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Предпазни мерки

■ Прочетете внимателно тези предпазни мерки, за да
осигурите правилен монтаж.

■ Това ръководство разделя предпазни мерки на два вида -
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ.
Спазвайте посочените по-долу предпазни мерки: всички те
са от значение за осигуряване на безопасността.

■ В ръководството са използвани следните символи:

■ След приключване на монтажа, изпробвайте уреда за
евентуални грешки при монтажа. Предоставете на потреби-
телите достатъчно пълни инструкции за употребата и
почистването на уреда, в съответствие с ръководството за
експлоатация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

■ Монтажът трябва да се извърши от доставчика или друг
оторизиран специалист.
Неправилният монтаж може да доведе до изтичане на
вода, токови удари или пожар.

■ Монтирайте климатика съгласно инструкциите в това
ръководство.
Неправилният монтаж може да доведе до изтичане на
вода, токови удари или пожар.

■ При монтажа използвайте само предоставените или
изрично указаните части.
Използването на други части може да доведе до разхлаб-
ване на уреда, изтичане на вода, токов удар или пожар.

■ Монтирайте климатика върху твърда основа, която може
да издържи теглото на уреда.
Неподходящата основа или непълният монтаж може да
причинят наранявания при евентуалното падане на уреда
от основата.

■ Електрическите работи следва да се извършват в съот-
ветствие с ръководството за монтаж и националните
разпоредби за окабеляване или местните правилници.
Недостатъчният капацитет или недовършената електри-
ческа инсталация може да причини токов удар или пожар.

■ За захранване на системата задължително използвайте
отделна силова верига. Никога не използвайте източник на
захранване съвместно с други устройства.

■ За окабеляване използвайте достатъчно дълъг проводник,
така че да покрие цялото разстояние без междинно
свързване. Не използвайте удължителен кабел. Не
включвайте други товари към захранването, използвайте
отделна захранваща верига.
Неспазването на това изискване може да причини
прекомерно загряване, токов удар или пожар.

■ Използвайте указаните типове проводници за електричес-
ките връзки от РБ към външните и вътрешните блокове.
Фиксирайте надеждно свързващите проводници със скоби
така, че техните клеми да не са подложени на външно
въздействие. Недовършените връзки или ненадеждното
фиксиране може да доведат до прекомерно прегряване или
пожар.

■ След изпълнение на захранващото и свързващото окабе-
ляване, прекарайте проводниците така, че да не оказват
излишен натиск върху електрическите капаци или панели.
Монтирайте покрития върху кабелите. Неправилното
покритие може да доведе до прегряване, токови удари или
пожар.

■ Ако по време на монтажните работи се получи
изтичане на охладител, проветрете помещението.
Охладителят отделя токсичен газ при излагане на
огън.

■ След приключване на монтажа, проверете за
наличие на евентуално изтичане на охладител.
Охладителят отделя токсичен газ при излагане на
огън.

■ При монтиране или преместване на системата, пазете
охладителната верига от проникване в нея на други
вещества, освен указания охладител (R410A), като
например въздух.
Наличието на въздух или други чужди вещества в охлади-
телната верига води до ненормално повишаване на наляга-
нето или разкъсване, което може да причини нараняване.

■ По време на изпомпване, спрете компресора преди сваляне
на охладителните тръби.
Ако компресорът все още работи и затварящият вентил е
отворен по време на изпомпване, при сваляне на тръбите
ще се всмуче въздух, което ще доведе до ненормално
налягане в охладителния цикъл, спукване и дори до
нараняване.

■ По време на монтажа, плътно прикрепете охладителния
тръбопровод, преди да пуснете компресора.
Ако компресорът не е свързан и затварящият вентил е
отворен по време на изпомпване, при пускане на
компресора ще се всмуче въздух, което ще доведе до
ненормално налягане в охладителния цикъл, спукване и
дори до нараняване.

BPMKS967A2B
BPMKS967A3B Разклонителен блок (РБ) Ръководство за монтаж

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ МОНТАЖА.

ДРЪЖТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО НА ЛЕСНО
ДОСТЪПНО МЯСТО ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

Неспазването на някое от ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА
може да доведе до смърт.

Неспазването на някоя от мерките от тип ВНИМАНИЕ
може да доведе до нараняване или повреда на
оборудването.

Спазвайте тези инструкции.

Винаги заземявайте.

