
Ръководство за експлоатация на
канални системи GREE FGR



Инструкции за експлоатация

Канална климатична система

(7.0-16KW)

GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI

Благодарим Ви, че избрахте каналните климатизационни системи на GREE.
Моля, прочетете внимателно това ръководство преди експлоатация на машините.

Модели:

FG7H/(XSD)Na - K

FG10H/(XSD)Na - K

FG10H/(XSD)Na - M

FG12H/(XSD)Na - M

FG16H/(XSD)Na - M

FGR7H/(XSD)Na - K

FGR10H/(XSD)Na - K

FGR10H/(XSD)Na - M

FGR12H/(XSD)Na - M

FGR16H/(XSD)Na - M
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Предпазни мерки

1.

2.

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба и следвайте инструкциите
при експлоатация.

Обърнете специално внимание на следните два символа:

ВНИМАНИЕ! : Неправилната употреба може да причини тежки наранявания.

ВНИМАНИЕ! : Неправилната употреба може да причини щети и/или тежки наранявания.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

Машините са предназначени за експлоатация в офиси, ресторанти и жилищни сгради.
Моля, обърнете към оторизирани специалисти . Неправилният монтаж може
да доведе до водни течове, токов удар или пожар.
Мястото на монтаж трябва да е в състояние да издържи теглото на климатичната система. В
противен случай машината може да падне и да причини наранявания.
За да осигурите добро оттичане, дренажната тръбичка трябва да бъде правилно монтирана в
съответствие с инструкциите. Вземете мерки за запазване на топлината за да предотвратите
образуването на конденз. Неправилното свързване на тръбите може да доведе до течове и
наводнение в помещението.
Не съхранявайте запалими, експлозивни, отровни или други опасни вещества в близост до
климатичната система.
В случай на проблем (например миризма на изгоряло), веднага изключете системата от
електрическата мрежа.
Осигурете достъп на свеж въздух до помещението.
Не вкарвайте пръсти или предмети в решетките на отворите за пресен и отработен въздух.
Не включвайте и не изключвайте климатичната система директно от контакта.
Моля проверявайте постоянно за повреди по монтажната рамка вследствие на дълга употреба.
Не правете модификации по климатичната система. Моля, свържете се с монтажни специалисти при
нужда от поправка или преместване на климатичната система.

за монтаж на машините
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Преди монтиране, моля проверете по табелата на машината за съвместимост с електрическата
мрежа. Проверете и електрическата защита.
Преди употреба, моля проверете дали са коректно свързани кабелите, тръбите и дренажните
тръбички, за да елиминирате риска от пожар, течове на вода или хладилен агент.
Електрическото захранване на системата трябва да бъде добре заземено за да се избегне риска от
токов удар. Моля, не използвайте за заземяване тръба за газ, вода, гръмоотвод или телефонна
линия.
След стартиране климатичната система не трябва да се спира преди поне 5 минути работа, в
противен случай маслото няма да може да се върне обратно в компресора.
Не позволявайте на деца да работят с машината.
Не работете с машината, ако ръцете ви са мокри.
Моля, изключвайте от електрическото захранване преди почистване или смяна на филтъра.
Моля, изключвайте от електрическото захранване, ако машината няма да се използва за дълъг
период от време.
Не подлагайте климатичната система на корозивно влияние (вода или влага).
Моля не стъпвайте върху климатичната система и не поставяйте предмети върху нея.
След електрическото свързване, машината трябва да се тества за утечки.
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Контролер (Стандартно изпълнение)

ВНИМАНИЕ!

Не монтирайте контролера на влажни места.
Избягвайте удряне, хвърляне или често отваряне на контролера.

�

�

Елементи на дисплея и бутони

Tаймер
Дисппей на скоростта на вентилатора
(Auto, висока, средна, ниска)

Обезскрежаване

Енергоспестяване
Зададена температура

Температурата на околната среда

Дисплей за пресния въздух
Работен режим (охлаждане, отопление,
обезвлажняване, вентилация, auto)
Показване на грешка

Състояние на функция Sleep

Бутон за избор на работен режим

Бутон за увеличаване на задаваната темп.

Бутон за намаляване на зада ната темп.ва
Бутон за задаване скорост на вентилатора
Бутон за функция Sleep (Проверка на
външна температура)
Бутон за задаване стойност на час

Бутон ON/OFF
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Инструкции за работа с контролера

1) Включване/изключване на машината (Фигура 2)

Натиснете бутона ON/OFF, след което машината ще се стартира. Натиснете бутона отново и машината ще
се изключи.

Фиг. 2

Фиг. 5

Фиг. 3

Фиг. 6

Фиг. 4

Фиг. 7

2) Управление на вентилатора (Фигура 3) (Фигурите показват съответните зони на дисплея.

Съответните фигури по-долу също показват зони на дисплея.

Ниска Средна Висока Auto В режим на обезвлажняване: Скоростта на въртене на
вентилатора автоматично се превключва на ‘Ниска’.

Когато бутона за управление на вентилатора се натиска няколко пъти последователно, той променя
стойността на скоростта на въртене в следната последователност:

3) Задаване на температура (Фиг. 4)

Натиснете бутона за да увеличите стойността на задаваната температура и бутона за данамалите
стойността на задаваната температура.
(Едно натискане на бутона увеличава/намалява стойността с 1°C)

Забележка: Функция ‘заключване на клавиатурата’: Когато бутоните и се натиснат едновременно за
5 секунди, на дисплея за температурата ще се покаже “ЕЕ”, и бутоните ще се заключат. Натиснете отново
двата бутона за 5 секунди, и бутоните ще се отключат.
Когато контролерът е заключен от външно дистанционно управление или централизиран контролер,
клавишите и сигналът му са заключени, и на дисплея за температурата се показва “CC”.

Граници на задаване на температурата при различни работни режими:
Режим на отопление: 16°C ~ 30°C
Режим на охлаждане: 16°C ~ 30°C
Режим обезвлажняване: 16°C ~ 30°C
Режим Auto: 16°C ~ 30°C
Режим вентилация: няма функция за задаване на температура
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Инструкции за работа с контролера

4) Настройване на функция Sleep (Фигура 5)

5) Задаване на работен режим (Фигура 6) (Забележка: Работният режим Auto може да се управлява

само от контролера, но не и от дистанционното управление.

Когато контролерът работи в режим на охлаждане или обезвлажняване и ако машината работи един час след
като е натиснат бутона за функция Sleep, зададената температура се увеличава с 1

ура се увеличава с 1 и машината ще работи с новата стойност.
стойността на °C, след два

часа стойността на зададената температ °C

Когато контролерът работи в режим на отопление и ако машината работи един час след като е натиснат бутона
за функция Sleep, стойността на зададената температура се понижава с 1°C, след два часа стойността на
зададената температура се понижава с 1°C и машината ще работи с новата стойност.

Режимът на вентилация няма функция Sleep.

