmembrarea unităţii, tratarea agentului frigorific, a uleiului 
şi a altor eventuale componente trebuie executate conform 
reglementărilor locale şi naţionale relevante.

2. ÎNAINTE DE INSTALARE
PRECAUŢIE

• La instalarea unităţii interioare, consultaţi manualul de instalare 
furnizat pentru unitatea interioară.

• Pentru instalarea produsului sunt necesare accesorii opţionale. 
Consultaţi informaţiile privind accesoriul opţional.

2-1 Accesorii standard furnizate
Sunt incluse următoarele accesorii. Locul de păstrare a accesoriilor 
este prezentat în figură.

Notă
Nu vă debarasaţi de nici un accesoriu până ce instalarea nu a fost 
finalizată.

Denumire Clemă (1) Clemă (2)

Conductă 
auxiliară pe 
partea de 
gaz (1)

Conductă 
auxiliară pe 
partea de 
gaz (2)

Cantitate 11 buc. 2 buc. 1 buc. 1 buc.

Formă

Mică

3

56

2

1

4 1 încărcătura de agent 
frigorific din fabrică a 
produsului: vezi placa 
de identificare a unităţii

2 cantitatea suplimentară 
de agent frigorific încărcat 
la faţa locului

3 încărcătura totală de agent 
frigorific

4 Conţine gaze fluorurate 
cu efect de seră cuprinse 
în Protocolul de la Kyoto

5 unitatea exterioară

6 butelie de agent frigorific şi 
distribuitor pentru încărcare
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2-2 Exemplu de configurare a sistemului

1 Manual de exploatare
2 Manual de instalare
3 Brăţări
4 Conducte auxiliare (instalate pe cadrul de bază)

2-3 Limitările unităţii interioare 
(frigider şi congelator)

• Presiunea nominală a unităţii interioare este 2,5 MPa sau mai 
mare.

• Instalaţi un ventil mecanic de destindere termostatică R410A 
pe fiecare unitate interioară.

• Izolaţi blocul palpator de ventilul mecanic de destindere termostatică.
• Instalaţi un ventil electromagnetic R410A pe partea primară 

a ventilului mecanic de destindere termostatică (presiune 
diferenţială max. de funcţionare de 3,5 MPa [35 bar] sau mai 
mare) descris mai sus pentru fiecare unitate interioară.

• Instalaţi un filtru pe partea primară a ventilului electromagnetic 
descris mai sus pentru fiecare unitate interioară. Determinaţi 
mărimea ochiurilor filtrului pe baza dimensiunii specificate 
de ventilul electromagnetic şi ventilul mecanic de destindere 
termostatică care vor fi utilizate.

• Dirijaţi traseul spre schimbătorul de căldură al unităţii interioare 
astfel încât agentul frigorific să curgă de sus în jos.

• Când se instalează un număr de unităţi interioare, aveţi grijă să 
le instalaţi la acelaşi nivel.

• Pentru dezgheţare utilizaţi fie dezgheţarea în afara ciclului, fie 
dezgheţarea cu încălzitor electric. Modelele cu dezgheţare cu gaz 
fierbinte nu pot fi utilizate.

3. ALEGEREA AMPLASAMENTULUI
Selectaţi o locaţie pentru instalare care îndeplineşte următoarele 
condiţii. Obţineţi acordul clientului.

1. Nu există pericol de incendiu datorită scăpărilor de gaz inflamabil.

2. Alegeţi amplasamentul unităţii astfel încât aerul evacuat sau 
sunetul generat de unitate să nu deranjeze pe nimeni.

3. Fundaţia este suficient de rezistentă pentru a susţine greutatea 
unităţii iar duşumeaua este plată pentru a preveni generarea 
vibraţiilor şi zgomotului.

4. Lungimea tubulaturii între unitatea exterioară şi unitatea 
interioară nu poate depăşi lungimea admisibilă a tubulaturii. 
(Consultaţi "6. TUBULATURA DE AGENT FRIGORIFIC")

5. Locuri unde orificiul de aspiraţie şi orificiul de evacuare ale unităţii 
nu sunt în general în bătaia vântului. 
Vântul care suflă direct în orificiile de aspiraţie sau evacuare 
va interfera cu funcţionarea unităţii.
Dacă este necesar, instalaţi un fel de obstacol pentru blocarea 
vântului.

6. Spaţiul din jurul unităţii este adecvat pentru întreţinere şi este 
disponibil spaţiul minim pentru priza de aer şi orificiul de evacuare 
a aerului. 
(A se vedea "Exemple de spaţiu de instalare" pentru cerinţele 
minime de spaţiu.)

Exemple de spaţiu de instalare
• Spaţiul de instalare necesar, aşa cum este prezentat în 

următoarea figură, este o referinţă pentru operaţiunea de răcire 
când temperatura din exterior este de 32°C. 
Dacă temperatura exterioară nominală depăşeşte 32°C sau 
sarcina termică depăşeşte capacitatea maximă în toate unităţile 
exterioare, măriţi şi mai mult spaţiul pe admisie prezentat în figura 
următoare.

• În timpul instalării, instalaţi unităţile utilizând schema cea mai 
potrivită din cele prezentate în următoarea figură pentru locaţia în 
cauză, luând în considerare traficul de persoane şi vântul.

• Dacă numărul de unităţi instalate este mai mare decât cele 
prezentate în modelul din figura următoare, instalaţi unităţile 
astfel încât să nu existe scurtcircuite.

• În privinţa spaţiului din faţa unităţii, luaţi în calcul distanţa necesară 
pentru tubulatura locală a agentului frigorific când instalaţi unităţile.

• Dacă condiţiile de lucru din figura următoare nu se aplică, luaţi 
legătura cu distribuitorul sau direct cu Daikin.

Denumire Conductă auxiliară pe 
partea de lichid (1)

Conductă auxiliară pe 
partea de lichid (2)

Cantitate 1 buc. 1 buc.

Formă

Denumire

Conductă 
auxiliară pe 

partea de lichid 
(3)

Conductă 
auxiliară pe 

partea de lichid 
(4)

Altele

Cantitate 1 buc. 1 buc. 1 buc. despre fiecare articol

Formă

• Manual de exploatare
• Manual de instalare
• Declaraţie de 

conformitate (PED)
• Eticheta 

"ÎNCĂRCĂTURA 
SUPLIMENTARĂ DE 
AGENT FRIGORIFIC"

Denumire Unitatea exterioară Unitate de sprijin

Formă

Denumire

Unitatea interioară

Instalaţia de aer 
condiţionat

Frigider
Serpentină 

suflantă Vitrină frigorifică

Formă

Denumire

Unitatea interioară
Panou de 
comandă 

(dezgheţare)

Panou de 
avertizare

Telecomanda 
pentru insta-
laţia de aer 
condiţionat)

Congelatorul
Serpentină 

suflantă
Vitrină 

frigorifică

Formă

1, 2, 3

4
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NOTĂ) Pentru modelele 1 şi 2
• Înălţimea peretelui pentru partea frontală nu mai mare de 

1500 mm.
• Înălţimea peretelui pe partea de aspiraţie nu mai mare de 

500 mm.
• Înălţimea peretelui pe părţile laterale – fără limită
• Dacă înălţimea depăşeşte valoarea de mai sus, calculaţi h1 şi 

h2 prezentate în figura de pe pagina următoare şi adăugaţi 
h1/2 la spaţiul pentru întreţinere a părţii frontale şi h2/2 la 
spaţiul pentru întreţinere a părţii de aspiraţie.

PRECAUŢIE

1. Un invertor CONVENI-PACK poate cauza zgomot electronic 
generat de emisia AM. Examinaţi locul de instalare a instalaţiei 
CONVENI-PACK principale şi a cablurilor electrice, păstrând 
distanţele corespunzătoare faţă de echipamente stereo, 

calculatoare personale, etc.
Mai ales în locurile cu recepţie slabă, asiguraţi-vă că există 
o distanţă de cel puţin 3 metri pentru telecomenzile de interior, 
plasaţi cablajul de alimentare şi cablajul transmisiei în tuburi 
protectoare, şi legaţi la pământ tuburile protectoare.

2. Când se instalează în locuri cu căderi mari de zăpadă, aplicaţi 
următoarele măsuri pentru zăpadă.
• Asiguraţi-vă că baza este suficient de înaltă pentru ca orificiile 

de admisie să nu fie înfundate cu zăpadă.
• Montaţi un capac protector pentru zăpadă (accesoriu opţional)
• Demontaţi grila posterioară de admisie pentru a preveni 

acumularea zăpezii pe aripioare.

3. Dacă este posibilă scurgerea de condens pe podele joase (sau 
pe o pasarelă) în funcţie de starea podelei, luaţi măsuri precum 
instalarea unui set central de tavă de evacuare (vândut separat).

4. Agentul frigorific R410A în sine este netoxic, neinflamabil şi 
inofensiv. Totuşi, dacă apar scăpări de agent frigorific, 
concentraţia sa poate depăşi limita admisibilă în funcţie de 
dimensiunea încăperii. Datorită acestui fapt este necesară luarea 
de măsuri împotriva scăpărilor. 
A se vedea "Manualul de date tehnice" pentru detalii.

4. MANIPULAREA UNITĂŢII
1. Stabiliţi ruta de transport.

2. Dacă se utilizează un motostivuitor, treceţi braţele 
motostivuitorului prin deschiderile mari de pe fundul unităţii.

1 Deschidere (mare)
2 Furcă 
3 Şuruburi fixe pe clema pentru transport
4 Clemă de transport (galben)
Dacă atârnaţi unitatea, utilizaţi o chingă din material textil pentru 
a preveni deteriorarea unităţii. Reţinând următoarele elemente, 
atârnaţi unitatea conform procedeului prezentat în figura următoare.
• Utilizaţi o chingă suficient de puternică pentru a susţine 

greutatea unităţii.
• Utilizaţi 2 curele cu lungimea de cel puţin 8 m.
• Plasaţi material textil suplimentar în locurile în care carcasa 

vine în contact cu chinga pentru a preveni deteriorarea.
• Ridicaţi unitatea având grijă să fie ridicată la centrul său de 

greutate.

1 Chingă de suspendare
2 Material textil tampon
3 Chingă de suspendare
4 Material textil tampon
5 Deschidere

≥10 ≥10 ≥10
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≥50
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≥3
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≥5
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Nu există limită faţă 
de înălţimea peretelui

Nu există limită faţă 
de înălţimea peretelui

Partea frontală

Partea 
frontală

Partea frontală

Partea frontală

Partea frontală
Partea 

frontală

< La instalarea în serie >
(Schema 1) NOTĂ)

(Schema 3)(Schema 3)

(Schema 2) NOTĂ)(Schema 2) NOTĂ)

(Schema 1) NOTĂ)
< La instalarea ca unitate individuală >
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H1 = A (înălţimea efectivă) – 1500
H2 = B (înălţimea efectivă) – 500
X = 500 + h1/2 sau mai mare
y = 300 + h2/2 sau mai mare
(y = 100 + h2/2 sau mai mare)
[Valorile din paranteze sunt pentru schema 2]

Spaţiu pentru întreţinere

Spaţiu pentru întreţinere
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(mm)Vitrină frigorifică

Panou de comandă
Panou de avertizare

Comutator de ramificare, 
întreruptor de supracurent
(Întreruptor pentru scurgeri la pământ)

Comutator de ramificare, întreruptor 
de supracurent (întreruptor pentru 
scurgeri la pământ)

1

2
4

3

1 2
3

4

5
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3. După instalare, îndepărtaţi clema de transport (galbenă) prinsă 
de deschiderile mari.