Никога не се опитвайте.
Ръководство за монтаж
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■ Непременно направете заземяване. Не заземявайте
блока към тръби, гръмоотводи или заземяване на
телефон.
Непълното заземяване може да причини токов удар.
Силният токов пик от светкавица или други източници
може да причини повреда на климатичната инсталация.

■ Задължително инсталирайте детектор за утечки на
земята.
Неспазването на това изискване може да доведе до токов
удар.

ВНИМАНИЕ

■ Не монтирайте климатичната система на място,
където има опасност от излагане на въздействието
на утечки от запалим газ.
Ако такъв газ изтече и се натрупа около блока, може да се
предизвика пожар.

■ Този блок е за вътрешна употреба.
Ако се монтира навън, поставете го на защитено от
вятър и дъжд място.

Разположение на системата

За монтиране на външните и вътрешните блокове, следвайте инструкциите от ръководството за монтаж на всеки блок.

Не свързвайте заедно повече от 9 вътрешни блока. Изберете
тип на РБ (2 или 3 стаи) според типа на инсталацията.

РБ блок модел

2 стаи BPMKS967A2B

3 стаи BPMKS967A3B

5

5

5

7

6

7

1

2

3

4

1

2

3

4

1 Захранване Линия за управление (2 проводника)

2 Прекъсвач при теч на земята Линия за управление и захранване (4 проводника)

3 Прекъсвач на разклонителния превключвател (предпазител)
Тръбопровод

Съединение чрез запояване

4 Захранващо напрежение Съединение чрез конусовидна гайка

5 Разклонителен блок Рефнет съединение KHRQ22M20T+KHRQ26M22T. (Може да се 
закупи отделно).

6 Тръбопровод на външния блок

7 Тръбопровод на вътрешния блок

Захранваща линия (3 проводника) (1~50 Hz 230 V)
Външният блок и всички РБ изискват отделно захранване.
BPMKS967A2B+BPMKS967A3B
Разклонителен блок (РБ)
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Вътрешен блок (макс. 9 стаи)

Броят на вътрешните блокове, които могат да се свържат, е
различен и зависи от мощността на външния блок. Вижте
долната таблица за подробности.

Забележете, че общият вътрешен капацитет за един РБ е
според посоченото в долната таблица.

Пример: За FTXS50BVMB, капацитетът на този вътрешен блок
е 50.

Аксесоари

Проверете дали към вашия блок са включени следните
аксесоари.

Какво следва да се подготви на място

■ Свързващи проводници между РБ и вътрешен блок

(H05VV(1), 4 проводника, 1,6 мм или 2,0 мм)

■ Свързващи проводници (H05VV(1), 3 проводника, 1,6 мм или
2,0 мм)

■ Управляващи проводници (H05VV(1), 2 проводника,

0,75 мм2 до 1,25 мм2)

■ Монтажни елементи (окачващи болтове: 4x M10 или M8;
гайки: 8; плоски шайби: 8)

■ Винтове за монтиране на стена: 6x M5

■ Топлинна изолация (съединение) [Топлопроводимост:
0,041~0,052 W/mK (0,035~0,045 kcal/mh°C) или по-малко/
дебелина 13 мм или повече/Топлоустойчивост: 100°C или
повече (Само системи с топлинна помпа)]

Препоръки при избор на 
местоположение

Разклонителният блок е за вътрешна употреба.

Монтирайте на места като: над тавана или под стена,
в съответствие със следните условия:

■ Блокът трябва да има стабилна опора, а мястото да има
слаба или никаква вибрация.

■ Охладителният тръбопровод за вътрешните и външния
блок трябва да може да се ремонтира лесно, като блоко-
вете са разположени на достатъчно разстояние един от
друг.

■ Наоколо не трябва да има източници на топлина или пара
(газ).

■ При монтажа трябва да има достатъчно място за сервизно
обслужване на блока.

■ Не монтирайте на горещо или влажно място за продължи-
телен период от време. Място, където стайната темпера-
тура около РБ достига 60°C или повече.

■ Добре проветрива зона.

■ Да не се монтира в близост до спални. Звукът от охлади-
теля, преминаващ през тръбите, понякога се чува. 
За ограничения при монтажа, вижте "Монтаж" на
страница 4.