Фиг. 8 Фиг. 9 Фиг. 10

Охлаждане Обезвлажняване Вентилация Auto

Когато бутона за избор на режим се натиска няколко пъти последователно, работните режими се сменят
в следната последователност:

Отопление

Когато машината работи в режим на охлаждане, на дисплея се показва “COOL”. Сега стойността на зададената
температура трябва да бъде по-ниска от температурата на околната среда. Ако стойността на зададената
температура е по-висока от температурата на околната среда, машината няма да охлажда, а ще работи само в
режим на вентилация.
Когато машината работи в режим на обезвлажняване, на дисплея се показва “DRY”. Тогава вътрешният
вентилатор ще работи в режим на нагнетяване с ниска скорост в рамките на определени температурни граници.
Обезвлажнителният ефект при този режим е по-добър отколкото този при режима на охлаждане и спестява
повече енергия.
Когато машината работи в режим на отопление, на дисплея се показва “HEAT”. Сега стойността на зададената
температура трябва да бъде по-висока от температурата на околната среда. Ако стойността на зададената
температура е по-ниска от температурата на околната среда, функцията за отопление няма да се включи.
Когато машината работи в режим на вентилация, на дисплея се показва “FAN”. Когато машината работи в режим
Auto, на дисплея се показва “AUTO”, и системата ще настрои работния си режим автоматично в зависимост от
температурата на околната среда.
Когато машината работи в режим на отопление и температурата на околната среда е ниска, и влажността на
въздуха е висока, върху външното тяло ще се образува скреж. В този случай се намалява отоплителната
ефективност. Когато се образува заскрежаване, контролерът автоматично включва функцията по
обезскрежаване, и на дисплея се показва “DEFROST”.
Забележка: Машините само на охлаждане не притежават работен режим на отопление и когато е зададена
функция за енергоспестяване, режимът Auto ще се изключи.

Когато машината е изключена, на таймера може да се зададе време на включване; След като машината се
стартира, на таймера може да се зададе време на изключване. След натискането на бутона “TIME” системата
влиза в режим на задаване на стойност на таймера, и на дисплея се показва “TIME”. С натискането на бутоните
или задаваната стойност на таймера се увеличава или намалява. Натиснете отново бутона “TIME” за да
потвърдите настройката. Границите на задаваната стойност са от 0.5 до 24 часа.

6) Задаване на настройка на таймера (Фигура 7)
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7) Настройване на клапана за пресен въздух (Фигура 8)

8) Настройване на функцията за енергоспестяване (Фигура 9)

Когато машината е изключена, можете да въведете стойност на пресния въздух като натиснете и задържите за 5
секунди бутона “FAN”. На LCD дисплея премигва думата “FRESH” и в зоната за температурата на дисплея ще се
покаже зададената в момента стойност на пресния въздух. Можете да промените тази настройка с бутоните
и .

Значение на цифрите:

00 - Постоянно затворен
01 - Машината работи непрекъснато за 60 минути и

клапанът за пресен въздух се отваря за 6 минути.
02 - Машината работи непрекъснато за 60 минути и

клапанът за пресен въздух се отваря за 12 минути.
03 - Машината работи непрекъснато за 60 минути и

клапанът за пресен въздух се отваря за 18 минути.
04 - Машината работи непрекъснато за 60 минути и

клапанът за пресен въздух се отваря за 24 минути.
05 - Машината работи непрекъснато за 60 минути и

клапанът за пресен въздух се отваря за 30 минути.
06 - Машината работи непрекъснато за 60 минути и

клапанът за пресен въздух се отваря за 36 минути.
07 - Машината работи непрекъснато за 60 минути и

клапанът за пресен въздух се отваря за 42 минути.
08 - Машината работи непрекъснато за 60 минути и

клапанът за пресен въздух се отваря за 48 минути.
09 - Машината работи непрекъснато за 60 минути и

клапанът за пресен въздух се отваря за 52 минути.
10 - Постоянно отворен

Fresh Air Valve

Инструкции за работа с контролера

Когато машината се изключи, натиснете бутона “FAN” и натиснете за 5 секунди бутона за да активирате
менюто за задаване стойност на енергоспестяването. На дисплея се показват “SAVE SET” и “COOL” (в случай че
се задава стойност на енергоспестяването за пръв път, на дисплея ще се появява началната стойност: 26°C.
Долната граница на температурата ще се показва на дисплея и стойността на температурата ще мига. Задайте
долна граница на охладителната температура, като използвате бутоните и (минималната стойност на
температура може да се задава в границите 16-30). Натиснете бутона ON/OFF за да потвърдите настройката.
Използвайте бутоните и за да зададете и горната граница на температурата и стойността на
температурата ще започне да мига в зоната за температурата на околната среда (зона OUT ENV)
(максималната стойност на температурата може да се задава в границите 16-30). Натиснете бутона ON/OFF за
да потвърдите настройката.
Моля, имайте предвид, че стойността на горната гранична температура трябва да бъде по-висока от стойността
на задаваната долна гранична температура; в противен случай системата ще счита по-високата стойност за
горна гранична температура и по-ниската за долна гранична температура. Натиснете бутона “MODE” за да
приключите с настройването на енергоспестяването за охладителен и обезвлажнителен режим, и да преминете
към настройването на енергоспестяването за отоплителен режим (Машините само за охлаждане не притежават
тази функция). Сега LCD дисплеят показва “SAVE HEAT” и “HEAT”. След като приключите с настройката,
натиснете едновременно за 5 секунди бутоните “FAN” и за да излезнете от менюто за настройване на
енергоспестяването.

След като стойността на пресния въздух вече е зададена, натиснете бутона “ON/OFF” за да потвърдите
настройката. Системата ще запамети зададената стойност и ще работи с нея. Фабрично зададената стойноност
е “0”, т.е. клапанът за пресен въздух е затворен. Ако стартирате машината, дисплеят не показва “FRESH”.
Ако се зададе само един тип работа с пресен въздух, след като машината се стартира, дисплеят ще показва
думата “FRESH”, независимо от работния режим.
Зададената настройка на пресния въздух няма да се изчисти, докато машината не се включи отново.
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Инструкции за работа с контролера

След като се активира интерфейса за настройване на енергоспестяването, системата ще излезе от този режим
ако са изминали 20 минути от последното натискане на бутон, и ще се покаже статуса на интерфейса за
нормално изключване.
След като горните настройки са завършени, на дисплея ще се покаже „SAVE”. В този случай задаваната
температура не трябва да надвишава температурния обхват на предишната настройка на енергоспестяването.
Например, долната граница на охлаждане е зададена на 23°C, а горната граница на охлаждане е зададена на
27°C за зададена температура на енергоспестяването, показана на Фигура 9, така че температурата на
охлаждане може да се задава само в границите от 23°C до 27°C с използване на контролера върху машината
или с дистанционното управление.
Ако горната и долната граница на температурата са едни и същи, систрмата ще работи само при същата
температура при съответните работни режими.
Отменяне на зададена настройка на енергоспестяване: За да отмените настройката, след като вече е влезнала
в употреба, можете да натиснете за 5 секунди едновременно бутоните „FAN” и , когато машината е изключена.
След като машината е изключена от електрическата мрежа, настройката на енергоспестяването ще се запази и
ще влезе в сила когато мшината отново се включи към електрическото захранване.
Когато се зададе настройка на енергоспестяване, работните режими “SLEEP” и „AUTO” се самоизключват.