Notă
Aplicaţi un tampon de material textil pe furcă pentru a preveni 
desprinderea stratului anticorosiv de pe cadrul de bază şi ruginirea 
în urma utilizării motostivuitorului.

5. AMPLASAREA UNITĂŢII
• Asiguraţi-vă că unitatea este instalată orizontal pe o bază 

suficient de solidă pentru a preveni vibraţiile şi zgomotul.
• Baza trebuie să fie mai largă decât distanţa dintre picioarele 

unităţii (66 mm), şi trebuie să susţină unitatea.
Dacă urmează să fie fixat un protector din cauciuc, prindeţi-l pe 
întreaga suprafaţă a bazei.

• Înălţimea bazei trebuie să fie de cel puţin 150 mm de la podea.
• Fixaţi unitatea pe bază utilizând şuruburi de fundaţie. (Utilizaţi 

patru şuruburi de fundaţie M12 disponibile comercial, cu piuliţe 
şi şaibe.)

• Şuruburile de fundaţie trebuie introduse 
20 mm.

Notă
• Când o instalaţi pe un acoperiş, asiguraţi-vă că planşeul 

acoperişului este suficient de rezistent şi aveţi grijă să hidroizolaţi 
întreaga lucrare.

• Asiguraţi-vă că suprafaţa din jurul maşinii are drenaj 
corespunzător stabilind canale de drenaj în jurul fundaţiei.
Din unitatea exterioară se scurge uneori apă în timpul funcţionării.

• Dacă CONVENI-PACK este de tip 
rezistent sau puternic rezistent la 
deteriorare în mediu de salin, utilizaţi 
piuliţe prevăzute cu şaibe din material 
plastic pentru a fixa produsul la 
şuruburile de fundaţie (a se vedea 
ilustraţiile din partea dreaptă).
Efectul antirugină al piuliţei va fi pierdut dacă stratul protector 
de pe porţiunile de strângere ale piuliţelor se desprinde.

6. TUBULATURA DE AGENT 
FRIGORIFIC

Pentru antreprenorii lucrărilor de tubulatură
• Nu deschideţi niciodată ventilul de închidere până la etapele 

specificate la "7. CABLAJUL DE LEGĂTURĂ" şi "8-3 
Verificarea dispozitivului şi condiţiilor de instalare" ale 
tubulaturii.

• Nu folosiţi flux în timpul lipirii şi racordării conductelor de agent 
frigorific. Utilizaţi ca aliaj de lipire-umplere cupru fosforos 
(BCuP-2) care nu necesită flux. Fluxul pe bază de clor cauzează 
corodarea tubulaturii. În plus, dacă conţine fluor, fluxul va avea 
efecte adverse asupra tubulaturii agentului frigorific, precum 
deteriorarea uleiului maşinii frigorifice.

PRECAUŢIE

• Toată tubulatura de legătură trebuie instalată de un tehnician 
autorizat pentru instalaţii de frig, în conformitate cu codurile locale 
şi naţionale relevante.

[Precauţii pentru reutilizarea tubulaturii de agent frigorific/
schimbătoare de căldură existente]

Reţineţi următoarele elemente pentru reutilizarea tubulaturii de 
agent frigorific/schimbătoarelor de căldură existente.
În cazul deficienţei poate rezulta o funcţionare defectuoasă.
• Nu folosiţi tubulatura existentă în următoarele cazuri. Executaţi în 

locul acesteia o tubulatură nouă.
• Tubulatura este diferită ca dimensiune.
• Rezistenţa tubulaturii este insuficientă.
• Compresorul utilizat anterior al CONVENI-PACK a cauzat o 

defecţiune.
Se ia în considerare o influenţă adversă a substanţelor 
reziduale, precum oxidarea agentului frigorific şi formarea de 
cruste.

• Dacă unitatea interioară sau unitatea exterioară este 
deconectată de tubulatură un timp îndelungat.
Se ia în considerare pătrunderea apei şi prafului în tubulatură.

• Conducta de cupru este corodată.
• Agentul frigorific utilizat anterior al CONVENI-PACK a fost altul 

decât R410A (de ex., R404A / R507 sau R407C). 
Se ia în considerare contaminarea agentului frigorific cu 
eterogenitate.

• Dacă există racorduri sudate pe traseul tubulaturii locale, 
efectuaţi verificări de scăpări de gaz la racordurile sudate.

• Aveţi grijă să izolaţi tubulatura de legătură.
Temperaturile conductei de lichid şi de gaz sunt după cum 
urmează:
Temperatura minimă la sosire în conducta de lichid

  20°C (partea de aer condiţionat)
    5°C (partea frigiderului)

Temperatura minimă la sosire în conducta de gaz: 
    0°C (partea de aer condiţionat)
–20°C (partea frigiderului)

În caz de grosime insuficientă, adăugaţi material de izolaţie 
suplimentar sau reînnoiţi materialul de izolaţie existent.

• Reînnoiţi materialul de izolaţie dacă materialul de izolaţie este 
degradat.

Reţineţi următoarele elemente pentru reutilizarea 
schimbătoarelor de căldură existente
• Unităţile cu presiune nominală insuficientă (întrucât acest produs 

este o unitate cu R410A) necesită o presiune nominală de nivel 
mai scăzut de 2,5 MPa] [25 bar].

• Unităţi pentru care traseul spre schimbătorul de căldură a fost 
dirijat astfel încât agentul frigorific curge de jos în sus.

• Unităţile cu tubulatură de cupru sau cu ventilatorul corodat.
• Unităţile care pot fi contaminate cu materiale străine precum 

rezidii sau alte murdării.

20

Forma bazei

Centrul produsuluiCentrul produsului

Fundaţie 
cu grinzi 
(verticală)

Fundaţie 
cu grinzi 
(orizontală)

Fundaţie 
independentă

Fundaţie 
cu orificii 
de colţ
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≥100≥100

≥100

≥100≥100
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Lăţimea bazei şi poziţiile şuruburilor bazei

(Unitate: mm)
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6-1 Selecţia materialului pentru tubulatură
• Asiguraţi-vă că interiorul şi exteriorul tubulaturii utilizate este curat şi lipsit de contaminanţi, precum sulf, oxizi, praf, aşchii, ulei şi grăsimi, 

precum şi apă.
Este de dorit ca maximul de ulei aderat în tubulatură să fie de 30 mg la 10 m.

• Utilizaţi următorul tip de tubulatură de agent frigorific.
Material:Tub de cupru fără sudură, dezoxidat cu fosfor (C1220T-O) pentru un diametru exterior maxim de 15,9 mm şi C1220T-1/2H pentru 

un diametru exterior minim de 19,1 mm)
Dimensiunea şi grosimea peretelui tubulaturii de agent frigorific: Stabiliţi dimensiunea şi grosimea din următorul tabel.
(Acest produs utilizează R410A. Rezistenţa la presiune a tipului O poate fi insuficientă dacă este utilizat pentru tubulatură 
cu diametrul minim de 19,1 mm. Prin urmare, aveţi grijă să utilizaţi tipul 1/2 H cu o grosime minimă de 1,0 mm.
Dacă tipul O este utilizat pentru tubulatura cu diametrul minim de 19,1 mm, este necesară o grosime minimă de 1,2 mm. 
În acest caz, aveţi grijă să efectuaţi lipirea fiecărui racord.)

• Aveţi grijă să efectuaţi lucrările de instalare a tubulaturii în intervalul specificat în următorul tabel.

Lungimea max. admisibilă a tubulaturii cu sens unic 
(lungimea echivalentă)

Diferenţa max. de 
înălţime între unităţile 
interioară şi exterioară

Diferenţa de înălţime dintre răcitorul unităţii şi vitrina frigorifică

Tubulatura dintre unitatea exterioară 
şi prima ramificare (A, a)

Tubulatura dintre unitatea exterioară 
şi prima ramificare (A2, a2)

Dacă dimensiunea conductei de legătură a unităţii interioare o depăşeşte pe cea a conductei de ramificare prezentate 
în tabelul de mai sus, măriţi dimensiunea conductei de legătură lângă unitatea interioară înainte de a o racorda.

Dacă dimensiunea conductei de legătură a unităţii interioare o depăşeşte pe cea a conductei de ramificare prezentate 
în tabelul de mai sus, măriţi dimensiunea conductei de legătură lângă unitatea interioară înainte de a o racorda.

Dimensiunea conductei de lichidDimensiunea conductei de gaz

22,4 kW sau mai mare şi mai mică de 28,0 kW
16,0 kW sau mai mare şi mai mică de 22,4 kW
Mai puţin de 16,0 kW
Capacitatea totală a unităţilor interioare după ramificare

φ28,6 × 1,2 (tip 1/2H)φ25,4 × 1,0 (tip 1/2H)

φ22,2 × 1,0 (tip 1/2H)
φ19,1 × 1,0 (tip 1/2H)
φ15,9 × 1,0 (1/2H tip)

φ12,7 × 0,8 (tip O)

φ9,5 × 0,8 (tip O)

φ12,7 × 0,8 (tip O)φ9,5 × 0,8 (tip O)

Nici o dimensiune după ramificare nu poate depăşi dimensiunea oricărei tubulaturi în amonte.

Alegeţi tubulatura din următorul tabel în conformitate cu capacitatea totală a unităţilor interioare 
racordate în aval.

Tubulatura dintre zonele de ramificare 
şi fiecare unitate

Tubulatura dintre zonele de 
ramificare (B2, b2)

50~130 mm50 m sau mai puţin50~130 m50 m sau mai puţin

Conducta de gazConducta de lichid
Dimensiunea tubulaturii (mm)

Partea unităţii exterioare

(Aer condiţionat)

Dimensiunea conductei de lichidDimensiunea conductei de gaz

18,5 kW sau mai mare
14,5 kW sau mai mare şi mai mică de 18,5 kW
9,9 kW sau mai mare şi mai mică de 14,5 kW
6,0 kW sau mai mare şi mai mică de 9,9 kW
Mai puţin de 6,0 kW
Capacitatea totală a unităţilor interioare după ramificare

φ28,6 × 1,2 (tip 1/2H)φ25,4 × 1,0 (tip 1/2H)

φ25,4 × 1,0 (tip 1/2H)
φ22,2 × 1,0 (tip 1/2H)
φ19,1 × 1,0 (tip 1/2H)
φ15,9 × 1,0 (1/2H tip) φ9,5 × 0,8 (tip O)

φ6,4 × 0,8 (tip O)φ12,7 × 0,8 (tip O)

φ12,7 × 0,8 (tip O)φ9,5 × 0,8 (tip O)

Nici o dimensiune după ramificare nu poate depăşi dimensiunea oricărei tubulaturi în amonte.

Alegeţi tubulatura din următorul tabel în conformitate cu capacitatea totală a unităţilor interioare 
racordate în aval.