Външен блок
Общ капацитет на 

вътрешните блокове
Максимален брой на 
вътрешните блокове

RMX(K)S112 55~145,5 6

RMX(K)S140 70~182 8

RMX(K)S160 80~208 9

РБ Максимален капацитет

BPMKS967A2B 142

BPMKS967A3B 208

Ръководство за монтаж 1

За тръбопровода на 
външния блок (газ) 
(тръбно съединение)

1

За тръбопровода на 
външния блок (газ) (тръбно 
съединение) (право)

1

За тръбопровода на 
външния блок (течност) 
(тръбно съединение)

1

За тръбопровода на 
външния блок (течност) 
(тръбно съединение)

1

За тръбопровода на 
външния блок (газ) 
(тръбно съединение)

BPMKS967A2B
(за 2 стаи)

2 броя

BPMKS967A3B
(за 3 стаи)

3 броя

Закачалка метална 4

Винтове 8

Пристягаща лента 2

Топлинна изолация (2 броя 
представляват 1 комплект)

BPMKS967A2B
(за 2 стаи)

3 комплекта

BPMKS967A3B
(за 3 стаи)

4 комплекта

Split series room air conditioners

Multi system room air conditionersINSTALLATION MANUAL

English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

∂ÏÏË
ÓÈÎ¿

Portugues

Dansk

Installation manual

Split System air conditioners

Installationsanleitung

Split-B
aureihe Klimageräte

Manuel d'installation

Climatiseurs de la série Split

Montagehandleiding

Split-systeem airconditioners

Manual de instalación

Acondicionadores de aire serie Split

Manuale d'installazione

Climatizzatori serie Split

EÁ¯
ÂÈÚ›‰

ÈÔ Â
ÁÎ·

Ù¿Û
Ù·Û

Ë˜

KÏÈÌ
·ÙÈÛ

ÙÈÎ¿
 Sp

lit

Manual de instalação

Aparelhos de ar condicionado da série Split

Installationsvejledning

Klimaanlag i opdelt system

FDBQ25B7V1

(1) Само при изолирани тръби, ако тръбите не са изолирани, 
използвайте H07RN-F. Спецификациите за свързваните на място 
захранващи кабели и останалото окабеляване трябва да 
съответстват на IEC60245.
Ръководство за монтаж
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Монтаж

Пример за свързване (Свързване на 8 блока, 
система с топлинна помпа)

Разклонение с рефнет съединение

Максимално 
допустима дължина

Между външния и 
разклонителния блок

Обща дължина 
на тръбите

Дължина на тръбата между външния и разклонителния блок ≤55 м

[Пример] a+b+c+d+e≤55 m

Между 
разклонителния 
и вътрешния блок

Обща дължина 
на тръбите

Дължина на тръбата между разклонителния и вътрешния блок: RMX(K)S112≤60 м, 
RMX(K)S140≤80 м, RMX(K)S160≤90 м

[Пример] RMXS140: f+g+h+i+j+k+l+m≤80 м

Между 
разклонителния 
и вътрешен блок

дължина 1 стая
Дължина на тръбата между разклонителния и вътрешен блок: ≤15 м

[Пример] f, g, h, i, j, k, l, m≤15 м

Допустима височина 

Между външния 
и вътрешния блок

Разлика във 
височините

Разлика във височината между външния и вътрешните блокове (H1)≤30 м

Между външния и 
разклонителния блок

Разлика във 
височините

Разлика във височината между външния и разклонителния блок (H2)≤30 м

Между разклонителни 
блокове

Разлика във 
височините

Разлика във височината между разклонителни блокове (H3)≤15 м

Между вътрешните 
блокове

Разлика във 
височините

Разлика във височината между вътрешни блокове (H4)≤15 м

Минимално допустима дължина(*)

(*) Тъй като звукът от охладителя може да се предаде от външния към вътрешния блок, нека дължината на тръбите от външния блок до първото съединение да бъде 5 м 
или повече.

Дължина на тръбите

Дължина на тръбите между външния блок и първия разклонителния комплект (рефнет 
съединение): ≥5 М

[Пример] a≥5 м

Допустима дължина след разклонението(†)

(†) Препоръчва се поставяне на разклонителен комплект колкото е възможно по-близо до РБ. c, d, e се препоръчва да бъдат възможно най-къси.

Дължина на тръбите

Дължина на тръбата от първия разклонителен комплект (рефнет съединение) до вътрешен блок 
≤40 м

[Пример] блок 8: b+c+m≤40 м
[Пример] блок 6: b+e+k≤40 м
[Пример] блок 3: d+h≤40 м

Избор на разклонителен комплект

Разклонителните комплекти могат да се използват само с R-410A.

Използвайте следното рефнет съединение: KHRQ22M20T или KHRP26M22T.