Канални системи FGR
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Инструкции за работа с контролера

9) Показване на температурата на околната среда (Фигура 10) (Функцията не е включена в някои модели)

При нормални условия колоната на дисплея „OUT ENV” ще показва само температурата в помещението.Задръжте
бутона “SLEEP” за 5 секунди се изключва или стартира, на LCD дисплея ще се покаже “OUT ENV”. Температурата
на околната среда ще се показва на дисплея за 10 секунди, и дисплеят ще започне да показва отново вътрешната
температура. Забележка: машината няма да притежава тази функция, ако не е оборудвана със сензор за околната
среда.

10) Настройване на функция за запаметяване на състоянието и работния режим (Фигура 11)

11) Функция Debug (Фигура 12)

Натиснете и задръжте за 10 секунди бутона “MODE”, когато машината е изключена, за да зададете режим на
запаметяване на състоянието и работния режим на машината в случай на токов удар. Ако зоната за показване на
зададената температура показва 01, това означава, че работният режим или условията за изключване на
машината ще бъдат запаметени след токов удар; 02 означава, че

“ON/OFF”
работният режим или условията за изключване

на машината няма да бъдат запаметени. Натиснете бутона за да запаметите зададената настройка и да
излезнете от менюто.

Когато машината е изключена, натиснете едновременно бутоите „FAN” и “SLEEP”, за да активирате менюто debug.
LCD дисплеят ще започне да показва „DEBUG”. Натиснете бутона „MODE” за да изберете параметър за
настройване, и използвайте бутоните и за да зададете желаната стойност.
Настройване на сензора за температурата на околната среда.
В режим на debug, натиснете бутона “MODE”, за да се покаже 01 в зоната от дисплея за задаване на температурата
(вляво от DEBUG). Зоната OUT ENV (вдясно от DEBUG) показва състоянието на настройката. Използвайте
бутоните и за да изберете една от двете възможно настройки:
1. Температурата на помещението се измерва при смукателния отвор за въздух (В зоната OUT ENV се показва 01)
2. Температурата на помещението се измерва при контролера (В зоната OUT ENV се показва 02)

Сензорът за температурата на помещението по подразбиране се намира при смукателния отвор за въздух.

Фиг. 11 Фиг. 12 Фиг. 13

Канални системи FGR
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E0 F0

E1 F1

E2 F2

E3 F3

E4 F4

E5 F5

E6 EH

E8 EE

E9 CC

FF

Инструкции за работа с контролера

При авария по време на работа, на LCD дисплея на контролера ще започне да показва мигащо съобщение
“ERROR” и кода на грешката за аварията. Когато по едно и също време се случат няколко различни типа аварии,
кодовете на грешките ще се покажат една след друга на дисплея. Първата цифра в кода означава номера на
системата. Когато има само една система, номерът на системата не се показва. Последните две цифри на кода
означават кода на грешката. Например, кодът на Фигура 13 означава включване на защитата от ниско налягане на
компресора.

Внимание!

Ако се появи съобщение за авария “EH”, веднага изключете машината от електрическата мрежа, и
се обърнете за сервизиране само към професионални техници.

12) Визуализиране на грешки (Фигура 13)

Таблица на значението на кодовете на грешките

Код на

грешката
Тип авария

Авария на помпата
Авария на стайния сензор

на смукателния отвор

Авария в сензора за

температурата на изпарителя

Авария в сензора за

температурата на кондензера

Авария в сензора за

температурата на околната среда

Авария в помощния нагревател

Бутоните са заключени (не е авария)

Failure of Exhaust Temp.

Sensor

Авария в сензора за температура в

помещението при контролера

М а ш и н а т а с е у п р а в л я в а
о т д а л е ч е н о о т
централен контролер и функциите
на вградения и контролер
са заключени (не е авария)

Защита от високо

налягане на компресора

Защита от ниско

налягане на компресора

Комуникационна

грешка

Защита на вътрешния
вентилатор

Защита от

висока температура

на компресора

Защита от

препълване

Connexted control

communications failure

Защита от претоварване

на компресора

Indoor Frost-Proof

Protection

Код на

грешката
Тип авария

Канални системи FGR

www.airtradecentre.com

10



Дистанционното управление е универсално и се използва в много и различни модели климатични системи. В
това ръководство не са обяснени бутоните, които не се използват при работа с тази машина.
Уверете се, че няма препятствия пред сигнала между дистанционното управление и приемника
Максималното разстояние, на което дистанционното управление може да работи, е 8 м.
Пазете дистанционното управление от удари или изпускане.
Пазете дистанционното управление от течности и директна слънчева светлина.
Не поставяйте дистанционното управление на горещи места.

Дистанционно управление

Предпазни мерки:

3. С бутона FAN
се задава скорост
на вентилатора

4. С бутона TEMP
с е з а д а в а
н е о б х о д и м а т а
температура.

1. Включете в ел. мрежата,

натиснете бутона ON/OFF

и системата ще се включи.

2. С бутона MODE

се задава желания

работен режим.

Фиг. 14 Дистанционно управление

Работа в режим на охлаждане

Свържете машината към електрическото захранване. Натиснете бутона ON/OFF. Натиснете бутона MODE за
да изберете режим на охлаждане. Използвайте бутона за температура за да зададете температура за
помещението. Вижте Фигура 15.

Работа в режим на отопление

Свържете машината към електрическото захранване. Натиснете бутона ON/OFF. Натиснете бутона MODE за
да изберете режим на отопление. Използвайте бутона за температура за да зададете температура за
помещението. Вижте Фигура 16.
В режим на отопление, съществува функция за предпазване на машината от навлизане на студен въздух и за
оползотворяване на остатъчната топлина. След стартиране на компресора, вентилаторът на вътрешното
тяло ще започне да работи, когато температурата на изпарителя е по-висока или равна на 35°C или след като
машината е работила 45 секунди, за да се избегне смукване на студен въздух. След спирането на компресора,
вентилаторът на вътрешното тяло ще спре да работи 2 минути след това.

Работа с дистанционното управление

Канални системи FGR
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Работа с дистанционното управление

Работа в режим на обезвлажняване

Свържете машината към електрическото захранване. Натиснете бутона ON/OFF. Натиснете бутона MODE за
да изберете режим на обезвлажняване (”DRY”). Използвайте бутона за температура за да зададете
температура за помещението. Вижте Фигура 17.

Работа в режим вентилация

Свържете машината към електрическото захранване. Натиснете бутона ON/OFF. Натиснете бутона MODE за
да изберете режим на вентилация (”FAN”). Използвайте бутона “FAN” за да изберете висока, средна или ниска
скорост на вентилатора. Вижте Фигура 18.

