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Installatiehandleiding
R32 Split serie

INBEDRIJFSTELLING

Dutch

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET OMGAA MET DE R32 UNIT 21

OMTREK AFMETING
BINNENUNIT FTXC20/25/35/50
ACHTERKANT

ACHTERKANT

785

LINKS

RECHTS

BOVENKANT
250

288

MODELNAAM
PLAAT

ONDERKANT

BINNENUNIT AAN-/
UITSCHAKELAAR

ONDERKANT

ZIJKANT

SIGNAALONTVANGER
OP-NEER
KLEP

KAMERTEMPERATUUR
THERMISTOR

VOORZIJDE

Alle afmetingen zijn in mm

BINNENUNIT FTXC60/71
ACHTERKANT

1005

ACHTERKANT

LINKS

RECHTS

BOVENKANT
288

297

MODELNAAM
PLAAT

ONDERKANT
OP-NEER
KLEP

BINNENUNIT AAN-/
UITSCHAKELAAR
SIGNAALONTVANGER

ONDERKANT

ZIJKANT

KAMERTEMPERATUUR
THERMISTOR
Alle afmetingen zijn in mm

FRONT VIEW
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OMTREK AFMETING
470

96

299

133

14

BUITENUNIT RXC20/25/35

20

11

658

51

108 60

550

273

Alle afmetingen zijn in mm

568

146

22

845

67

100

74

615

300

Dutch

300
326

128

13

BUITENUNIT RXC50/60

Alle afmetingen zijn in mm
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OMTREK AFMETING
BUITENUNIT RXC71
241

350

12

610

930

66

23

98

75

695

350

Alle afmetingen zijn in mm
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DAIKIN AIR CONDITIONER

INSTALLATIEHANDLEIDING
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Lees de voorzorgsmaatregelen in deze
handleiding zorgvuldig voordat u de unit
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

• De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide
belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.
• Betekenis van WAARSCHUWING en VOORZICHTIG kennisgevingen.

WAARSCHUWING

Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG

Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot schade aan bezittingen of
lichamelijk letsel, wat afhankelijk van de omstandigheden ernstig kan zijn.

• De veiligheidsmarkeringen getoond in deze handleiding hebben de volgende betekenissen:
Zorg ervoor dat u deze instructies
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde verbinding.

Probeer nooit
dingen uit.

• Start na het voltooien van de installatie een proefwerking om te controleren op fouten en leg aan de klant uit hoe hij
of zij de airconditioner moet bedienen en onderhouden met behulp van de bedieningshandleiding.

WAARSCHUWING
• Vraag uw dealer of gekwalificeerde persoon om installatiewerk uit te voeren.
Probeer de airconditioner niet zelf te installeren. Onjuiste installatie kan resulteren in waterlekkage, elektrische schokken of brand.

• Dit apparaat is bedoeld om te worden gebruikt door een expert of opgeleide gebruikers in winkels, in de lichtindustrie
en op boerderijen, of voor commercieel gebruik door leken.
• Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen, inclusief kinderen, met verminderde fysieke, motorische
of mentale capaciteiten, of met en gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder supervisie staan of instructies hebben
gekregen met betrekking tot gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Kinderen moeten onder supervisie staan om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
• Installeer de airconditioner volgens de instructies in deze handleiding.
• Gebruik alleen de gespecificeerde accessoires en onderdelen voor installatiewerk.
Het niet gebruiken van de gespecificeerde onderdelen kan erin resulteren dat de unit storing geeft, water lekt of dat er
elektrische schokken of brand ontstaat.
• Installeer de airconditioner op een fundering die sterk genoeg is om het gewicht van de unit te dragen.
Een fundering die niet sterk genoeg is kan erin resulteren dat de apparatuur valt en letsel veroorzaakt.

• Elektrisch werk moet worden uitgevoerd in overeenstemming met relevante lokale en nationale wetgeving en met de
instructies in deze installatiehandleiding.
Zorg ervoor dat u een aparte stroomtoevoer gebruikt. Onvoldoende stroomcapaciteit en onkundig vakmanschap kan resulteren in
elektrische schokken of brand.

• Zorg ervoor dat u een aparte stroomtoevoer gebruikt. Gebruik nooit een stroomcircuit dat wordt gedeeld met een
ander apparaat.
• Gebruik een kabel met een geschikte lengte.
Gebruik geen afgetakte kabels of een verlengingskabel, omdat dit oververhitting, elektrische schokken of brand kan veroorzaken.