Tubulatura dintre zonele de ramificare 
şi fiecare unitate

Tubulatura dintre zonele de 
ramificare (B, b, C, c)

50~130 m50 m sau mai puţin50~130 m50 m sau mai puţin
Conducta de gazConducta de lichid

Dimensiunea tubulaturii (mm)
Partea unităţii exterioare

<Dimensiunea tubulaturii de agent frigorific>
(Frigider)

<Lungimea tubulaturii de agent frigorific>

Diferenţa de înălţime dintre unităţile interioare ale instalaţiei de aer condiţionat

Lungimea max. a tubulaturii de ramificare 
(lungimea efectivă)

H4 ≤ 0,5 m

H3 ≤ 5 m

H1, H2 ≤ 10 m

H1, H2 ≤ 35 m (Notă)

unitatea deasupra unităţii exterioare

unitatea de sub unitatea exterioară

În cazul lipsei legăturii 
cu unitatea auxiliară

Notă
La racordarea unităţii auxiliare, 
consultaţi manualul de instalare 
prevăzut pentru unitatea auxiliară.

Diferenţa de înălţime
Tubulatura de gaz
Tubulatura de lichid

Aer
condiţionat

Răcitorul 
unităţii

Vitrină frigorifică

Unitatea exterioară

Notă: Este necesară o închidere hidraulică la intervale de 5 m de la unitatea exterioară.

b2 + e1 ≤ 30 m (e1 este d2 sau e2, prioritară fiind cea mai lungă)

b + c + d1 ≤ 30m (d1 este d sau e, prioritară fiind cea mai lungă)

a2 + b2 + e1 ≤ 130 m (e1 este d2 sau e2, prioritară fiind cea mai lungă)

a + b + c + d1 ≤ 130 m (d1 este d sau e, prioritară fiind cea mai lungă)
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6-2 Protecţia faţă de contaminare la instalarea 
conductelor

Protejaţi tubulatura pentru a preveni pătrunderea umezelii, 
murdăriei, prafului, etc. în tubulatură.

Notă
Acordaţi o atenţie specială prevenirii pătrunderii murdăriei sau 
prafului când treceţi tubulatura prin orificii în pereţi şi când treceţi 
muchiile conductelor în afară.

6-3 Racordarea conductelor
• Aveţi grijă să efectuaţi lipitura sub curent sau sub pernă de azot.

Efectuarea lipiturii fără a circula sau sufla azot în tubulatură va 
genera cantităţi mari de peliculă oxidată în interiorul conductelor, 
afectând ventilele şi compresoarele din sistemul de răcire şi 
împiedicând funcţionarea normală.

• Regulatorul de presiune pentru azotul eliberat la efectuarea 
lipiturii trebuie fixat la 0,02 MPa (circa 0,2 kg/cm2: suficient pentru 
a simţi o adiere uşoară pe obraz).

Notă
Nu folosiţi antioxidant când lipiţi racordurile tubulaturii.
Reziduurile pot înfunda şi defecta echipamentul.

6-4 Instalarea uscătorului

PRECAUŢIE

Acest produs necesită instalarea unui uscător pe tubulatura de lichid 
de la faţa locului.
(Exploatarea unităţii fără un uscător instalat poate cauza defectarea 
echipamentului.)

Selectaţi un uscător din următoarea diagramă:

• Racordaţi uscătorul la conducta de lichid pe partea frigiderului.
• Instalaţi uscătorul într-o poziţie orizontală pe cât posibil.
• Instalaţi uscătorul cât se poate de aproape de unitatea exterioară.
• Îndepărtaţi capacul uscătorului imediat înainte de lipire (pentru a 

preveni absorbţia umezelii din aer).
• Urmaţi instrucţiunile privind lipirea din manualul de instrucţiuni al 

uscătorului.
• Reparaţi toate arsurile vopselei care survin în timpul lipirii 

uscătorului. Contactaţi fabricantul pentru informaţii suplimentare 
despre vopseaua de reparaţii de utilizat.

• Debitul curgerii este specificat pentru unele tipuri de uscător.
Stabiliţi direcţia de curgere în conformitate cu manualul de 
exploatare a uscătorului. (agentul frigorific lichid curge din 
unitatea exterioară spre unitatea interioară.)

6-5 Racordarea tubulaturii agentului frigorific

PRECAUŢIE

• În plus faţă de ventilele de închidere pentru gaz şi pentru lichid, 
această unitate are şi un ventil de închidere pentru întreţinere 
(a se vedea diagrama de mai jos).

• Nu acţionaţi ventilul de închidere pentru întreţinere*.
(Reglajul din fabrică pentru ventilul de închidere pentru întreţinere 
este "deschis." În timpul funcţionării, lăsaţi întotdeauna acest 
ventil în poziţia deschis. Exploatarea unităţii cu ventilul în poziţia 
închis poate cauza defectarea compresorului.)

1. Direcţiile de scoatere a conductelor
Tubulatura locală dintre unităţi poate fi racordată înainte sau pe 
lateral (scoasă afară prin partea de jos) aşa cum este prezentat în 
figura următoare.
Când sunt scoase prin partea de fund, utilizaţi orificiul prestabilit 
din cadrul de bază.

Precauţii la îndepărtarea capacelor orificiilor prestabilite
• Deschideţi orificiul prestabilit din cadrul de bază perforând cele 

4 cavităţi din jur cu un burghiu de 6 mm.

• Aveţi grijă să evitaţi deteriorarea carcasei
• După eliberarea orificiilor prestabilite, recomandăm îndepărtarea 

bavurilor şi vopsirea muchiilor şi zonelor din jurul muchiilor cu 
vopsea pentru reparaţii pentru a preîntâmpina ruginirea.

• Când treceţi cablurile electrice prin orificiile prestabilite, protejaţi 
cablajul cu o conductă protectoare sau cu manşoane pentru a 
preveni deteriorarea cablajului.

Loc Perioadă de instalare Metodă de protecţie

Exterior
Mai mult de o lună Strangulaţi conducta
Mai puţin de o lună Strangulaţi sau astupaţi 

cu bandă conductaInterior Indiferent de perioadă

Model Miez de uscător necesar 
(tip recomandat)

LRYEQ16AY1

160 g (echivalent cu 100% sită 
moleculară)
(DML164/DML164S: fabricat de 
Danfoss)

Locul ce urmează 
a fi lipit

Azot

Azot

Înfăşurare cu bandă
Ventil manual

Regulator

Conducta de agent frigorific

* Ventil de închidere pentru întreţinere

* Ventil de închidere pentru întreţinere

Ventil de închidere pentru partea de gaz 
(prevăzut cu orificiu pentru întreţinere)

Ventil de închidere pentru partea de lichid 
(prevăzut cu orificiu pentru întreţinere)

Racord lateral din stânga

Racord frontal

Racord lateral din dreapta

Perforare

Secţiune concavă 
(4 locuri)

Orificiu prestabilit
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2. Demontarea tubulaturii strangulate
Când racordaţi tubulatura agentului frigorific la unitatea 
exterioară, îndepărtaţi tubulatura strangulată precum în 
procedeul următor.
Consultaţi "Metoda de acţionare a ventilului de închidere" 
pentru manipularea ventilului de închidere.

AVERTIZARE

Deconectaţi tubulatura strangulată după colectarea agentului 
frigorific gaz din tubulatură.
Tubulatura poate exploda cauzând accidentări prin topirea umpluturii 
de metal a lipiturii dacă nu se colectează tot agentul frigorific gaz din 
tubulatură.

Metoda de acţionare a ventilelor de închidere
Urmaţi instrucţiunile de mai jos când acţionaţi fiecare ventil de 
închidere.

PRECAUŢIE

• Nu deschideţi ventilul de închidere până când etapele specificate 
la "8-3 Verificarea dispozitivului şi condiţiilor de instalare" nu 
sunt finalizate.
Nu lăsaţi ventilul de închidere deschis fără a cupla alimentarea de 
la reţea, în caz contrar agentul frigorific se poate condensa în 
compresor şi izolaţia circuitului principal de alimentare de la reţea 
se poate deteriora.

• Aveţi grijă să utilizaţi o unealtă unică pentru manipularea ventilului 
de închidere. Ventilul de închidere nu este de tip ranforsat. 
Exercitarea unei forţe excesive poate sparge ventilul.

• Utilizaţi un furtun de încărcare când utilizaţi orificiul pentru 
întreţinere.

• Aveţi grijă să nu existe scăpări de agent frigorific gaz după 
strângerea capacului ventilului şi a capacului de protecţie.

〈Cuplul de strângere〉
Controlaţi cu următorul tabel dimensiunile ventilelor de închidere 
încorporate de fiecare model şi valorile cuplului de strângere a 
ventilelor de închidere respective.
Dimensiunile ventilelor de închidere

〈Metoda de deschidere〉
1. Scoateţi capacul ventilului şi rotiţi tija în sens opus acelor de 

ceasornic cu o cheie hexagonală.
2. Rotiţi tija până se opreşte.
3. Strângeţi bine capacul ventilului. Consultaţi tabelul de mai sus 

pentru cuplul de strângere în conformitate cu dimensiunea.

〈Metoda de închidere〉
1. Scoateţi capacul ventilului şi rotiţi tija în sensul acelor de 

ceasornic cu o cheie hexagonală.
2. Strângeţi tija până ce vine în contact cu piesa de etanşare 

a ventilului.
3. Strângeţi bine capacul ventilului. Consultaţi tabelul de mai sus 

pentru cuplul de strângere în conformitate cu dimensiunea.

〈Precauţii la manipularea capacului ventilului〉
• Aveţi grijă să nu deterioraţi piesa de etanşare.
• La momentul montării capacului ventilului, aplicaţi un agent 

de blocare a şuruburilor pe filetul şurubului.
• Nu aplicaţi agenţi de blocare a şuruburilor (la utilizarea piuliţei 

olandeze) pe piesa de etanşare.
• Aveţi grijă să strângeţi bine capacul ventilului după acţionarea 

ventilului. Consultaţi "Metoda de acţionare a ventilelor de 
închidere" pentru cuplul de strângere a ventilului.

〈Precauţii la manipularea orificiului pentru întreţinere〉
• Lucraţi pe orificiul pentru întreţinere cu un furtun de încărcare 

prevăzut cu o tijă de împingere.
• La momentul montării capacului de protecţie, aplicaţi un agent 

de blocare a şuruburilor pe filetul şurubului.
• Nu aplicaţi agenţi de blocare a şuruburilor (la utilizarea piuliţei 

olandeze) pe piesa de etanşare.

Tăiere
Tubulatură strangulată (mică)

Tubulatură strangulată (mare)

Tubulatură locală

Furtun de încărcare
Orificiu pentru întreţinere

Tubulatură pe partea produsului

Ventile de închidere pe partea 
de lichid şi pe partea de gaz Orificiu pentru întreţinere

Tubulatură strangulată

Tăiaţi tubulatura strangulată (mică) cu o unealtă 
corespunzătoare, precum un dispozitiv de tăiat ţevi, 
şi deschideţi secţiunea transversală pentru a controla 
că nu există ulei rezidual.
Notă: Dacă din secţiunea transversală iese ulei, tăiaţi 
tubulatura strangulată (mare) cu un dispozitiv de 
tăiat ţevi şi îndepărtaţi tubulatura strangulată.

Procedeul 3

Racordaţi un furtun de încărcare la 
orificiul pentru întreţinere a ventilelor 
de închidere pe partea de lichid şi pe 
partea de gaz şi îndepărtaţi gazul din 
tubulatura strangulată.

Procedeul 2

Topiţi materialul de 
lipitură cu un arzător şi 
îndepărtaţi tubulatura 
strangulată (mare) după 
ce gazul din tubulatura 
strangulată a fost eliminat.

Procedeul 4

Confirmaţi că ventilul de 
închidere. este închis.