2. Натиснете бутона за
работен режим и изберете
режим “ “.

Фиг. 15 Работа в режим на охлаждане

Фиг. 17 Работа в режим на обезвлажняване

Фиг. 16 Работа в режим на отопление

Фиг. 18 Работа в режим на вентилация

1. След като машината е
с в ъ р з а н а к ъ м
електрическата мрежа,
натиснете бутона ON/OFF
за да я включите.

3. С бутона TEMP
се задава необходимата
температура.

2. Натиснете бутона за
работен режим и изберете
режим “ “.

1. След като машината е
с в ъ р з а н а к ъ м
електрическата мрежа,
натиснете бутона ON/OFF
за да я включите.

3. С бутона TEMP
се задава необходимата
температура.

3. Натиснете бутона за
р а б о т е н р е ж и м и
изберете режим “ “.

1. С бутона TEMP
се задава необходимата
температура.

2. С бутона TEMP
се задава необходимата
температура.

2. Натиснете бутона за
работен режим и изберете
режим “ “.

1. След като машината е
с в ъ р з а н а к ъ м
електрическата мрежа,
натиснете бутона ON/OFF
за да я включите.

Канални системи FGR
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Работа с дистанционното управление

2. Поставете две батерии, тип “AAA” (Аксесоари)

1. Отворете капака
2. Затворете капака

След като поставите батериите в

дистанционното управление, на дисплея ще

светнат всички икони, знаци и кодове.

Експлоатационният период на един комплект

батерии е около 1 година.

Не поставяйте една нова и една стара

батерия, както и две различни по тип батерии.

Ако дистанционното управление няма да се

използва за дълъг период от време, извадете

батериите от него, за да предотвратите

изтичане.

Фиг. 19 Подмяна на батериите в
дистационното управление

Канални системи FGR
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Функциониране Седмичен таймер

Функции “Централизирано управление” и “Седмичен таймер”: Централизираното управление и седмичния
таймер са интегрирани в един контролер. Централизираното управление на контролера може да управлява
едновременно до 16 групи машини (седмичен таймер). Седмичният таймер може да бъде програмиран с четири
ON/OFF периода за всяка една машина за всеки ден, като така се постигне напълно автоматизирана работа на
системата. Тази функция не важи за ваканционния режим.

1) Седмичен таймер (Вграден във функцията за централизирано управление)

Номер на машина

Номер на група /

номер на машина

Ден от седмицата

Таймер

Състояние на
таймера

Времеви период
на таймера

Час на включване /
изключване
на таймера

Машина включена

Машина изключена

Часовник

Бутон за потвърждаване

Бутон за увеличаване

Бутон за намаляване

Бутон за отмяна / изтриване

Бутон за единична машина /

група

Бутон за таймер / време

Бутон за включване / изключване

Фиг. 20

Седмичният таймер използва режим 485 за да комуникира с ръчния контрол на всяка канална машина, и

може да управлява до 16 машини. Таймерът се свързва с 2-жичен усукан кабел, с максимална дължина

1200 m. След включването към захранването, таймерът може да покаже всички свързани машини

(последователността се определя от кода на превключвателя на ръчното управление на всяка канална

машина). Всяка канална машина може да се включва и изключва чрез Timer On/Off на седмичния таймер.

Задаването на работен режим и настройка на температурата и други операции се прави през ръчното

управление на всяка машина.

Седмичен
таймер

Ръчно
управление

Ръчно
управление

Max 16 машини

Електрическо
захранване

~ 220 V

Вкл./изкл. на
захранване

Телефонна
розетка

Телефонна
розетка

Телефонна
розетка

Усукан кабел

Най-дълго разстояние 1200 m

Връзка между превключвателяна кода и последователността на
машината (Кода на превключвателя на кода на ON означава 0)

P - Позиция
S - Последователност

Фиг. 21

Канални системи FGR
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Функциониране
Настройване на стайния сензор на вътрешното тяло

и проверка на температурата на околната среда

1. С бутоните и изберете машина за управление. Възможно е е да се управляват няколко машини с
Управление на група (от 1 до 16), или да се управлява само една машина с Единично управление.
2. Когато се избере една или няколко машини с Единично управление или Управление на група, могат да се
задават настройки на Таймера и час за включване/изключване.
3. Свързването на Седмичния таймер и ръчния контролер се прави по следния начин:

Машините от тази серия канални машини имат два вътрешни сензора. Единият се намира в отвора за въздух
на вътрешното тяло, а другият - в контролера.
Потребителят може да избира един от двата сензора на базата на инженерните изисквания (За по-детайлни
инструкции вижте секцията за работа с контролера). Сензорът използван по подразбиране е този, намиращ
се в отвора за въздух.

Съществува възможност преди да излезе от помещението потребителят да провери каква е температурата на
околната среда, с помощта на контролера (За по-детайлни инструкции вижте секцията за работа с
контролера)

2) Настройване на вътрешните сензори

Вътрешен сензор A

Вътрешен сензор B

Фиг. 22

Фиг. 23

В помещението

Извън помещението

Външен сензор

3) Проверяване на температурата на околната среда

Канални системи FGR
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Функциониране Управление на дебита на пресния въздух, Помпа

Управлението на количеството пресен въздух, което се вкарва в помещението, е 11-степенно. По този начин

машината не вреди на здравето на потребителите и притежава гъвкава консумация на енергия. 11-степенното

управление се осъщестява през контролера. Тази функция може да се настройва по всяко време и с нея се

работи изключително лесно. (За по-детайлни инструкции вижте секцията за работа с контролера.)

4) Управление на дебита на пресния въздух

Пресен въздух отвън

В помещението

Пресен въздух
Смукателен въздуховод Въздуховод за вкарване

на въздух в помещението

Въздушен клапан

Фиг. 24

Фиг. 25

5) Максималната височина на която помпата за конденз ще изпомпва, е 1.1 м.

1.1

Канални системи FGR
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A B C D E F G H I J

1063 505 849 1159 1270 504 1088 202 211 268 � 9.52 � 16 � x 1.520

1011 748 820 1115 1226 744 1047 160 231 290 � 12 � 19 � x 1.520

1011 748 820 1115 1226 744 1047 160 231 290 � 12 � 19 � x 1.520

1011 748 820 1115 1226 744 1047 160 231 290 � 12 � 19 � x 1.520

1015 784 825 1115 1226 788 1051 285 258 330 � 12 � 19 � x 1.532

Инструкции за монтаж Размери на вътрешното тяло

Тръба за газ Тръба за течност

Отвор за

въздух

Тръба за дренаж Електрическо табло

A

C

D

E

G

Фиг. 26

F B

Мерните единици са в mm
Р

аз
м

ер
тр

ъ
ба

(т
еч

но
ст

)

Модел

FG(R)7H/(XSD)Na-K(I)

FG(R)10H/(XSD)Na-K(I)

FG(R)10H/(XSD)Na-M(I)

FG(R)12H/(XSD)Na-M(I)

FG(R)16H/(XSD)Na-M(I)

Р
аз

м
ер

тр
ъ

ба
(г

аз
)

Тръба за
дренаж
(външен диам.
х дебелина на
стената)

Фиг. 27

Гайка със
шайба

Гайка с
вибротампон

Размери на вътрешното тяло

Разстояния при монтаж на вътрешно тяло

Канални системи FGR
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Fig.