Избор на размер на тръбата

вътрешен блок

разклонителен блок

разклонителен комплект (рефнет съединение)

BP 1 a

1 2

BP

BP

3

4 5 6 7

d

f g

h

i j k l m

e

b c

H1

H4

H2

H3

A

1

2 BP 3

B

8

Размер на тръбата (външен диаметър х 
минимална дебелина)

Символ Тръба за газ Тръба за течност

Между външен блок 
и първи 
разклонителен 
комплект

a Ø19,1x1,0

Ø9,5x0,8Между 
разклонителен 
комплект и 
разклонителен 
комплект

b Ø15,9x1,0

Между 
разклонителен 
комплект и РБ

c, d, e

Общ вътрешен 
капацитет Q Тръба за газ Тръба за течност

Qc, Qd, Qe ≤5,0 kW Ø12,7x0,8 Ø6,4x0,8

Qc, Qd, Qe >5,0 kW Ø15,9x1,0 Ø9,5x0,8

БЕЛЕЖКА
■ Qc, Qd, Qe е общ капацитет на свързаните вътрешни блокове.

■ c, d, e обозначават символите на фигурата.

Пример

Вътрешен 4: 2,5 kW }Вътрешен 5: 3,5 kW Qe=11,0 kW

Вътрешен 6: 5,0 kW

➡ (тръбопровод за газообразен агент) Ø15,9x1,0 / (тръбопровод за течен агент) Ø9,5x0,8
BPMKS967A2B+BPMKS967A3B
Разклонителен блок (РБ)
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■ Този блок може да се монтира окачен на тавана или на
стена.

■ Този блок може да се монтира вертикално, както е

показано на схемата по-долу. (Страна  е отгоре.) 
Освен това, той може да се монтира свободно във всяка
посока напред или назад, както и странично.

■ Оставете отвор от поне 650 мм2 за сервизно обслужване и
проверка, както е показано на схемата по-долу, както при
окачване на тавана, така и при монтиране на стена.

■ Този блок "не изисква дренаж".

■ Този блок може да се монтира със страни  или  гледащи
напред (посока на обслужване).

■ Тръбопроводът за вътрешния блок може да се положи

свободно в посоки , ,  или .

■ Наклонът на страна  трябва да бъде в рамките на ±5°
напред, или назад или настрани.

За 2 стаи (размери на продукта и резба на прикрепващия
болт)

Монтиран на стена

Ограничения при монтажа (пространство за монтаж и сервиз)

Стандартни аксесоари

За 3 стаи (размери на продукта и резба на прикрепващия болт)

Монтиран на стена

1 Тръбопровод на вътрешния блок

2 Резба на окачващия болт

3 Етикет на производителя

4 4 окачващи болтове (M8-M10)

5 Стая A

6 Стая B

7 2x2 запояване

8 Пристягане на проводници

9 Земя (M4)

10 Клема (за захранване)

E

F R

A B C D

E
( 2

5)
11

3

322

25
4

(3
04

)
25

A

C C

D

B
B

22

1 3 4

(1
80

)

(650)
294 178178

2-I.D. ∅15.9 CuT

2-I.D. ∅6.4 CuT

I.D. ∅9.5 CuT

I.D. ∅19.1 CuT

5 510

5 14 12 11

Вътрешен блок страна Външен блок страна

45

57 95

(304)

73
.5

23

5 6

8
7

197 107

73
.5

23

F

E

R

15

15

14

8

11 Клема (за управление)

12 Клема (за стая B)

13 Клема (за стая А)

14 Електрическа кутия

15 2 запояване

1 Отворът за проверка и сервизно обслужване трябва да е 
с размер 650 мм2.

1 За вътрешен блок страна (газ)

2 За външен блок страна (газ)

3 За външен блок страна (течност)

4 За вътрешен блок страна (течност)

5 Линия на изрязване за ID Ø12.7

6 Линия на изрязване за  

7 Вдлъбнатина

8 Линия на изрязване за ID Ø15.9

9 Линия на изрязване за OD Ø6.4

≥3
0

≥390 ≥390

1

ID Ø19.1ID Ø9.5

OD Ø15.9
163
68

6 5

8

7

12
5

15
5 70 11

0

45

OD
Ø19.165

110

16
5 90

90 100
ID
Ø12.7

ID Ø9.5

ID
Ø6.4

OD
Ø15.9 OD

Ø9.5

150

1 2

2 3 4
9

A

( 2
5)

11
3
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Ограничения при монтажа (пространство за монтаж и сервиз)

Стандартни аксесоари

Монтиране на блока

Подмяна на електрическата кутия

■ Този блок има два различни типа монтаж:
- окачване на тавана
- монтиране на стена.