Procedeul 1

Ventil de închidere pe partea de lichid φ9,5

Ventil de închidere pe partea de gaz φ25,4

Dimensiunile 
ventilelor de 

închidere

Cuplul de strângere N•m 
(închis în sensul acelor de ceasornic)

Tijă (corpul ventilului) Capacul 
ventilului

Orificiu 
pentru 
întreţinere

φ9,5 5,4~6,5 Cheie hexa-
gonală: 4 mm 13,5~16,5

11,5~13,9
φ25,4 27,0~33,0 Cheie hexa-

gonală: 8 mm 22,5~27,5

Piesă de etanşare
Tijă

Orificiu hexagonal

Capacul ventilului

Orificiu pentru întreţinere

Capacul ventilului

Ventil de închidere 
Piesa de montare a 
capacului ventilului.

Nu aplicaţi agenţi de blocare 
a şuruburilor

Piesă de etanşare

Aplicaţi un agent de blocare 
a şuruburilor

Filetul şurubului
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• Aveţi grijă să strângeţi fix capacul după lucrare. Consultaţi 
"Metoda de acţionare a ventilelor de închidere" pentru cuplul 
de strângere a capacului de protecţie.

PRECAUŢIE

Aplicaţi un agent de blocare a şuruburilor pe soclul capacului 
ventilului şi pe filetul orificiului pentru întreţinere.
În caz contrar, apa de condens va pătrunde în interior şi va îngheţa. 
Prin urmare, deformarea sau deteriorarea capacului de protecţie 
poate cauza scăpări ale agentului frigorific gaz sau defectarea 
compresorului.

3. Racordarea tubulaturii agentului frigorific la unităţile 
exterioare

Dacă este racordată la frontal
Pentru a racorda, scoateţi capacul ventilului de închidere.

Când este racordată la partea laterală (de fund)
Eliberaţi orificiul prestabilit de pe cadrul bazei şi treceţi tubulatura pe 
sub cadrul bazei

PRECAUŢIE

• Controlaţi ca tubulatura locală să nu vină în contact cu alte 
tubulaturi, cadrul bazei sau placa laterală a unităţii.

〈Precauţii pentru tubulatură〉
Efectuaţi ramificarea tubulaturii luând în considerare următoarele 
condiţii.

• La ramificarea tubulaturii de lichid, utilizaţi o îmbinare în Y şi 
ramificaţi-o orizontal. Aceasta va preveni curgerea neuniformă a 
agentului frigorific.

• La ramificarea tubulaturii de gaz, utilizaţi o îmbinare în T şi 
ramificaţi-o astfel încât tubulatura ramificată să se situeze 
deasupra tubulaturii principale (a se vedea ilustraţia de mai jos). 

Aceasta va preveni staţionarea agentului frigorific în unitatea 
interioară care nu funcţionează.

• Utilizaţi o îmbinare în T pentru ansamblul de ramificare a agen-
tului frigorific gaz şi racordaţi din partea superioară a tubulaturii 
principale.

• Asiguraţi-vă că porţiunea orizontală a tubulaturii de gaz are pantă 
descendentă spre unitatea exterioară (a se vedea ilustraţia de 
mai sus).

• Dacă unitatea exterioară este plasată deasupra, faceţi 
o închidere hidraulică la intervale de 5 m de la unitatea exterioară. 
Aceasta va asigura returul neîngrădit al uleiului în tubulatura 
cu panta ascendentă.

7. CABLAJUL DE LEGĂTURĂ
Pentru antreprenorii lucrărilor electrice
• Aveţi grijă să instalaţi un întreruptor pentru scurgere la pământ. 

Produsul încorporează un echipament invertor. Pentru a preveni 
defectarea întreruptorului pentru scurgere la pământ, asiguraţi-vă 
că întreruptorul pentru scurgere la pământ rezistă la interferenţa 
armonică.

• Nu exploataţi CONVENI-PACK până nu este finalizată instalarea 
tubulaturii agentului frigorific, căci în caz contrar compresorul se 
va defecta.

• Nu demontaţi nici un component electric precum termistoare sau 
senzori când conectaţi cablurile de alimentare de la reţea sau 
cablurile de transmisie. Compresorul poate se defecta dacă 
CONVENI-PACK este exploatat cu aceste componente electrice 
îndepărtate. 

PRECAUŢIE

• Tot cablajul de legătură şi toate componentele trebuie instalate de 
un electrician autorizat şi trebuie să se conformeze 
reglementărilor locale şi naţionale relevante.

• Aveţi grijă să folosiţi un circuit electric de alimentare special 
alocat. Nu folosiţi niciodată o sursă de alimentare în comun cu un 
alt aparat.

• Nu instalaţi niciodată un condensator compensator de fază. 
Întrucât această unitate este echipată cu un invertor, instalarea 
unui condensator compensator de fază nu numai că diminuează 
efectul de îmbunătăţire a factorului de putere, dar ar putea cauza 
şi încălzirea accidentală anormală a condensatorului datorită 
undelor de înaltă frecvenţă.

• Procedaţi la cablare numai după ce aţi debranşat total 
alimentarea cu curent electric.

• Împământaţi întotdeauna cablurile în conformitate cu 
reglementările locale şi naţionale relevante.

• Această maşina include un dispozitiv invertor. Conectaţi 
pământul şi lăsaţi sarcina pentru a elimina impactul asupra altor 
dispozitive prin reducerea zgomotului generat de dispozitivul 
invertor şi pentru a preveni curentul scurs să treacă pe carcasa 
produsului.

Capac

Aplicaţi un agent de 
blocare a şuruburilor

Filetul şurubuluiNu aplicaţi agenţi de 
blocare a şuruburilor

Piesă de etanşare

[1] Ventil de închidere pe partea de lichid
 (Aer condiţionat)

conductă accesoriu pe partea de gaz (1)

Conductă auxiliară pe partea de lichid (1)

[4] Ventil de închidere pe partea de lichid
 (Frigider)

[3] Ventil de închidere pe partea de gaz
 (Frigider)

Lipitură

Conductă auxiliară pe partea de gaz (2)
Conductă auxiliară pe partea de lichid (2)

[2] Ventil de închidere pe partea de gaz
 (Aer condiţionat)

Tubulatura pe partea de lichid (procurare la faţa locului)

Deschideţi orificiul prestabilit
Orificiu prestabilit

Conductă auxiliară pe partea de lichid (4)

Conductă auxiliară pe partea de lichid (3)

LipiturăLipitură

Tubulatură pe partea de gaz (procurare la faţa locului)

Conductă auxiliară pe partea de gaz (4)

Conductă auxiliară pe partea de gaz (3)

[1] Ventil de închidere pe partea de lichid
 (Aer condiţionat)

[4] Ventil de închidere pe partea de lichid
 (Frigider)

[3] Ventil de închidere pe partea de gaz
 (Frigider)[2] Ventil de închidere pe partea de gaz

 (Aer condiţionat)

Tubulatura de lichid

A

Îmbinare în Y

Vedere detaliu A

±30° sau mai puţin

Suprafaţă 
orizontală

Tubulatura de gaz

Tubulatură principală

Îmbinare în T

Îmbinare în T

Faceţi ca panta tubulaturii 
să fie descendentă

Tubulatură principală

Faceţi ca panta tubulaturii 
să fie descendentă

Tubulatură 
de ramificare

Faceţi ca panta tubulaturii 
să fie descendentă

Tubulatură de ramificare

Partea unităţii exterioare

Partea unităţii interioare
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• Nu conectaţi conductorul de împământare la conducte de gaz, 
de canalizare, la conductorul paratrăsnetului, sau la linii de 
împământare telefonică.
Conductele de gaz: pot exploda sau lua foc dacă există scurgeri 
de gaz.
Conductele de canalizare: nu este posibil efectul de 
împământare dacă se utilizează tubulatură din material plastic.
Conductori de împământare telefonică şi paratrăsnete: 
periculoase în cazul descărcărilor electrice datorită creşterii 
anormale a potenţialului electric în împământare.

• Aveţi grijă să instalaţi un întreruptor pentru scurgere la pământ.
Această unitate utilizează un invertor, deci trebuie utilizat un 
disjunctor pentru scurgere la pământ capabil să preia armonicele 
înalte pentru a preveni funcţionarea defectuoasă a însuşi 
disjunctorului pentru scurgere la pământ.

• Disjunctoarele pentru scurgeri la pământ special concepute 
pentru protejarea în cazurile de defecţiuni la împământare trebuie 
utilizate împreună cu întrerupătorul principal sau sigurana pentru 
cablaj.

• Lucrările de cablare electrică trebuie executate în conformitate cu 
schemele de conexiuni şi cu descrierile respective.

• Nu puneţi în funcţiune până ce instalarea tubulaturii agentului 
frigorific nu este finalizată.
(Dacă este pus în funcţiune înainte de finalizarea instalării 
tubulaturii agentului frigorific, compresorul se poate defecta.)

• Nu demontaţi niciodată un termistor, un senzor, etc., când 
conectaţi cablajul de alimentare sau cablajul transmisiei.
(Dacă este exploatat fără termistor, senzor, etc., compresorul se 
poate defecta.)

• Acest produs are un detector de protecţie faţă de inversia de faze 
care funcţionează numai când alimentarea este cuplată. În cazul 
întreruperii momentane a alimentării de la reţea cu cuplarea şi 
decuplarea alimentării în timpul exploatării produsului, instalaţi un 
circuit de protecţie faţă de inversia de faze. Funcţionarea 
produsului cu fazele inversate poate defecta compresorul şi alte 
piese.

• Fixaţi bine cablul de alimentare. Alimentarea cu electricitate 
cu nulul lipsă sau cu nulul legat eronat va defecta unitatea.

• Nu conectaţi niciodată reţeaua electrică cu inversie de fază. 
Unitatea nu poate funcţiona în mod normal cu fazele inversate.
Dacă aţi conectat cu fazele inversate, înlocuiţi două din cele trei 
faze.

• Asiguraţi-vă că raportul de dezechilibru electric nu este mai mare 
de 2%. Dacă este mai mare, durata de viaţă a unităţii va fi redusă.
Dacă raportul depăşeşte 4%, unitatea se va opri şi se va afişa un 
cod de defecţiune pe telecomanda de interior.

• Conectaţi ferm conductorul utilizând conductorul desemnat şi 
fixaţi-l cu clemă anexată fără a exercita presiune din exterior pe 
borne (borna pentru cablajul de putere, borna pentru cablajul 
transmisiei şi borna de împământare).

• Instalaţi un comutator care vă permite să conectaţi toţi polii de la 
reţeaua electrică principală.
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7-1 Exemplu de cablare a întregului sistem

Notă
• Pentru cablajul alimentării de la reţea utilizaţi un tub protector.
• Aveţi grijă ca cablurile de curenţi slabi (de exemplu cel al 

telecomenzi, între unităţi, etc.) şi cele de putere să nu se apropie 
la mai puţin de 50 mm distanţă.
Apropierea poate cauza interferenţe electrice, deranjamente şi 
defecţiuni.

• Aveţi grijă să conectaţi cablajul sursei de alimentare la regleta de 
conexiuni a cablajului alimentării de la reţea şi să-l fixaţi aşa cum 
este descris la "7-2 Procedeul pentru cablajul de intrare".

• Nu conectaţi alimentarea de la reţea la regleta de conexiuni 
pentru cablajul transmisiei, pentru avertizare, alarmă, ieşirea 
pentru acţionare şi comutatorul de acţionare de la distanţă. n caz 
contrar întregul sistem va fi deteriorat.