FGR7H/(XSD)Na-K(O)
FGR10H/(XSD)Na-K(O)
FGR10H/(XSD)Na-M(O)

FGR12H/(XSD)Na-M(O) FGR16H/(XSD)Na-M(O)

A 950 950 950

B 412 412 412

C 700 840 1250

D 572 572 572

E 378 378 378

Инструкции за монтаж Размери на външното тяло

2. Размери на вътрешното тяло

Фиг. 28 Мерните единици са в mm

C

B

E

D

A

Модел

Инструкции за монтаж
Инструкции за монтаж на външното тяло

За да осигурите правилно функциониране на машината, при избирането на място за монтаж трябва да се
спазят следните правила:
1) Външното тяло трябва да се монтира така, че да има достатъчно място пред изпускателния отвор за
въздух, както и да има достатъчно пространство около самата машина в случай на необходимост от
извършване на ремонтни дейности.
2) Мястото за монтаж трябва да е достатъчно проветриво, за да може външното тяло ефективно да засмуква и
изпуска въздух. Погрижете се да няма препятствия пред двата отвора за въздух.
3) Мястото за монтаж трябва да бъде достатъчно здраво, за да издържа теглото на външното тяло, както и да
е в състояние да изолира шума и да предотвратява вибрациите.
4) Машината не трябва да бъде изложена на директна слънчева светлина. За целта може да се направи
специален навес.
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5) Мястото на монтаж трябва да може да се оттича добре от дъждовна вода.
6) Мястото на монтаж трябва да бъде такова, че върху машината да не се натрупват боклуци или сняг през
зимата.
7) Изпускателният отвор не трябва да е изложен на силен вятър.

1) Уверете се, че таванът е достатъчно здрав, за да издържи теглото на машината.
2) Дренажната тръба трябва да може да се оттича добре.
3) Отворите за въздух не трябва да са блокирани от препятствия, за да се осигурява добра циркулация на
въздуха
4) Около машините трябва да бъде оставено достатъчно свободно място, съгласно указанията, за да се
улеснят сервизирането и поддръжката им
5) В близост до мястото на монтаж не трябва да има източници на топлина, течове, запалими газове или
пушек.
6) Машината се монтира в тавана
7) Вътрешното и външното тяло, както и захранващите и комуникационните кабели трябва да се намират най-
малко на 1 м от телевизионни и радиоапарати, с цел да се избегнат смущения в сигнала.

1) Поставете в отвора разширителен болт M10. Вкарайте в него пирон. Консултирайте се с графиката с
размери на вътрешното тяло за нужните разстояния между отворите. На Фиг. 30 е показан монтажа на
разширителния болт.

Поставете окачвача на вътрешното тяло, както е показано на Фиг. 31
Монтирайте машината върху тавана, какато е показано на Фиг. 32

Инструкции за монтаж Монтиране на вътрешното тяло

Монтаж на вътрешното тяло

1. Избиране на място за монтаж

2. Монтиране на вътрешното тяло

Фиг. 30

Винт за монтиране
в таван

Климатична система

Окачвач

Фиг. 31

Фиг. 32

Засмукване
на въздух

Винт

Окачвач

Гайка

Подаване
на въздух

Увеличение
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As the inside of the unit is in
the negative pressure status, it
is required to set up a
backwater elbow. The
requirements is:

A=B© P/10+20(mm)

P is the absolute pressure
inside the unit. The unit of the
pressure is Pa.

1) Приготвянето на всички тръби (свързващи и дренажни) и кабели (свързващи кабели на контролерите,
вътрешните и външните тела) трябва да се направи преди монтажа, за да се постигне гладка инсталация.
2) Пробийте отвор в тавана. Може да се окаже необходимо укрепването на тавана, за да се осигури равност и
да се избегнат вибрации.
3) В случай, че таванът не е достатъчно здрав, използвайте метални секции за да направите укрепващи греди.
Поставете машината върху гредите и я укрепете.

След като вътрешното тяло е монтирано, необходимо е да се провери хоризонталното ниво на машината.
Машината трябва да бъде сложена хоризонтално, но тръбата за конденз трябва да се постави под наклон, за
да се улеснява оттичането на конденз

Инструкции за монтаж Инспектиране на нивото на вътрешното тяло

Предпазни мерки:

Проверка на хоризонталното ниво на вътрешното тяло

Монтиране на квадратен въздуховод

1.

No Име

Окачвач Филтър

Основна тръба
за пресен въздухВкарване на

пресен въздух

Вкарване на
пресен въздух

Поемане
на въздух

Изход за
пресен въздух

Тръба за подаване
на въздух

Canvas Air
Pipe

Засмукване на
въздух

2.

3.

Нивелир

Поемане
на въздух

Подаване
на въздух

Увеличение

Тръба за оттичане
на конденз

Тръба за оттичане
на конденз

Фиг. 33

4.

5.

6.

7.

No Име

Поемане
на въздух

Монтиране на тавана

Фиг. 34
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Инструкции за монтаж Монтиране на тръба за конденз

Тръбите за нагнетяване, за засмукване, и за пресен въздух трябва да бъдат покрити с термоизолационен
слой, за да се избегне загуба на топлина и образуване на конденз.
Тръбите за нагнетяване и засмукване на въздух трябва да бъдат закрепени за тавана с метални подпори.
Местата, където тръбите се съединяват, трябва да бъдат добре запечатани с лепило, за да се избегнат
течове.
Проектирането и монтирането на тръбите за въздух трябва да бъдат в съответствие със съответните
държавни стандарти.
Ръбът на тръбата за поемане на въздух трябва да бъде поне на 150 мм от стената. Смукателният отвор
трябва да бъде покрит с филтър.
Въздуховодите трябва да се проектират така, че да абсорбират шум и сътресения. В допълнение,
източниците на шум трябва да бъдат разположени далеч от обитаеми от хора помещения, а смукателните
отвори трябва да се намират в горната част на помещенията.

Внимание:

Монтиране на тръба за конденз

Проектиране на дренажна система

1) Тръбата за конденз трябва да се постави под наклон от 5~10°, за да се улесни оттичането на конденз.
Местата на свързване на тръбите за конденз трябва да бъдат покрити с термоизолация (Както е показано
на Фиг. 23)
2) Два отвора за оттичане на конденз се намират в лявата и в дясната страна на вътрешното тяло. След
като се избере един от двата, другият трябва да се запуши с гумена тапа. Стегнете и уплътнете добре, за
да се избегне теч.
3) При доставка от производителя и двата отвора за конденз за запушени с гумени тапи.