■ Изберете правилната схема на монтиране съобразно
с местоположението на монтажа.

■ Местоположението на монтажа за печатната платка може
да се променя.

■ Процедура за промяна на местоположението на монтажа на
печатната платка.
Ако местоположението на монтажа на печатната платка
трябва да се смени поради условията на монтажа,
направете следното:

1 Тръбопровод на вътрешния блок

2 Резба на окачващия болт

3 Етикет на производителя

4 4 окачващи болтове (M8-M10)

5 Земя (M4)

6 Клема (за захранване)

7 Клема (за стая А)

8 Клема (за стая B)

9 Клема (за стая C)

10 Клема (за управление)

11 2x3 запояване

12 Пристягане на проводници

13 Стая A

14 Стая B

15 Стая C

16 Електрическа кутия

17 2 запояване

1 Отворът за проверка и сервизно обслужване трябва да е 
с размер 650 мм2.

322
25

4
(3

04
)

25

A

C C

D

B
B

22

1 3 4

(1
80

)

(650)
294 178178

3-I.D. ∅15.9 CuT

3-I.D. ∅6.4 CuT

I.D. ∅9.5 CuT

I.D. ∅19.1 CuT

5 56

5 7 8 109

Вътрешен блок страна Външен блок страна

45

57 95

(304)

5795

73
.5

23

13 14 15

12
11

197 107

73
.5

23

F

E

R

17

15

16

12

≥

≥460 ≥390

1

1 За вътрешен блок страна (газ)

2 За външен блок страна (газ)

3 За външен блок страна (течност)

4 За вътрешен блок страна (течност)

5 Линия на изрязване за ID Ø12.7

6 Линия на изрязване за  

7 Вдлъбнатина

8 Линия на изрязване за ID Ø15.9

9 Линия на изрязване за OD Ø6.4

A Състояние при доставка

B След промяна на местоположението

1 Вътрешен блок страна тръба

2 Обратно положение

3 PCB

ВНИМАНИЕ

Преди да извършвате каквото и да е окабеляване
отстрани, сменете електрическата кутия.

ID Ø19.1ID Ø9.5

OD Ø15.9
163
258

68

6 5

8

7

12
5

15
5 70 11

0

45

OD
Ø19.165

110

16
5 90

90 100
ID
Ø12.7

ID Ø9.5

ID
Ø6.4

OD
Ø15.9 OD

Ø9.5

150

1 2

2 3 4
9

A

A B

1

3

3

2

BPMKS967A2B+BPMKS967A3B
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1 Свалете винтовете и издърпайте капака на електри-
ческото оборудване.

2 Свалете 4-те винта както е показано на схемата по-долу,
извадете печатната платка.

3 Свалете пристягащата лента (А), която държи
проводниците.

4 Свалете печатната платка и я поставете отново както е
показано на схемата по-долу.

5 Поставете пристягащата лента в положение (B).

6 Закрепете печатната платка и капака на електрическото
оборудване за другата страна и фиксирайте с винтовете.

Окачване на тавана

1 Закрепете предоставената метална закачалка с два винта.
(4 местоположения общо)

2 Като използвате втулков анкер, закачете окачващия болт.

1 Винт (M4x12)

2 Капак на електрическото оборудване

1 Свалете 4-те винта (M4x8)

2 PCB

1 Натиснете издатината и издърпайте

2 Пристягаща лента

1 На обратната страна

2 Горна повърхност на блока

3 Повдигнете ушите

4 PCB

1 2

4
4

P

4
4

1 2

(A)

(B)

1

2

1

2

3

4

1 Пристягаща лента

1 Капак на електрическото оборудване

2 PCB

3 Горна повърхност на блока

4 Вкарайте ушите докрай

1 Закачалка метална

2 Винтове

3 Страна на тавана

(A)

(B)

1

1

2 3

4

1

3

2
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3 Монтирайте шестостенна гайка и плоска шайба (закупуват
се на място) на окачващия болт както е показано на
схемата по-долу, повдигнете блока и го окачете на
металната закачалка.

4 След нивелиране на уреда, затегнете шестостенната гайка.

Наклонът на уреда трябва да бъде в рамките на ±5°
напред/назад и ляво/дясно.