• Cablajul de transmisie trebuie fixat aşa cum este descris la "7-3 
Procedeul pentru cablajul alimentării de la reţea".

• Fixaţi cablurile cu cleme precum coliere flexibile de izolaţie pentru 
a evita contactul cu tubulatura.

• Mulaţi cablurile pentru a preveni deformarea structurilor precum 
capacul cutiei de control. Şi închideţi strâns capacul.

7-2 Procedeul pentru cablajul de intrare
• Dirijaţi cablajul de tensiune înaltă (cablajul reţelei de alimentare, 

legăturile la pământ şi cablajul avertizării/alarmei/acţionării) prin 
deschiderile pentru cablaj situate pe partea laterală sau frontală 
a unităţii (orificii prestabilite) sau pe cadrul de bază (orificii 
prestabilite).

• Dirijaţi cablajul de tensiune joasă (pentru comutatoarele de 
acţionare de la distanţă) prin deschiderile pentru cablaj (orificii 
prestabilite) situate pe partea frontală a unităţii sau prin intrările 
cablajului.

Notă
• Deschideţi orificiile prestabilite cu un ciocan sau o sculă similară.
• După eliberarea orificiilor prestabilite, recomandăm îndepărtarea 

bavurilor şi vopsirea muchiilor şi zonelor din jurul muchiilor cu 
vopsea pentru reparaţii pentru a preîntâmpina ruginirea.

• Când treceţi cablurile electrice prin orificiile prestabilite, protejaţi 
cablajul cu o conductă protectoare sau cu manşoane pentru 
a preveni deteriorarea cablajului.

3 faze 380-415 V
Întreruptor pentru scurgeri la pământ
(tip înaltă frecvenţă)
(Pentru protecţie faţă de defecţiuni de 
împământare, suprasarcină şi scurtcircuit)

C.A. 220-240 V
Întreruptor pentru 
scurgeri la pământ
(tip înaltă frecvenţă)
(Pentru protecţie faţă 
de defecţiuni de 
împământare, 
suprasarcină şi 
scurtcircuit)

(Nota 1)
Comutator de la distanţă

Întreruptor pentru scurgeri la pământ
(Pentru protecţie faţă de defecţiuni de 
împământare, suprasarcină şi scurtcircuit)

E1H

Unitatea 
exterioară

Atenţiona
re intrare
Avertizar
e intrare

Notă: 1. Pentru comutarea de la distanţă, utilizaţi contact fără tensiune pentru microcurent (nu mai mult de 1 mA, 12 V c.c.)
Notă: 2. Capacitate totală pentru avertizare, alarmă: 0,5 A sau mai puţin la c.a. 220 la 240 V.
                Capacitate pentru ieşire de acţionare: 0,5 A sau mai puţin la c.a. 220 la 240 V.

(Nota 2)

Frigider vitrină frigorifică

Frigider vitrină frigorifică

Răcitorul unităţii de frigider

Congelator vitrină frigorifică

Senzor
intrare

Avertizare
intrare

Interfaţă vitrină frigorifică

Regulator ST

Pentru frigider
Pentru congelator

Temporizator pentru frigider 

Temporizator pentru congelator

Placă integrată pentru controlul căldurii (procurare la faţa locului)

Bec de dezgheţare

Contactor electromagnetic
(încălzitor dezgheţare)

Ventil electromagnetic
Termostat de finalizare a dezgheţării
Termostat pentru reglarea temperaturii interioare

Afară-afarăÎnăuntru-afară

Telecoma
ndă

Comutator de la distanţă
(Nota 1)

Unitate auxiliară

Unitatea 
interioară

Ieşire acţionare congelator

Ieşire acţionare frigider (Nota 2)

Comutator de ramificare
Disjunctor de supracurent

C.A. 220-240 V
(Nota 2)Atenţionare ieşire

Avertizare ieşire

Panou de alarmă

Releu
Temporizator pentru congelator
Temporizator pentru frigider

Cablaj de tensiune joasă

Cablaj de tensiune înaltă

Evacuarea tubulaturii
Tub protector

(Partea din spate a capacului 
cutiei de control)

Eticheta cablajului electric

Tăiaţi zona haşurată
Capacul orificiului de traversare
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• Dacă în unitate pot pătrunde animale mici, astupaţi toate golurile 
(componente cu deschidere) cu material (procurare la faţa 
locului).

7-3 Procedeul pentru cablajul alimentării de la 
reţea

〈Procedeu pentru cablarea alimentării de la reţea〉

1 Reţeaua de alimentare (3 faze 380~415)
2 Disjunctor de supracurent (întreruptor pentru scurgeri la pământ), 

comutator de deconectare la toţi polii
3 Legătura la pământ
4 Regleta de conexiuni a alimentării de la reţea
5 Montaţi manşoanele de izolaţie
6 Fixaţi cablajul alimentării de la reţea pentru fazele L1, L2, L3, şi 

respectiv N, cu brăţara prevăzută (1) la brăţara din material 
plastic.

7 Fixaţi legătura la pământ la conductorul de la reţeaua de 
alimentare (faza N) cu brăţara prevăzută (1).

8 Legătura la pământ
Executaţi cablajul astfel încât legătura la pământ să nu vină în 
contact cu cablurile de legătură ale compresorului. În caz contrar, 
zgomotul generat poate influenţa negativ celelalte echipamente.

9 Borna de împământare
10 • Când două cabluri sunt conectate la o bornă, conectaţi-le astfel 

încât părţile posterioare ale contactelor sertizate să fie faţă în 
faţă.

• De asemenea, asiguraţi-vă ca conductorul mai subţire să fie 
deasupra, fixând simultan cele două cabluri la cârligul din 
plastic cu clema auxiliară (1).

Cerinţele pentru circuitul de alimentare, dispozitivul de 
siguranţă şi cabluri (regleta de conexiuni X1M~X4M)
• Pentru conectarea unităţii trebuie prevăzut un circuit de 

alimentare (vezi tabelul următor). Acest circuit trebuie protejat cu 
dispozitivele de siguranţă prescrise, de exemplu un întrerupător 
principal, o siguranţă cu ardere lentă pe fiecare fază şi un 
întreruptor pentru scurgeri la pământ.

• Când utilizaţi disjunctoare acţionate de curent rezidual, aveţi grijă 
să utilizaţi o siguranţă de tip viteză înaltă (1 secundă sau mai 
puţin) pentru un curent rezidual nominal de 200 mA.

• Folosiţi numai conductori din cupru

• Utilizaţi un conductor izolat pentru cordonul de alimentare.
• Alegeţi tipul şi dimensiunea cablului de alimentare în conformitate 

cu reglementările locale şi naţionale relevante.
• Specificaţiile pentru cablajul local sunt conforme cu IEC60245.
• Utilizaţi conductor tip H05VV când se utilizează conducte 

protejate.
• Utilizaţi conductor tip H07RN-F când nu se utilizează conducte 

protejate.

Atenţionare privind calitatea reţelei publice de alimentare cu 
electricitate
Acest echipament se conformează cu:

EN/IEC61000-3-11(1) cu condiţia ca impedanţa sistemului Zsys să 
fie mai mică decât sau egală cu Zmax şi
EN/IEC61000-3-12(2) cu condiţia ca puterea de scurtcircuit Ssc să 
fie mai mare decât sau egală cu valoarea minimă Ssc

la punctul de interfaţă dintre sursa utilizatorului şi sistemul public. 
Este responsabilitatea instalatorului sau utilizatorului echipamentului 
să asigure, prin consultarea operatorului reţelei de distribuţie dacă 
este necesar, ca echipamentul să fie conectat numai la o sursă cu:

Zsys mai mic decât sau egal cu Zmax şi
Ssc mai mare decât sau egal cu valoarea minimă Ssc.

(1) Standardul tehnic european/internaţional care stabileşte limitele 
pentru variaţiile de tensiune.
Fluctuaţiile de tensiune şi scintilaţia în sistemele publice de 
alimentare de tensiune joasă pentru echipamente cu curentul 
nominal de ≤ 75 A

(2) Standard tehnic european/internaţional ce stabileşte limitele 
pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la 
sistemele publice de tensiune joasă cu curent de intrare de > 16 
A şi ≤ 75 A pe fază.

Conexiunile cablajului ieşirii pentru acţionare
• Conectaţi cablajul de ieşire pentru acţionare la regleta de 

conexiuni X2M şi fixaţi-l aşa cum este indicat de următoarea 
diagramă:

Specificaţiile conductorului X2M

PRECAUŢIE

• Consultaţi neapărat "7-1 Exemplu de cablare a întregului sistem" 
la conectarea cablajului de ieşire pentru acţionare.
Compresorul se poate defecta dacă nu este conectat cablajul de 
ieşire pentru acţionare.

Bavură

Orificiu prestabilit
(Pentru cablajul de tensiune înaltă)

Orificiu prestabilit
(Pentru cablajul de tensiune joasă)

NL 1 L 2 L 3

B

1

2

3

4

5

6
7

9
10

8

Cârlig din material plastic

Conductor: gros

Clemă (1)

Conductor: îngustPapuc de tip sertizat
Regletă 
de conexiuni

Faze şi 
frecvenţă Tensiune Intensitate 

min. circuit

Siguranţe 
recoman-

date
LRYEQ16AY1 φ3, 50 Hz 380-415V 35,2 A 40 A

Zmax (Ω) valoare Ssc minimă

LRYEQ16AY1 0,24 1038 KVA

Grosimea cablului electric 0,75~1,25 mm2

Lungime max. cablaj 130 m

Clemă (1)
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Conexiunile cablajului de avertizare, alarmă
• Conectaţi cablajul de avertizare, alarmă la regleta de conexiuni 

X4M şi fixaţi-l aşa cum este indicat de următoarea diagramă:

Specificaţiile conductorului X4M

Notă: Aveţi grijă să izolaţi echipamentul de contact. 

Conexiunile cablajului comutatorului de acţionare de la distanţă
• La instalarea comutatorului de acţionare de la distanţă, fixaţi-l aşa 

cum este indicat de următoarea diagramă:

Specificaţiile conductorului X3M

PRECAUŢIE

• Pentru comutarea de la distanţă, utilizaţi contact fără tensiune 
pentru microcurent (nu mai mult de 1 mA, 12 V c.c.)

• Dacă pentru pornirea şi oprirea unităţii va fi utilizat comutatorul 
pentru acţionare de la distanţă, fixaţi comutatorul de acţionare pe 
"REMOTE" (de la distanţă).

<Precauţii pentru conexiunile bornelor>
• Aveţi grijă să utiliza papucii rotunzi de tip sertizat prevăzuţi cu 

manşoane de izolare.
• Utilizaţi cablurile electrice specificate pentru cablaj şi fixaţi 

cablajul astfel încât regleta de conexiuni să nu fie supusă unor 
forţe din exterior.

• Utilizaţi o şurubelniţă corespunzătoare pentru strângerea 
şuruburilor bornelor.
Şurubelniţa de dimensiuni mici va deteriora capetele şuruburilor 
şi nu poate strânge corespunzător şuruburile.

• Nu strângeţi excesiv şuruburile bornelor, în caz contrar şuruburile 
putând fi deteriorate.

• Consultaţi tabelul următor pentru valorile cuplurilor de strângere a 
şuruburilor bornelor.