Изолационен слой на

тръбата за конденз

Фиг. 35 Термоизолиране на тръба за конденз

Внимание: Не трябва да има течове от местата на свързване на тръбите за конденз

1) Системата трябва винаги да е под наклон (1/50~1/100), за да се оттича добре.
2) Когато свързвате дренажната тръба към вътрешното тяло, не натискайте прекалено силно тръбата към
машината. Два отвора за оттичане на конденз се намират в лявата и в дясната страна на вътрешното
тяло. След като се избере един от двата, другият трябва да се запуши с гумена тапа. Стегнете и уплътнете
добре, за да се избегне теч.
3) За дренаж използвайте тръби от PVC. Поставете края на PVC тръбата в дренажния отвор. Използвайте
гъвкава връзка и я стегнете с бандажна лента. Никога не използвайте лепило при монтирането на
гъвкавата връзка за отвора.
4) Когато положената система за дренаж се използва за няколко машини, общата тръба трябва да се
намира около 100 mm по-ниско от дренажния отвор на всяка машина. Препоръчва се използването на
тръба с по-дебели стени.
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Размер на тръбата
(mm)

Модел (m)

FG(R)7H/(XSD)Na-K � 9.52 � 16 30 15 60g/m

FG(R)10H/(XSD)Na-K

FG(R)10H/(XSD)Na-M

FG(R)12H/(XSD)Na-M

� 12 � 19 50 30 120g/m

FG(R)16H/(XSD)Na-M � 12 � 22 50 30 120g/m

Инструкции за монтаж Монтиране на тръба за конденз

1) След като електрическото свързване на системата е завършено, направете тестване на дренажната

система.

2) По време на теста, проверете дали водата се оттича добре по тръбите. Внимателно проверете дали

има течове от местата на свързване.

Проектиране на дренажна система

Селекция на тръба за свързване

Тръба за
течна фаза

Тръба за
газова фаза

Максимална
дължина на

тръбата

Максимална
разлика във

височините на
вътрешното и
външното тела

(m)

Количество хладилен
агент за допълване

(при по-голяма
дължина на тръбите)

Забележка: 1. Стандартната дължина на тръбата е 5 m. Когато дължината на свързващата тръба (L) е по-малко или равно на

5 m, няма нужда от допълване с хладилен агент. Ако дължината е по-голяма от 5 m, трябва да се допълни хладилен

агент. В таблицата са показани количествата за допълване за всеки допълнителен метър от тръбата за различните

модели.

2. Тръбата трябва да е с дебелина на стените 0.5 - 1.0 mm и да издържа налягане от 6.0 MPa.

3. Колкото по-дълга е свързващата тръба, толкова повече се намалява ефективността при отопление и охлаждане.
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One-Way Valve
Gas Valve

Liquid Valve

Fitting Pipe for
Indoor Unit

Flaring Nuts Fitting Pipe Valve Cap

Inner Hexagon
Spanner

Screwdriver

Valve Stem

Torque SpannerSpanner

Fig.3 6 Fig.3 7

� 6.34mm 15-30 (N m)
� 9.52mm 35-40 (N m)

� 15.88mm 60-65 (N m)
� 12.7mm 45-50 (N m)

� 19.05mm 70-75 (N m)
� 22.05mm 80-85 (N m)

Инструкции за монтаж Свързване на тръбите

Свързване на тръби

1. Подравнете широкия край на медната тръба със центъра на резбованото съединение. Притегнете ръчно
стягащата гайка.
2. Използвайте динамометричен ключ за затягане на стягащата гайка, докато котнтриращият ключ щракне
(Фиг. 36).

Таблица на необходимото усилие за затягане на различните тръбни диаметри.

3. За да не се счупи тръбата, ъгълът на огъване не трябва да е прекалено остър. Използвайте плоски
клещи
4. Увийте с дунапрен тръбите и местата им на свързване, където няма термоизолация и ги стегнете със
самозалепваща лента
5. Махнете капачките от клапаните за течна и газова фаза.
6. Използвайте вътрешен хексагонов ключ, за да обърнете ролката на клапана на течната фаза на 1/4
оборот. Едновременно с това използвайте отвертка, за да повдигнете ролката. След което може да има
изтичане на газ.
7. След като газът изтече за около 15 секунди, ще се появи хладилен агент в газообразно състояние.
След което веднага затворете еднопътния вентил, и затегнете капачката.
8. Напълно отвъртете ролките на клапаните на течната и газовата фаза (Вижте Фиг. 38).
9. Затегнете капака на клапана. След което използвайте сапунена вода или детектор на течове да
проверите дали има теч на мястото, на което тръбите се свързват към вътрешното и външното тела.

Фиг. 36

Динамометричен
ключ

Контриращ
ключ

Тръба за
вътрешно тяло

Фиг. 37

Стягащи
гайки

Тръба

Клапан за
течна фаза

Клапан за
газова фаза

Еднопътен
вентил

Капак на вентила

Стъбло на
вентила

Вътрешен
хексагонов ключ

Отвертка

Диаметър
на тръба

Усилие за стягане
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Инструкции за монтаж Монтиране на свързващата тръба

10. Ако условията позволяват, използвайте вакуумна помпа, за да изтеглите въздуха от клапана. Вижте Фиг. 38

Манометър Манометър

Кран “Високо”Кран “Ниско”

Клапан Течна фаза

Вакуумна помпа

Свързващ маркуч

Клапан Газова фаза

Фиг. 38

Фиг. 39
Без празно пространство

Фиг. 40

Внимание: 1. Когато свързвате вътрешното тяло към свързващата тръба, не дърпайте много силно
големите и малките връзки на машината, за да не се спукат и протекат.
2. Свързващата тръба трябва да бъде фиксирана със скоба. Теглото на тръбата не трябва да се
понася от машината.

Изолиране на свързващата тръба

1. За да се избегне образуването на конденз по свързващата тръба и да се предотвратят течове, голямата и
малката тръби трябва да бъдат покрити първо с термоизолиращ материал, после със самозалепваща лента,
като така бъдат изолирани от въздуха.
2. Връзката към вътрешното тяло също трябва да бъде покрита с термоизолиращ материал. Не трябва да
има празно пространство между връзката и стената на вътрешното тяло. Вижте Фиг. 39

Внимание: След като тръбите са покрити с изолация, не ги огъвайте под прекалено малък ъгъл, за да не се
пропукат или счупят.
3. Използвайте самозалепваща лента за да увиете тръбите:

(1) Омотайте заедно тръбите и кабелите със самозалепваща лента. Отделете тръбата за конденз от
останалите.
(2) Увийте с термоизолационна лента тръбите на външното тяло.
(3) Фиксирайте тръбите за стената със скоби.
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Инструкции за монтаж Монтиране на свързващата тръба

Внимание:
(1) Не стягайте прекалено много изолацията, за да не се намали ефективността и. Уверете се, че

гъвкавата тръба за конденз е отделена от останалите.
(2) След като приключите с изолацията на тръбите, запечатайте отвора на стената, за да предотвратите

навлизането на дъждовна вода в стаята.