Монтиране на стена

1 Закрепете предоставената метална закачалка с два винта.
(4 местоположения общо)

2 Направете отстояние от стената и завинтете временните
винтове, след което окачете РБ.

3 След нивелиране на уреда, фиксирайте с винтовете (М5,
закупуват се на място).
Наклонът на уреда трябва да бъде в рамките на ±5°
напред/назад и ляво/дясно.

Свързване на охладителния 
тръбопровод

Вижте ръководството за монтаж на вътрешния и външния блок
относно подробности по размера на свързващите тръби за
вътрешните и външните блокове.

За запояването на тръби на обекта

1 Преди запояване, отстранете топлоизолацията.

2 Свалете синята лента и я изхвърлете.

1 Окачващ болт (M10 или M8)

2 Шестостенна гайка (M10 или M8)

3 Плоска шайба

1 Плоска шайба

2 Гайка

3 Закачалка метална

4 Разклонителен блок

5 Окачващ болт

1 Винтове

2 Закачалка метална

1

2

2
3

3

15
~

20

445

1 2

1 2

3

1

1
2

2

1 Винтове (М5) (закупуват се на място)

2 Временен винт: завинтва се временно след отваряне 
на малко отстояние от стената

3 Временен винт: прикрепете и закачете уреда 
на винтовете. (2 винта)

4 Завинтете за фиксиране (4 точки)

ВНИМАНИЕ

■ Уредът трябва да се монтира с горната си
повърхност нагоре.

■ Да не се монтира в близост до спални.
Звукът от охладителя, преминаващ през
тръбите, понякога се чува.

1 Топлоизолация

1

2 1

4 3 3 4

44

1

1

BPMKS967A2B+BPMKS967A3B
Разклонителен блок (РБ)
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3 Обвийте тръбите, които ще запоявате, с достатъчно мокри
кърпи, така че уредът да не пострада при запояването.

4 След запояване, използвайте мокри кърпи или напръс-
кайте с пулверизатор, за да охладите всички тръби.

5 По време на запояване внимавайте пламъкът да не влезе
в контакт с уреда.

(Тъй като вътрешната страна на уреда е направена от
пластмаса, тя може да се деформира или разтопи, което
ще разруши нейните топлоизолационни качества.)

Изолация на тръбите

1 На всяка тръба поставете топлоизолация.

2 При поставяне на изолация на тръбите, използвайте едно-
странна залепваща се лента или други подобни материали,
за да предпазите от навлизане на въздух в топло-
изолацията.

3 Отстранете всички пролуки в топлоизолацията.

Несвързани тръби

1 При тръби, които още не са свързани към стаята,
прищипнете края на тръбата и ги запойте.

2 При запояване на тази област, също обвивайте тръбите
с достатъчно мокри кърпи, за да предпазите уреда.

3 След запояване на тази област, също охладете добре
тръбите.

4 Поставете топлинната изолация и използвайте едно-
странна залепваща се лента, за да предпазите изолацията
от навлизане на въздух.

5 Покрийте краищата на тръбите с достатъчно топло-
изолация.

■ След запояване и проверка на системата за утечки,
свържете топлоизолацията (закупува се на място) и я
оставете да изсъхне напълно, спазвайки процедурата,
илюстрирана на схемата. 
Използвайте топлоизолация със следните спецификации:
Топлопроводимост: 0,041~0,052 W/mK (0,035~0,045 kcal/
mh°C или по-малко)/дебелина 13 мм или повече
Топлоустойчивост = 100°C или повече (Само системи
с топлинна помпа)]

1 Запояване

2 Мокра кърпа

1 Едностранна залепваща се лента (закупува се отделно)

2 Топлоизолация (закупува се отделно)

1 Запояване

2 Мокра кърпа

1 2

1 2

1

2

2

2

1 2

1

1

1
2

1 Едностранна залепваща се лента (закупува се отделно)

2 Топлоизолация (закупува се отделно)

A Тръбопровод на вътрешния блок

B Тръбопровод на външния блок

1 Изолационен материал (закупува се отделно)

2 Скоби (закупуват се на място)

3 Топлоизолация

4 Разклонителен блок

5 Поставете топлоизолацията срещу РБ блока, за да няма 
пролуки между тях и обвийте с маскировъчна лента, 
както е показано на схемата.

11

2

2 2

1 2 5 3 5 4 5 53 2 1

1 15 5A B
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■ При свързване на вътрешни блокове, внимавайте да
свързвате охладителните тръби и свързващите провод-
ници към съответните портове, като буквите трябва да
съвпадат (A, B и C).