• Scoateţi legătura la pământ din crestătura şaibei cupă şi plasaţi 
cablul cu grijă astfel încât celelalte cabluri să nu fie prinde de 
şaibă. În caz contrar, legătura la pământ nu face contact suficient 
şi efectul legării la pământ a conductorul se poate pierde.

• Nu terminaţi cablurile liţate cu lipitură.

7-4 Procedeul de cablare a interiorului unităţilor
• Consultând figura următoare, fixaţi şi cablaţi cablajul de alimen-

tare şi de transmisie utilizând brăţara accesoriu (1), (2) şi (3).
• Plasaţi conductorul de legare la pământ astfel încât acesta să 

vină în contact cu cablurile de legătură ale compresorului. 
Celelalte echipamente vor fi afectate negativ dacă conductorul 
de legare la pământ intră în contact cu cablurile de legătură ale 
compresorului.

• Asiguraţi-vă că nici o parte din cablaj nu face contact cu 
conductele (părţile haşurate din figură).

• Cablajul transmisiei trebuie să fie la cel puţin 50 mm de cablajul 
de alimentare.

• După ce cablajul este finalizat, controlaţi pentru a vă asigura 
că nu există conexiuni slăbite între piesele electrice din cutia 
de control.

1 Tub protector
2 Executaţi cablajul cu grijă astfel încât cablajul să nu vină în 

contact cu orificiul
3 Când dirijaţi cablajul de tensiune înaltă (cablajul reţelei de 

alimentare, legăturile la pământ şi cablajul de ieşire al avertizării/
alarmei/acţionării) din partea stângă.

4 Racordarea tubulaturii locale
5 Regleta de conexiuni a alimentării de la reţea (X1M)
6 Regleta de conexiuni X2M pentru ieşirea de acţionare
7 Regleta de conexiuni a împământării
8 Când dirijaţi cablajul de tensiune înaltă (cablajul reţelei de 

alimentare, legăturile la pământ şi cablajul de ieşire al avertizării/
alarmei/acţionării) din partea dreaptă.

9 Când dirijaţi cablajul de tensiune înaltă (cablajul reţelei de 
alimentare, legăturile la pământ şi cablajul de ieşire al avertizării/
alarmei/acţionării) din partea frontală.

10 Regleta de conexiuni a comutatorului de acţionare de la distanţă 
(X3M)

11 Când dirijaţi cablajul întrerupătorului de comandă al telecomenzii 
printr-o deschidere pentru cablaj

12 Separaţi la cel puţin 50 mm
13 Agrafă

Grosimea cablului electric 0,75~1,25 mm2

Lungime max. cablaj 130 m

Grosimea cablului electric 0,75~1,25 mm2

Lungime max. cablaj 130 m

Montaţi manşoanele 
de izolaţie

Fixaţi cablajul cu brăţara 
prevăzută (1)

X3M 21

Fixaţi cablajul 
întrerupătorului de comandă 
al telecomenzii la blocul din 
material plastic cu o clemă 
(procurare la faţa locului).

Cablu 
de alimentare

Manşon de izolare

Papuc de tip sertizat

Dimensiune şurub Cuplu de strângere (N•m)
M8 (regleta de conexiuni a 
alimentării de la reţea) 5,5 - 7,3
M8 (pământ)
M4 (X2M) 2,39 - 2,91
M3,5 (X3M) 0,79 - 0,97

Secţiune de decupat  

Şaibă cupă

Papuc de tip sertizat

6

8

1112917

3

2

1

13

15 5

4

14

16

10
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14 Efectuaţi cablarea cu grijă astfel încât învelişul de antifonare al 
compresorului să nu se desprindă

15 Suport
16 Fixat la partea posterioară a suportului cu clema inclusă (2)
17 Fixat la partea posterioară a suportului cu clema inclusă (2)

PRECAUŢIE

După finalizarea lucrărilor electrice, controlaţi să nu rămână 
deconectate conectoare sau borne ale pieselor electrice din cutia de 
control.

8. INSPECŢIA ŞI IZOLAREA 
CONDUCTEI

Pentru antreprenorul lucrărilor de instalare a 
tubulaturii, al lucrărilor electrice şi pentru muncitorii 
implicaţi în proba de funcţionare

• Nu deschideţi niciodată ventilul de închidere până nu a fost 
finalizată măsurarea izolaţiei circuitului principal de alimentare. 
Valoarea măsurată a izolaţiei va deveni mai mică dacă măsurarea 
este efectuată cu ventilul de închidere deschis.

• La finalizarea inspecţiei şi încărcării agentului frigorific, 
deschideţi ventilul de închidere. Compresorul se va defecta dacă 
CONVENI-PACK este exploatat cu ventilul de închidere închis.

8-1 Proba de etanşeitate/uscarea cu vid
Agentul frigorific este inclus în unitate.
Aveţi grijă să menţineţi închise ventilele de închidere 
atât pe partea de lichid cât şi pe partea de gaz pe 
durata testului de etanşeitate sau a uscării cu vid 
a tubulaturii locale.

[pentru antreprenorul lucrărilor de instalare a tubulaturii]
La finalizarea lucrărilor de instalare a tubulaturii, efectuaţi întocmai 
următoarea inspecţie.
• Pentru a vă asigura că CONVENI-PACK rezistă corespunzător la 

presiune şi nu permite penetrarea substanţelor străine, aveţi grijă 
să utilizaţi unelte speciale pentru R410A.

• Etanş
Presurizaţi secţiunea de presiune ridicată a sistemului (tubulatura 
de lichid) la 3,8 MPa (38 bar) şi presurizaţi partea de presiune 
joasă (tubulatura de gaz) la presiunea nominală (*1) a unităţii 
interioare (procurare le faţa locului) de la orificiul pentru 
întreţinere (*2) (nu depăşiţi presiunea nominală). Se consideră că 
sistemul a trecut testul dacă presiunea nu scade timp de 24 ore.
Dacă presiunea scade, controlaţi şi remediaţi scăpările.

• Uscarea cu vid
Racordaţi o pompă de vid la orificiile pentru întreţinere (*) ale 
conductelor de lichid şi de gaz timp de cel puţin 2 ore şi vidaţi 
unitatea la –100,7 kPa sau mai jos. Apoi lăsaţi unitatea cel puţin 
1 oră la presiunea de –100,7 kPa sau mai mică şi controlaţi dacă 
citirea manometrului de vid nu creşte. Dacă presiunea creşte, 
există apă reziduală în sistem sau sistemul are scăpări.

*1 Contactaţi fabricantul pentru informaţii suplimentare despre 
presiunea nominală a unităţii interioare (procurare la faţa locului).

*2 Consultaţi eticheta de instrucţiuni de pe panoul frontal al unităţii 
exterioare (mai jos) pentru poziţia orificiului pentru întreţinere.

PRECAUŢIE

• Efectuaţi un test de etanşeitate şi o uscare cu vid precis prin 
orificiile pentru întreţinere ale ventilelor de închidere atât pentru 
lichid cât şi pentru gaz.

• Utilizaţi furtunuri de încărcare (prevăzut fiecare cu tijă de 
împingere) când utilizaţi orificiile pentru întreţinere.

În cazul unei pătrunderi posibile a apei în tubulatură
Efectuaţi uscarea cu vid menţionată mai sus timp de 2 ore mai întâi 
în următoarele cazuri:
Dacă produsul este instalat într-un sezon ploios, există riscul 
condensării din cauza apei acumulate în tubulatură în timpul 
instalării, sau există riscul pătrunderii apei de ploaie în tubulatură din 
alte motive.
Apoi creaţi o presiune de până la 0,05 MPa cu azot gaz (pentru 
anularea vidului) şi vidaţi unitatea –100,7 kPa sau mai jos timp de 
1 oră cu o pompă de vid (pentru uscarea cu vid).
Repetaţi anularea vidului şi uscarea cu vid dacă presiunea nu ajunge 
la –100,7 kPa sau mai jos după minim 2 ore de vidare. Lăsaţi starea 
de vid timp de 1 oră, apoi controlaţi dacă citirea pe vacuummetru nu 
creşte.

8-2 Lucrările de izolare termică
• Aveţi grijă să efectuaţi izolarea termică a tubulaturii după proba 

de etanşeitate şi uscarea cu vid.
• Aveţi grijă să efectuaţi izolarea termică a conductelor de lichid şi de 

gaz în tubulatura de legătură. Altfel, pot rezulta scurgeri de apă.
• Aveţi grijă să izolaţi tubulatura de legătură pentru lichid şi de gaz. 

Neprocedând astfel se pot produce scăpări de apă. Consultaţi 
următoarea diagramă ca îndrumar general când selectaţi 
grosimea izolaţiei.

• Temperatura minimă la sosire în conducta de lichid
 20°C (partea de aer condiţionat)
   5°C (partea frigiderului)

Temperatura minimă la sosire în conducta de gaz
   0°C (partea de aer condiţionat)
–20°C (partea frigiderului)

• Ranforsaţi materialul de izolaţie pentru tubulatura agentului frigo-
rific în conformitate cu mediul instalaţiei termice. În caz contrar, 
pe suprafaţa materialului de izolaţie se poate forma condens.

Distribuitorul 
manometrului
Furtun de 
încărcare

• Pentru a vă asigura că CONVENI-PACK 
rezistă corespunzător la presiune şi nu 
permite penetrarea substanţelor străine 
(apă, murdărie şi praf), utilizaţi un 
distribuitor de manometrului şi furtun de 
încărcare special pentru R410A. Uneltele 
speciale pentru R410A şi R407C sunt 
diferite în privinţa specificaţiilor şuruburilor.

Pompă de vid

• Acordaţi cea mai mare atenţie pentru uleiul 
din pompă să nu curgă înapoi în sistem în 
timp ce pompa nu funcţionează.

• Folosiţi o pompă de vid care poate evacua 
până la -100,7 kPa (5 torr, -755 mm Hg).

Gaz pentru 
proba de 
etanşeitate

• Azot gaz

Etichetă

Poziţia etichetei de instrucţiuni

R410A

Ventil

Furtun de 
încărcare

Ventil de închidere 
pe partea de gaz

Unitatea exterioară

Partea de lichid
ventil de închidere

Ventil de închidere
orificiu pentru întreţinere

La unitatea interioară
de frigider

La unitatea interioară 
de aer condiţionat 

Procedura de conectare pentru 
distribuitorul manometrului şi pompa de vid

Notă: Tubulaturi de legătură

Pompă de vidAparat 
de măsură

Utilizat pentru completarea 
cu agent frigorific

Reductor de presiune

(c
u 
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)
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• În cazul în care apa de condens de pe ventilele de închidere 
poate scurge spre partea unităţii interioare prin spaţiul dintre 
materialul de izolaţie şi tubulatură întrucât unitatea exterioară 
este instalată deasupra unităţii interioare sau din alte motive, 
remediaţi în mod adecvat situaţia precum prin ştemuirea 
racordurilor (a se vedea ilustraţiile de mai jos).

• Prindeţi capacul ştuţului de evacuare a tubulaturii cu un orificiu 
prestabilit deschis. Dacă prin orificiul de ieşire a tubulaturii ar 
putea intra în unitate animale mici, astupaţi orificiul cu material 
de blocare (procurare la faţa locului) după finalizarea etapelor 10. 
COMPLETAREA CU AGENT FRIGORIFIC" (a se vedea 
ilustraţia de mai jos).
Utilizaţi evacuarea tubulaturii pentru lucrările necesare în timpul 
etapelor de "10. COMPLETAREA CU AGENT FRIGORIFIC" 
(de ex., introducerea furtunului de încărcare).