Позициониране и монтиране на контролера

Внимание:

(1) Изберете позиция на монтиране. В зависимост от размера на комуникационния кабел оставете улей
или поставете кабелен канал.

(2) Ако комуникационния кабел между контролера (85 х 85 х 16) и вътрешното тяло е монтиран по
повърхността, използвайте 1# PVC тръба и направете съответстващ отвор в стената (Фиг. 41), ако се
прави скрит монтаж, може да се използва 1# PVC тръба. (Фиг. 42)

(3) Без значение дали монтажът ще е явен или скрит, трябва да се пробият 2 дупки (на същото ниво),
разстоянието между които трябва да бъде равно на разстоянието между монтажните отвори в долната
част на контролера (60 см). Фиксирайте основата на контролера за стената, като използвате двата
отвора. Включете комуникационния кабел в панела. След това монтирайте лицевия
панел на контролера.

По време на монтажа на основата на контролера, обърнете внимание на ориентацията и. Двете зъбчета
трябва да се намират от долната страна.
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Инструкции за монтаж Монтиране на контролера

Внимание:
(1) Разстоянието на комуникационния кабел между основното табло и контролера не трябва да е по-

голямо от 20 m (стандартното е 8 m).
(2) Контролерът не трябва да се монтира на места с високо съдържание на водни пари или на такива,

където е възможно върху него да капе вода.

Наименование
Стена

Основа на контролера

Винт M4 x 10
Лицев панел на контролер

Фиг. 41 Открит
монтаж на кабел

PVC тръба

1

Фиг. 42 Скрит
монтаж на кабел Фиг. 43 Схема на монтаж

2 3 4

1

2
3

4
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Инструкции за монтаж Електрическо свързване

Внимание: Преди да напраеите електрическото свързване, обърнете внимание на следните

особености, посочени от нашите инженери:

(1) Проверете дали електрическото захранване отговаря на необходимото, указано на табелата на

машината.

(2) Капацитетът на мощността трябва да е достатъчно висок. Сечението на кабела трябва да е поне 2.5 mm .

(3) Кабелите трябва да бъдат свързани от квалифицирани специалисти.

Във фиксираните кабели, за електроди, по-големи от 3 mm, трябва да се сложи защита от утечка на ток.

1. Свързване на единична жица:

(1) Използвайте заголващи клещи, за да махнете изолационния слой (на дължина от 25 mm) от края на

жицата.

(2) Махнете винта в клемната кутия на климатичната система.

(3) Използвайте огъващи клещи, за да извиете края на жицата в кукичка с големина, пасваща на размера на

винта.

(4) Поставете винта в кукичката и я фиксирайте към клемната кутия.

2. Свързване на множество усукани кабели

(1) Използвайте заголващи клечки, за да махнете изолационния слой (на дължина от 10 mm) от края на

усукания кабел.

(2) Махнете винта в клемната кутия на климатичната система.

(3) Използвайте кримпери, за да свържете клема (пасваща на размера на винта) в края на усукания кабел

(4) Поставете винта в клемата и го фиксирайте към клемната кутия.

2

Внимание:

Свързване на захранващ кабел

Ако захранващият или сигналният кабел са повредени, за подмяна използвайте само специален кабел.

1. Преди да свържете кабелите, консултирайте се с табелката върху машината за необходимото напрежение.

След това извършете електрическото свързване съгласно схемата.

2. Климатичната система трябва да има специален захранващ кабел, с фазоуказател, и air switch, с случай на

претоварване.

3. Климатичната система трябва да е добре заземена.

4. All fitting lines must use crimp terminals or single wire. If multiple twisted wires are connected to terminal board, arc

may arise.

5. Всички съединения и връзки трябва да бъдат направени по описания в схемата начин. Грешното

свързване може да доведе до некоректна работа на машината или до повреда.

6. Кабелът не трябва да има контакт с тръбите с фреон, с компресора, или с вентилатора

7. Не променяйте и не модифицирайте кабелните съединения вътре в климатичната система.

Производителят не носи отговорност за вреди или повреди, произтекли от грешно свързване.

1. Климатична система с монофазно електрическо захранване

(1) Откачете предния капак на външното тяло.

(2) Прекарайте кабела през гумения пръстен

(3) Свържете захранващия кабел към “L”- и “M”- клемите и към

заземяващия винт.

(4) Използвайте кабелни клещи за да фиксирате кабела.

Внимание:

За климатична система с
допълнителен нагревател,
захранващият кабел трябва да
се свърже към клемите “L1”,
“L2” и “L3” и заземяването.
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Инструкции за монтаж Електрическо свързване

2. Климатична система с трифазно електрическо

захранване

(1) Откачете предния капак на външното тяло

(2) Поставете гумен пръстен на отвора за кабел на

въшното тяло

(3) Прекарайте кабела през пръстена

(4) Свържете захранващия кабел към клемите

заземяването, съответно “L1”, “L2”, “L3” и N”.

(5) Използвайте кабелни клещи, за да фиксирате

кабела

(1) Отворете капака на електрическото табло на

вътрешното тяло

(2) Прекарайте сигналния кабел на контролера през

гумения пръстен

(3) Включете сигналния кабел в 4-пиновата букса на

платката на вътрешното тяло

(4) Използвайте кабелни клещи, за да фиксирате

кабела към контролера

Свързване на сигналния кабел на контролера

Внимание:

Спазвайте следните правила при свързването
на кабелите, за да избегнете електромагнитни
смущения:
(1) Сигналният кабел на контролера трябва да
бъде отделен от захранващия кабел, и от
кабела свързващ външното и вътрешното тяло.
(2) В случай, че машината се монтира на място
с електромагнитни смущения, препоръчително
е използването на екраниран или двойноусукан
сигнален кабел.
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Инструкции за монтаж Свързване на кабели

Диаграма на свързване на кабелите

Сечението на кабелите не трябва да бъде по-малко от посоченото в спецификациите на диаграмата.

Схема на кабелно свързване
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Инструкции за монтаж

Проблем

Машината не може да се
стартира.

Машината работи за кратко
и след това спира.

Слабо охлаждане.

Слабо отопление.

Вентилаторът на вътрешното
тяло не се стартира в режим
на отопление

1. Захранващият кабел не е свързан
2. Утечка на ток е задействала предпазителя
3. Ниско напрежение на тока
4. Заключени бутони
5. Грешка в управляващия цикъл

1. Въздушният филтър е замърсен или зацапан
2. В помещението има източник на топлина или
прекалено много хора
3. Отворена врата или прозорец
4. Има препятствия пред отворите за въздух
5. Зададената температура е прекалено висока,
което възпрепятства охлаждането
6. Има теч на хладилен агент
7. Температурният сензор не работи добре

1. Пред охладителя има препятствие
2. Грешка в управляващия цикъл
3. Избрана е работа в режим охлаждане, а
температурата на околната среда е над 43°C

Възможно решение

Сервизиране и поддръжка

Ако машината не работи както трябва, или възникне повреда, моля преди поправка първо се
консултирайте със следната таблица на най-често срещаните проблеми.