■ При смяна на посоката, използвайте тръбни съедине-
ния: за страната на външния блок (газ) и за страната на
вътрешния блок (газ) (аксесоари). Използвайте тръбни
съединения за тръбите от към външния блок (газ), за
тръбите от към външния блок (течност) и за тръбите от
към вътрешния блок (течност), за да свържете
охладителните тръби с различни диаметри.

1 Закачалка метална

2 Стая A (газ)

3 Стая В (газ)

4 Стая С (газ)

5 Стая A (течност)

6 Стая В (течност)

7 Стая С (течност)

8 Поглед от към външния блок

1 2 3 4 1

5 6 7

8

110

ID ∅15.9 ID ∅12.7

45

ID ∅19.1

45

ID ∅12.7

E

F

ID ∅6.4

D

4

5

8 5

4 455

5
5
4 4

11
5

9

9

5

10

10

10

5

11

5

ID ∅9.5

C

6

7
55

4

ID ∅12.7ID ∅9.5

12
5

70

12
5

ID ∅9.5

A

B

1

1

2

4

2

5

4

5

5

3

aa bb

bbcc
BPMKS967A2B+BPMKS967A3B
Разклонителен блок (РБ)
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Свързване на проводниците

Пример за свързване на цялостното окабеляване на 
системата

Следните методи за окабеляване са подходящи за
захранването.

Метод 1

При захранването е подходящо кръстосано окабеляване.

Метод 2

Възможно е също да се осигури захранване от самите РБ
блокове.

A Страна на вътрешния блок (газ) (когато е права)

B Страна на вътрешния блок (газ) (при смяна на посоката)

C Страна на вътрешния блок (течност) 
(свързване на междублокови тръби с Ø9,5)

D Страна на външния блок (течност) 
(свързване на междублокови тръби с Ø6,4)

E Страна на външния блок (газ) (когато е права)

F Страна на външния блок (газ) (при смяна на посоката)

1 Линия на изрязване за ID Ø12.7

2 За тръбопровод от страна на вътрешен блок (газ)

3 Линия на изрязване за права посока

4 Тръби (закупуват се на място)

5 Запояване

6 За тръбопровод от страна на вътрешен блок (течност)

7 Линия на изрязване за OD Ø6.4

8 За тръбопровод от страна на външен блок (течност)

9 За тръбопровод от страна на външен блок (газ)

10 Линия на изрязване за ID Ø15.9

11 За тръбопровод от страна на външен блок (газ) (права 
посока)

a Свързване за тръби с Ø15,9

b Свързване за тръби с Ø12,7

c Свързване за тръби с Ø19,1 и Ø15,9

БЕЛЕЖКА При смяна на посоката на тръбопровода към нещо
различно от горните, огънете тръбата на място.

1 Захранване

2 Датчик за теч на земята

3
Прекъсвач на разклонителния превключвател 
(предпазител)

4 Захранващо напрежение

5 Земя

6 Разклонителен блок

7 Вътрешен блок

16 V

1 6

7

7

7

7

7

7

7

7

6

6

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1 Захранващо напрежение

2 РБ блок 1

3 РБ блок 2

4 РБ блок 3

ВНИМАНИЕ

■ Уверете се, че сте свързали захранващата линия
към L1 и N1.

■ За кръстосано окабеляване, вземете линията от
L2 и N2 и я свържете към L1 и N1 на другия РБ
блок.

1 Захранващо напрежение

2 РБ блок 1

3 РБ блок 2

4 РБ блок 3

N2

L2

N1

L1

N2

L2

N1

L1

N2

L2

N1

L1
1

2

3

4

N2

L2

N1

L1

N2

L2

N1

L1

N2

L2

N1

L1
1

1

1

2

3

4
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Работна процедура

1 Свалете винтовете и издърпайте капака на електри-
ческото оборудване.

2 Лентата се прикрепя към пристягащата лента на
проводника. Предназначението на лентата е да предпази
от навлизането на дребни насекоми в уреда.

Отстранете лентата само от онези места, където трябва да
преминават проводниците.

3 Следвайте инструкциите върху спецификационната
табелка за окабеляването, за да свържете проводниците
на вътрешните/външния блок към клемите със съот-
ветните номера. (1, 2, 3, F1 и F2) Винаги фиксирайте всеки
заземяващ проводник поотделно със заземяващ винт.
(Вижте схемата по-долу.)