Notă
• După eliberarea orificiilor prestabilite, vă recomandăm să 

îndepărtaţi bavurile orificiilor şi să vopsiţi muchiile şi zonele în 
jurul muchiilor cu vopsea pentru reparaţii.

8-3 Verificarea dispozitivului şi condiţiilor 
de instalare

Aveţi grijă să verificaţi următoarele.

<Pentru cei ce efectuează lucrările electrice>
A se vedea "7-2 Procedeul pentru cablajul de intrare".

1. Asiguraţi-vă că nu există defecţiuni la cablajul de alimentare, sau 
piuliţe slăbite.
A se vedea "7-3 Procedeul pentru cablajul alimentării de la 
reţea".

2. S-a deteriorat izolaţia circuitului principal de alimentare?
Măsuraţi izolaţia şi verificaţi ca izolaţia să fie peste valoarea 
obişnuită în conformitate cu reglementările locale şi naţionale 
relevante.

<Pentru cei care execută lucrările de instalare a tubulaturii>
1. Asiguraţi-vă că dimensiunea tubulaturii este corectă.

A se vedea "6-1 Selecţia materialului pentru tubulatură".

2. Asiguraţi-vă că lucrările de izolare sunt finalizate. 
A se vedea "8-2 Lucrările de izolare termică".

3. Asiguraţi-vă că nu există defecţiuni la tubulatura agentului 
frigorific.
A se vedea "6. TUBULATURA DE AGENT FRIGORIFIC".

9. VERIFICĂRI DUPĂ FINALIZAREA 
LUCRĂRII

• Asiguraţi-vă că următoarele lucrări sunt terminate în conformitate 
cu manualul de instalare.

Tubulatura
Cablajul
Proba de etanşeitate/uscarea cu vid
Instalarea unităţii interioare
Lucrările de instalare a unităţii auxiliare
(În cazul racordării unităţii de sprijin)

10. COMPLETAREA CU AGENT 
FRIGORIFIC

Pentru antreprenorul lucrărilor de umplere cu agent 
frigorific

Utilizaţi R410A pentru completarea agentului frigorific.
Butelia de agent frigorific R410A este vopsită cu o bandă roz.

Avertizare Avertizare de pericol de electrocutare

• Închideţi ferm capacul cutiei de control înainte de a cupla 
alimentarea.

• Înainte de cuplarea alimentării de la reţea, controlaţi prin orificiul 
de inspecţie (pe partea stângă) al capacului cutiei de control 
decât comutatorul de acţionare este fixat pe OFF (decuplat).
Dacă comutatorul de acţionare este fixat pe ON, ventilatorul se 
poate roti.

• Utilizaţi o tijă izolată pentru a acţiona butoanele prin uşa de 
vizitare a cutiei cu componente electrice.
Există un risc de electrocutare dacă se ating piese sub tensiune, 
întrucât această operaţiune trebuie executată cu alimentarea 
cuplată.

• Controlaţi LED-urile indicatoare de pe placa cu circuite imprimate 
(A1P) a unităţii exterioare prin orificiul de inspectare (pe partea 
dreaptă) a capacului cutiei de control după pornirea unităţii 
exterioare (a se vedea ilustraţia).
Compresorul nu va funcţiona aproximativ 10 minute după 
cuplarea unităţii exterioare şi a unităţii interioare de aer 
condiţionat.
H2P se va stinge când sunt întrunite condiţiile pentru funcţionarea 
sistemului. (H3P continuă să clipească)

AVERTIZARE

• Utilizaţi echipament de protecţie (de ex., mănuşi şi ochelari de 
protecţie) în timpul umplerii agentului frigorific.

• Fiţi atent la rotaţia ventilatorului ori de câte ori panoul frontal este 
deschis în timpul lucrului.
Ventilatorul se mai poate roti continuu un timp după oprirea 
funcţionării unităţii exterioare.

Ventil de închidere 
pe partea de lichid

Ştemuire, etc.

Material de izolaţie
Tubulatura dintre unităţile 
interioară/exterioară

Ventil de închidere 
pe partea de gaz

Capacul orificiului 
de ieşire a tubulaturii

Deschideţi un orificiu 
prestabilit la Tubulatura pe partea de gaz

Bloc 
Tubulatura 
pe partea de lichid

Comutator de acţionare 
(reglaj din fabrică: OFF)

ONOFFREMOTE

(Orificiu pentru inspecţie (partea stângă) 
(partea din stânga sus a cutiei de control)

Cutie de control

(Orificiu pentru inspecţie 
(partea dreaptă)

(Orificiu pentru inspecţie 
(partea stângă)

Capacul orificiului 
pentru inspecţie

Ridicaţi această ureche 
şi deschideţi capacul.LED

(H1~8P)

Capacul cutiei de control

(Orificiu pentru inspecţie (partea dreaptă) 
(partea din dreapta sus a cutiei de control)
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[lucrarea de completare a agentului frigorific]

PRECAUŢIE

• Consultaţi Metoda de acţionare a ventilelor de închidere 
pentru metoda de control al ventilelor de închidere.

• Nu completaţi niciodată agentul frigorific lichid direct dintr-o 
conductă de gaz. Comprimarea lichidului poate cauza 
defectarea compresorul.

• Consultaţi manualul de service pentru instrucţiuni privind 
încărcarea cu agentul frigorific suplimentar când unităţile 
interioare sunt racordate numai la partea de echipament de aer 
condiţionat sau numai la partea de frigider.

• Când singura unitate interioară conectată este o instalaţie de aer 
condiţionat (când vitrină frigorifică nu este conectată la partea de 
aer condiţionat), consultaţi manualul de service pentru 
instrucţiunile privind încărcarea de agent frigorific suplimentar. 

1. Agentul frigorific trebuie notat pentru acest produs. Calculaţi 
cantitatea de agent frigorific de completare în conformitate cu 
eticheta pentru calculul cantităţii de completare cu agent frigorific.
Procedeele pentru calculul cantităţilor de încărcare cu agent 
frigorific sunt descrise la pagina 18.

2. Folosiţi următorul procedeu pentru completarea cu agent 
frigorific.
Consultaţi "8-1 Proba de etanşeitate/uscarea cu vid" pentru 
racordarea buteliei cu agent frigorific.

(1) Porniţi unitatea interioară şi panoul de comandă.
Nu porniţi unitatea exterioară.

(2) Completaţi agentul frigorific din orificiul pentru întreţinere al 
ventilului de închidere de pe partea de lichid.

(3) În cazul în care cantitatea calculată de agent frigorific nu poate fi 
umplută, luaţi următoarele măsuri pentru a acţiona sistemul şi 
pentru a continua completarea agentului frigorific.
a. Deschideţi complet ventilul de închidere pentru gaz şi potriviţi 

deschiderea ventilului de închidere pentru lichid (*1).
b. [Avertizare/Avertizare de electrocutare]

Porniţi unitatea exterioară.
c. [Avertizare/Avertizare de electrocutare]

Cuplaţi comutatorul de acţionare a unităţii exterioare şi 
completaţi agentul frigorific în timp ce unitatea exterioară 
funcţionează.

d. Decuplaţi comutatorul de acţionare a unităţii exterioare după 
completarea cu cantitatea specificată de agent frigorific.

e. [Atenţie] 
Deschideţi complet, prompt ventilele de închidere pe partea 
de gaz şi de lichid. În caz contrar, tubulatura poate exploda din 
cauza închiderii lichidului.

*1 Presiunea interioară a buteliei va scădea când rămâne puţin 
agent frigorific în butelie, făcând imposibilă încărcarea unităţii, 
chiar dacă se potriveşte deschiderea ventilului de închidere 
pentru lichid. În această situaţie, înlocuiţi butelia cu una care are 
mai mult agent frigorific rămas.
În plus, dacă lungimea tubulaturii este mare, completarea în timp 
ce ventilul de închidere pentru lichid este complet închis poate 
cauza activarea sistemului de protecţie, cauzând scoaterea din 
funcţiune a unităţii.

1. După finalizarea lucrării, aplicaţi un agent de blocare a şuruburilor 
(pentru piuliţe olandeze) pe şuruburile ventilelor de închidere şi a 
orificiilor pentru întreţinere.
Consultaţi "Precauţii la manipularea capacului ventilului" şi 
"Precauţii la manipularea orificiului pentru întreţinere" din "6-5 
Racordarea tubulaturii agentului frigorific" pentru 
manipularea capacelor ventilelor şi a orificiilor pentru întreţinere.

2. După finalizarea completării agentului frigorific, completaţi rubrica 
"cantitatea totală de agent frigorific completat" de pe eticheta cu 
instrucţiuni pentru completarea agentului frigorific al unităţii 
exterioare cu cantitatea efectivă de agent frigorific completat.
Consultaţi ilustraţia poziţiei de lipire a etichetei pentru 
instrucţiunile privind completarea cu agent frigorific (a se vedea 
ilustraţia de mai sus).

[Precauţii pentru butelia de agent frigorific]
La umplerea cu agent frigorific, controlaţi dacă este asigurat sifonul. 
Apoi plasaţi butelia astfel încât agentul frigorific să fie umplut în stare 
lichidă (a se vedea tabelul de mai jos).
R410A este un agent frigorific mixt, a cărei compoziţie se poate 
schimba şi funcţionarea normală a sistemului poate să nu fie posibilă 
dacă agentul frigorific este umplute în stare gazoasă.

[Controlaţi prin vizor]

PRECAUŢIE

• Deschideţi complet ventilele de închidere pe partea de gaz 
şi pe partea de lichid după finalizarea completării cu agent 
frigorific.
Compresorul se va defecta dacă sistemul este exploatat cu 
ventilul de închidere închis.

• Aplicaţi un agent de blocare a şuruburilor pe şuruburile 
pieselor soclului capacului ventilului şi pe orificiul pentru 
întreţinere
(În caz contrar, apa de condens va pătrunde şi va îngheţa în 
interior, cauzând deformarea sau deteriorarea capacului, ceea ce 
poate duce la scăpări de agent frigorific gaz sau la defecţiuni ale 
compresorului.)

Cutie de control

Poziţia de lipire a etichetei

Eticheta cu instrucţiuni privind 
completarea cu agent frigorific

Butelie prevăzută cu sifon.

Alte butelii

Ţineţi butelia în poziţie verticală şi umpleţi cu agent frigorific.
(În interior există un tub de sifon ceea ce face posibilă 
completarea cu agent frigorific lichid fără a fi necesară 
răsturnarea buteliei.)

Ţineţi butelia cu capul în jos şi umpleţi 
cu agent frigorific.
(Fiţi atent ca butelia să nu se răstoarne.)

Vizor

Agent frigorific insuficient

Totdeauna iese 
afară spumă.

Starea etanşării

Curge puţină 
spumă.

Plin cu lichid
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11. PROBĂ DE FUNCŢIONARE
Pentru operatorii de probe de funcţionare

Nu acţionaţi singură unitatea exterioară pentru probe de funcţionare.
Când racordaţi o unitate de sprijin consultaţi manualul de instalare 
livrat cu unitatea de sprijin înainte de proba de funcţionare.