1. Въздушният филтър е замърсен или зацапан
2. Недобре затворена врата или прозорец
3. Зададената температура е прекалено ниска
което възпрепятства отоплението
4. Има теч на хладилен агент
5. Tемпературата на околната среда е под -5°C
6. Прекъсване в управляващия кабел.

1. Недобре избрано място за монтиране на
сензора на вентилатора.
2. Сензорът на вентилатора е неправилно свързан.
3. Прекъснат кабел към сензора на вентилатора.
4. Утечка в capacitance.

1. Почистване на въздушния филтър

Внимание: Когато почиствате климатичната система, обърнете внимание на следните задължителни
правила:

(1) Не разглобявайте въздушния филтър при почистване
(2) Ако климатичната система се използва в запрашена среда, въздушният филтър трябва да се почиства
по-често (веднъж на всеки две седмици)

1) Преди работа с кабелите изключете от електрическото захранване
2) Почиствайте машината само след като машината е изключена и електрическото захранване е прекъснато.
3) Не използвайте вода при почистването, за да не предизвикате токов удар.

Рутинна поддръжка

Забележка: След като сте проверили списъка и сте взели необходимите мерки за отстраняване на
проблемите, описани в него, но машината все още не работи както трябва, веднага я изключете и се свържете
с оторизирани професионални сервизни техници на GREE, които да прегледат и поправят системата.
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Инструкции за монтаж Сервизиране и поддръжка

2. Профилактика в началото на работния сезон

3. Профилактика в края на работния сезон

(1) Проверете дали не са блокирани от препятствия отворите за въздух на вътрешното и външното тяло;
(2) Проверете състоянието на кабела за заземяване;
(3) Проверете състоянието на свързващите кабели;
(4) Проверете дали на LCD дисплея на контролера се изписва нещо при свързване на машината към
електрическото захранване;

Забележка: Ако има проблеми в работата на машината, обърнете се към сервизните техници.

(1) Когато времето е хубаво, оставете машината да работи половин ден в режим на вентилация, за да
изсушите вътрешността на машината
(2) Ако климатичната система няма да се използва за дълъг период от време, изключете я от
електрическото захранване. LCD дисплеят на контролера ще се изключи.
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FG7H/(XSD)Na-K FG10H/(XSD)Na-K FG10H/(XSD)Na-M FG12H/(XSD)Na-M FG16H/(XSD)Na-M

W 7000 10000 10000 12000 16000

W - - - -

W 2800 4000 4050 5300 6500

W - - - - -

A 13.0 18.0 7.2 8.8 10.5

A - - - - -

220V-240V~50HZ 380V-415V 3N~50 HZ

1400 2000 2000 2000 2500

Pa 80 150

dB(A) 44 48 48 48 53

dB(A) 59 60 60 62 64

R410A

kg 2 3 3.2 3.5 5

mm � 9.52 � 12 � 12

mm � 16 � 19 � 22

mm 1295 1251 1251 1251 1251

mm 504 744 744 744 788

mm 268 290 290 290 330

kg 37 57 57 57 66

mm 950 950 950 950 950

mm 412 412 412 412 412

mm 700 840 840 1250 1250

kg 52 90 90 112 120

Технически характеристики

Машини само охлаждане
Модел

Охладителна мощност

Отоплителна мощност

Мощност

Ток

Охладителна

Охладителна

Термопомпа

Термопомпа

Електрическо захранване

Свързващи
тръби

Компресор

Въздушен дебит

Течна фаза

Газова фаза

Шумово
ниво

На закрито

Вътрешно
тяло

Широчина

Дълбочина

Височина

Тегло

Външно
тяло

На открито

Хладилен агент

Количество
хладилен агент

Статично налягане
извън машината

m /h
3

Херметичен rotary Херметичен Scroll-тип

Широчина

Дълбочина

Височина

Тегло

Забележка:
1. Машината е проектирана в съответствие със стандарта GB/T 18836-2002.
2. Въздушният дебит се измерва при съответното стандартно външно налягане
3. Охладителната (отоплителната) мощност, посочена в таблицата, е измерена при номинални работни
условия при стандартно външно статично налягане. Възможно е параметрите да се изменят с
усъвършенстването на машините.
4. Охладителната (отоплителната) мощност, посочена в таблицата, е измерена при номинални работни
условия със съответното стандартно външно статично налягане. Възможно е параметрите да се изменят с
усъвършенстването на машините.
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FGR7H/(XSD)Na-K FGR10H/(XSD)Na-K FGR10H/(XSD)Na-M FGR12H/(XSD)Na-M FGR16H/(XSD)Na-M

W 7000 10000 10000 12000 16000

W 8000 11000 11000 15500 19000

W 2800 4000 4050 5300 6500

W 2400 3300 3300 4950 5500

A 13.0 18.0 7.2 8.8 10.5

A 11.2 15.5 8.9 8.2 9.8

220V-240V~50HZ 380V-415V 3N~50 HZ

Hermetic-rotary Hermetic Scroll Type Compressor

1400 2000 2000 2000 2500

Pa 80 150

dB(A) 44 48 48 48 53

dB(A) 59 60 60 62 64

R410A

kg 2 3 3.2 3.5 5

mm � 9.52 � 12 � 12

mm � 16 � 19 � 22

mm 1295 1251 1251 1251 1251

mm 504 744 744 744 788

mm 268 290 290 290 330

kg 37 57 57 57 66

mm 950 950 950 950 950

mm 412 412 412 412 412

mm 700 840 840 1250 1250

kg 52 90 90 112 120

Технически характеристики

Забележка:
1. Машината е проектирана в съответствие със стандарта GB/T 18836-2002.
2. Въздушният дебит се измерва при съответното стандартно външно налягане
3. Охладителната (отоплителната) мощност, посочена в таблицата, е измерена при номинални работни
условия при стандартно външно статично налягане. Възможно е параметрите да се изменят с
усъвършенстването на машините.
4. Охладителната (отоплителната) мощност, посочена в таблицата, е измерена при номинални работни
условия със съответното стандартно външно статично налягане. Възможно е параметрите да се изменят с
усъвършенстването на машините.

Машини термопомпен тип
Модел

Охладителна мощност

Отоплителна мощност

Мощност

Ток

Охладителна

Охладителна

Термопомпа

Термопомпа

Електрическо захранване

Компресор

Въздушен дебит

Статично налягане
извън машината

m /h
3

Свързващи
тръби

Течна фаза

Газова фаза

Шумово
ниво

На закрито

Вътрешно
тяло

Широчина

Дълбочина

Височина

Тегло

Външно
тяло

На открито

Хладилен агент

Количество
хладилен агент

Широчина

Дълбочина

Височина

Тегло
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За правилен монтаж и експлоатация, моля внимателно прочетете това ръководство.

Пазете ръководството на леснодостъпно място.
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