Пример: За 3 стаи

1 Капак на електрическото оборудване

2 Винт (M4x12)

1 Лентата предпазва от проникването на дребни насекоми.

2 Клема

3 Лентата предпазва от проникване на дребни насекоми 
(лентата се поставя при транспортиране на блока, за да 
предпазва от проникване на дребни насекоми в уреда.

ВНИМАНИЕ

Ако лентата не се поднови върху местата, където
минават проводници, в блока може да проникнат
дребни насекоми, което да доведе до неправилно
функциониране на уреда.
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1 Обелете външното покритие, като оставите разстояние 
от 10 мм от клемата

2 Клема

3 Свързващ проводник за вътрешни блокове. H05VV(*), 
4 кабела 1,6 мм2 или 2,0 мм2. Когато дължината на 
кабела надвишава 10 м, използвайте кабели с 2,0 мм2.

4 Земя
Фиксирайте всеки проводник поотделно.

5 Захранващ проводник за вътрешни блокове. (H05VV(*), 
3 кабела 1,6 мм2 или 2,0 мм2)

6 Предпазен прекъсвач 16 A или 15 A

7 Прекъсвач при теч на земята

8 Захранване 1~50 Hz 230 V

9 За друг РБ блок (към L1, N1)

10 Управляващ проводник (към друг РБ блок: F1, F2 или 
към външен блок: F1, F2) (H05VV(*), 2 кабела 0,75 мм2 
или 1,25 мм2)

11 Управляващ проводник (към друг РБ блок: F1, F2)

12 Пристягаща лента. Фиксирайте кабелите с пристягащата 
лента, за да ги предпазите от изваждане, ако бъдат 
издърпани отвън.

(*) Само при защитени тръби. Използвайте H07RN-F, когато 
не се използват защитени тръби.
Спецификациите за свързваните на място захранващи 
кабели и останалото окабеляване трябва да 
съответстват на IEC60245.

Номерата на клемите са подредени отгоре надолу 
последователно - 1, 2 и 3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте разклонени проводници, многожични
проводници, удължителни кабели или лъчеобразно
свързване, тъй като те могат да доведат до
прегряване, токов удар или пожар.

ВНИМАНИЕ

Погрешното свързване на захранването към тази
клема може да доведе до неизправности
в управлението.

ВНИМАНИЕ

■ Всички местни вътрешноблокови проводници
трябва да бъдат фиксирани чрез пристягаща
лента върху изолацията, както е показано на
схемата по-долу.

■ При свързване на свързващите проводници към
клемата при използване на едножилен кабел,
непременно направете ухо. Неправилното
извършване на тази дейност може да причини
прегряване и пожар.

1 2

1 Пристягаща лента

2 Изолация
BPMKS967A2B+BPMKS967A3B
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4 Оставете 300 мм за издърпваната част от кабелния сноп.

5 Върнете капака на електрическото оборудване обратно на
място и го фиксирайте с винтовете.

Пробна експлоатация

Изпълнете пробната експлоатация, както е указано в ръко-
водството за монтаж на външния блок.

Ако РБ блокът не работи нормално по време на пробната
експлоатация, можете да видите кода на грешката върху
дисплея на устройството за дистанционно управление на
вътрешния блок.

Елементарна диагностика на РБ може да се направи чрез
светодиода на печатната платка на блока.

За подробности, вижте етикета от вътрешната страна на
капака на електрооборудването на РБ.

Бележки

1 +300 мм хлабина

1 Капак на електрическото оборудване

2 Винт (M4x12)

Код на 
грешка Описание Действие

A9
Конекторът на 
електрическия регулиращ 
вентил не е свързан (РБ)

Обърнете се към 
доставчика.

E2
Неизправност на печатната 
платка (РБ)

J0
Неизправност на 
термистора за течност и 
газ (РБ)

U4
Грешка в управлението 
между РБ и вътрешен блок

Свържете правилно 
вътрешните връзки между 
РБ и вътрешния блок.

U9
Грешка в управлението 
между външен блок и друг 
РБ.

Свържете правилно 
вътрешните връзки между 
външния блок и другия РБ.

UJ

Грешка в управлението 
между външен блок и този 
РБ, свързан с вътрешния 
блок, на чието дистан-
ционно управление е 
изведен кода на грешката.

Свържете правилно 
вътрешните връзки между 
външния блок и този РБ, 
свързан с вътрешния блок, 
на чието дистанционно 
управление е изведен кода 
на грешката.
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