Procedeul probei de funcţionare
Utilizaţi următorul procedeu pentru a efectua o probă de funcţionare 
după ce lucrările de instalare au fost finalizate pentru întregul sistem:

1. Deschideţi complet ventilele de închidere pe partea de gaz şi pe 
partea de lichid a unităţii exterioare.

2. Controlaţi să fie închise capacele cutiei de accesorii electrice 
a unităţii exterioare, a unităţii interioare (instalaţia de aer 
condiţionat, frigiderul vitrină frigorifică, răcitorul unităţii de frigider) 
şi capacul tubulaturii unităţii exterioare. Apoi porniţi unităţile 
exterioară şi interioară (instalaţia de aer condiţionat, frigiderul 
vitrină frigorifică, răcitorul unităţii de frigider).

3. Cuplaţi comutatorul de acţionare din uşa de vizitare a unităţii 
exterioare. (Ventilatorul exterior începe să se rotească la circa 
10 minute după cuplarea comutatorului de acţionare şi pornirea 
compresorului.)

4. Apăsaţi butonul ON/OFF de pe telecomanda unităţii exterioare 
(instalaţia de aer condiţionat) pentru a acţiona unitatea.

5. Verificaţi starea etanşării prin vizorul unităţii exterioare. În cazul 
insuficienţei agentului frigorific, controlaţi dacă agentul frigorific 
este încărcat la nivelul specificat.

6. Verificaţi următoarele la fiecare unitate.

7. Aveţi grijă să decuplaţi comutatorul de exploatare înainte de a 
decupla alimentarea de la reţea.

Diagnosticarea erorilor
• Controlaţi următoarele dacă pe telecomandă nu este afişat nimic 

în timpul probei de funcţionare.

<Unitatea interioară (instalaţia de aer condiţionat)>
1. Este cuplată alimentarea de la reţea?
2. Este cablul întrerupt sau cablat incorect (între alimentarea de la 

reţea, unitatea interioară şi telecomandă)?
3. S-a topit siguranţa de pe placa cu circuite imprimate?

• Luaţi următoarea măsură dacă găsiţi un cod de defecţiune pe 
telecomandă în timpul probei de funcţionare.

*1
Fixaţi comutatorul de acţionare la poziţia "OFF" pentru a reseta 
alimentarea de la reţea şi apoi readuceţi comutatorul în poziţia "ON" 
pentru a reporni unitatea. Dacă problema persistă, consultaţi 
manualul de service. 

• Dacă aţi schimbat cablul de alimentare şi linia de transmisie, 
menţineţi alimentarea de la reţea a unităţii interioare (instalaţia de 
aer condiţionat, frigiderul vitrină frigorifică, răcitorul unităţii de 
frigider) şi cea a plăcii integrate de control al căldurii, decuplaţi 
comutatorul de acţionare a unităţilor exterioare şi nu neglijaţi 
niciodată să apăsaţi butonul comutator (BS5) de pe placa cu 
circuite imprimate (A1P) din cutia de accesorii electrice (dreapta) 
a unităţii exterioare timp de cel puţin 10 secunde (Deschideţi uşa 
de vizitare (dreapta) din porţiunea din dreapta sus a cutiei de 
accesorii electrice şi acţionaţi butonul comutator (BS5) utilizând o 
tijă izolată). (a se vedea figura din dreapta.)

• Consultaţi manualul de întreţinere pentru detalii suplimentare.

PRECAUŢIE

• Nu deconectaţi alimentarea de la reţea timp de 1 minut după 
fixarea comutatorului de acţionare pe "ON".
Detectarea scurgerii electrice se efectuează timp de mai multe 
secunde după ce comutatorul de acţionare a fost fixat pe "ON" şi 
fiecare compresor începe să funcţioneze, astfel că deconectarea 
alimentării de la reţea în acest timp va da o detectare falsă.

Pentru distribuitori

• După finalizarea probei de funcţionare, controlaţi montarea 
capacului tubulaturii şi panoului frontal.

• La momentul livrării către client, utilizaţi manualul de exploatare şi 
explicaţi complet manipularea echipamentului.

• Pentru precauţiile din timpul livrării consultaţi şi manualul de 
instalare prevăzut pentru fiecare unitate.

Frigider vitrină frigorifică

Trebuie să sufle aer rece şi 
temperatura trebuie să scadă la 
nivelul prestabilit.
Ventilul electronic de destindere 
trebuie controlat la un grad 
corespunzător de supraîncălzire.
Unitatea trebuie să pornească 
operaţiunea de dezgheţare la 
momentul setat pe temporizator.

Răcitorul unităţii de frigider

Trebuie să sufle aer rece şi 
temperatura trebuie să scadă la 
nivelul prestabilit.
Ventilul electronic de destindere 
trebuie controlat la un grad 
corespunzător de supraîncălzire.
Unitatea trebuie să pornească 
operaţiunea de dezgheţare la 
momentul setat pe temporizator.

Instalaţia de aer 
condiţionat

Trebuie să sufle aer rece (sau aer 
fierbinte).

Cod de 
defecţiune Defect la instalaţie Măsură de luat

E3, E4 Ventilele de închidere 
închise

Deschideţi complet 
ventilele de închidere.

L4 Trecerea aerului este 
blocată.

Îndepărtaţi obstacolele 
care blochează trecerea 
aerului.

U1 Inversarea fazelor la 
alimentarea cu curent

Schimbaţi două din cele 
trei cabluri de alimentare.

U2 Cădere de tensiune Verificaţi căderea de 
tensiune.

U4, UF Cablaj greşit al liniilor de 
transmisie între unităţi

Controlaţi conexiunea 
liniilor de transmisie 
dintre unitatea exterioară 
şi instalaţia de aer 
condiţionat.

UA În caz de discrepanţă a 
sistemului

Verificaţi dacă instalaţia 
de aer condiţionat este 
conectată aşa cum 
trebuie să fie asamblată.

E2 Scurgere electrică A se vedea *1.

Uşă de vizitare (dreapta)
(Porţiunea din dreapta sus a cutiei de accesorii electrice)
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• Acest produs trebuie umplut cu agent frigorific la faţa 
locului.
Calculaţi cantitatea de agent frigorific de completare în 
conformitate cu următoarele elemente şi însemnaţi 
cantitatea de agent frigorific într-o listă prezentată mai jos.

1. Cantitatea de agent frigorific pentru tubulatura de lichid este 
calculată din dimensiunea tubulaturii de lichid şi lungimea 
tubulaturii sistemului.
(Calculaţi cantitatea suplimentară de încărcare cu agent frigorific 
rotunjind la 0,1 kg.)

2. Cantitatea totală de agent frigorific a fiecărei dimensiuni de 
tubulatură.---(1)

3. Cantitatea de agent frigorific pentru unitatea interioară a 
frigiderului este calculată din capacitatea vitrinei frigorifice 
racordate conform tabelului 1 de mai jos).
1). Total toate capacităţile frigiderului vitrină frigorifică.
2). Total toate capacităţile congelatorului vitrină frigorifică.
3). Total toate capacităţile serpentinei suflantei.
4). Calculaţi cantitatea de agent frigorific din capacităţile totale şi 

tabelul 1) de mai jos al fiecărei unităţi interioare.
4. Cantitatea de agent frigorific pentru fiecare unitate interioară a 

instalaţiei de aer condiţionat calculată din capacitatea unităţii 
interioare racordate ca în tabelul 2 de mai jos).

5. Cantitatea totală de agent frigorific a fiecărei unităţi interioare.
---(2)

6. Cantitatea totală de agent frigorific din tabelul de mai jos(1), (2), şi 
(3).---(4)

7. Verificaţi condiţiile de etanşare prin vizor la momentul probei de 
funcţionare.
Dacă vizorul nu a fost încă etanşat (datorită agentului frigorific 
insuficient), încărcaţi suplimentar agent frigorific cu câte 0,5 kg.

Notă
• Limita superioară a reglării cantităţii de agent frigorific în timpul 

probei de funcţionare presupune de 0,1 ori cantitatea de agent 
frigorific calculat din capacitatea unităţilor interioare racordate. 

8. Umpleţi cantitatea de agent frigorific pentru completare de pe 
această etichetă.---(5)

9. Calculaţi cantitatea întregii umpleri de agent frigorific din acest 
sistem.---(7)

Tabelul 1) Capacitatea şi cantitatea de agent frigorific a unităţii 
interioare (vitrină frigorifică şi serpentină suflantă)

Notă
1. Cazul vitrinei frigorifice, condiţia de capacitate (temperatura de 

evaporare)
Frigider :-10°C
Congelat :-35°C

2. Cazul serpentinei suflantei, condiţia de capacitate este 10°C (Td).

Tabelul 2) Cantitatea de agent frigorific a unităţii interioare pentru 
condiţionarea aerului

*Calculaţi pentru fiecare unitate.
Figura 1)

Metoda de calculul a "cantităţii suplimentare de agent frigorific de încărcare"

Dimensiunea 
conductei de 
lichid

 (mm)

Cantitatea de 
agent frigorific 
pe 1 m

(kg)

Lungimea 
conductei

(m)

Cantitatea 
totală de 
agent frigorific

 (kg)
φ6,4 0,02 (a)
φ9,5 0,06 (b)
φ12,7 0,12 (c)
φ15,9 0,19 (d)

(1) Subtotal [(a)+(b)+(c)+(d)]

Unitatea interioară Capacitatea 
totală (kW)

Cantitatea de 
agent frigorific 
(consultaţi 
tabelele 1 şi 2)

Frigider vitrină frigorifică (A)
Congelator vitrină 
frigorifică (B)

Serpentină suflantă (C)
Unitatea de aer condiţionat (D)

(2) Subtotal [(A)+(B)+(C)+(D)]
(3) Cantitate constantă de umplere 
suplimentară 3,5

(4) Cantitatea totală de agent frigorific 
pentru completare [(1)+(2)+(3)]

(5) Cantitatea de agent frigorific completat 
la momentul probei de funcţionare.

(6) Cantitatea umplerii iniţiale 11,5
(7) Cantitatea suplimentară totală de 

încărcare [(4)+(5)+(6)]

(5) ≤ (2) × 0,1

Capacitatea totală a vitrinei 
frigorifice sau a serpentinei 
suflantei
 (*Notă.)

Cantitatea de agent frigorific (kg)
Vitrină frigorifică Serpentină 

suflantăFrigider Îngheţat

Mai puţin de 5 kW 1,1 1,4 0,6
De la 5 kW la mai puţin de 
10 kW 2,3 3,2 1,2

De la 10 kW la mai puţin de 
15 kW 3,4 5,2 1,7

De la 15 kW la mai puţin de 
20 kW 4,6 2,3

20 kW sau mai mult 5,9 3,0

 HP
Tipuri de
unitatea interioară

2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 8,0 10,0

Tip casetă cu flux circular 
(FXFQ) 0,5 0,9 0,9 0,9 1,0

Tip casetă cu flux dublu 
(FXCQ) 0,5 0,7 0,8 1,1

Integrat în tavan (FXSQ) 0,3 0,6 0,5 1,0 1,0
Tip de conductă montată 
pe tavan (FXMQ) 0,5 1,2 1,2 2,1 2,4

Tip suspendat de tavan 
(FXHQ) 0,8

Tip casetă suspendată 
de tavan (FXUQ) 0,9 1,1

Frigider vitrină 
frigorifică

Congelator 
vitrină frigorificăUnitate auxiliară

Serpentină suflantă
Unitatea exterioară

Unitatea interioară

Plin cu 
lichid

Bule de gaz ies 
tot timpul.

Ies câteva 
bule de 
gaz.

Agent frigorific insuficient (    )Stare etanşată (    )
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