• Zorg ervoor dat alle kabels stevig zijn, de gespecificeerde kabels worden gebruikt en er geen spanning staat op de
aansluitingen of kabels.
Onjuiste verbindingen of bevestiging van kabels kan resulteren in abnormale verhitting of brand.
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Onvoltooide installatie kan waterlekkage, elektrische schokken of brand veroorzaken.

WAARSCHUWING
• Bij het bekabelen van de stroomtoevoer en verbinden van de kabel tussen de binnen- en buitenunits, moet u de
kabels zo plaatsen zodat de deksel van de controlebox veilig kan vast worden gemaakt.
Onjuiste plaatsing van de deksel van de controlebox kan resulteren in elektrische schokken, brand of oververhitting van aansluitingen.

• Zorg er na het verbinden van de geschakelde en voedingskabels voor dat u de kabels zodanig vormt zodat er geen
onnodige druk op de elektrische deksels of panelen ontstaat. Installeer de deksels over de kabels.
Onvolledige dekselinstallatie kan resulteren in oververhitting van de aansluiting, elektrische schokken of brand.

• Zorg er tijdens het installeren of verplaatsen van de airconditioner voor dat u het koelcircuit ontlucht zodat het vrij is
van lucht en dat u enkel het gespecificeerde koelmiddel gebruikt(R32).
De aanwezigheid van lucht of andere vreemde zaken in het koelcircuit kan zorgen voor abnormale drukstijging, wat kan resulteren in
schade aan apparatuur en zelfs letsel.

• De installatiehoogte vanaf de vloer moet meer dan 2,3m zijn.
• Wanneer koelmiddelgas lekt tijdens de installatie moet u de ruimte onmiddellijk ventileren
Giftig gas kan worden geproduceerd wanneer het koelmiddel in contact komt met brand.

• Controleer op lekkage van koelmiddelgas na het voltooien van de installatie.
Giftig gas kan ontstaan wanneer het koelmiddel lekt in de ruimte en in contact op met een vuurbron, zoals een ventilatorkachel, oven of
fornuis.

• Stop de compressor tijdens het afpompen voor het verwijderen van de koelmiddelleidingen.
Wanneer de compressor nog steeds loopt en de stopklep open is tijdens het afpompen, wordt er lucht ingezogen wanneer de
koelmiddelleidingen worden verwijderd, waardoor er een abnormale druk in de koelcyclus ontstaat, wat kan resulteren in schade aan de
apparatuur en zelfs letsel.

• Maak tijdens installatie de koelmiddelleiding stevig vast voordat u de compressor in werking stelt.
Wanneer de koelmiddelleidingen niet vast zitten en de stopklep open is wanneer de compressor loopt, wordt lucht ingezogen waardoor
abnormale druk in de koelcyclus ontstaat, wat kan resulteren in schade aan apparatuur en zelfs letsel.

• Zorg ervoor dat u de airconditioner aard.
Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte aarding kan resulteren in elektrische schokken.

• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in
elektrische schokken of vuur.
• Elektrische kabels mogen geen contact hebben met d waterleiding of bewegende onderdelen van de ventilatormotoren.
• Bevestig dat de unit is uitgeschakeld voordat u de unit installeert of onderhoud uitvoert.
• Schakel de stroom vanaf de hoofdstroomtovoer uit voordat u onderhoud uitvoert aan de airconditioner unit.
• Trek NIET aan de stekker wanneer de stroom AAN staat.
Dit kan ernstige elektrische schokken veroorzaken wat kan resulteren in brandgevaar.

• Houd de binnen- en buitenunits, stroomkabel en transmissiebekabeling ten minste 1m van tv’s en radio’s, om
vervorming en storing te voorkomen.
Afhankelijk van de type en bron van de elektrisch golven, kan er zelfs storing ontstaan in het geluid bij een afstand van meer dan 1m.

• Gebruik geen middelen om het ondooiproces te versnellen (indien van toepassing) of om te reinigen, anders dan
hetgeen is aanbevolen door de fabrikant.
• Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen
(bijvoorbeeld: open vuur, bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
• Doorboor of verbrandt niet.
• Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
• Het apparaat moet worden geïnstalleerd, bediend en bewaard in een ruimte met een vloergebied dat groter is dan
Xm2 (raadpleeg sectie "Speciale voorzorgsmaatregelen voor het omgaan met de R32 unit").
In het geval dat het niet voldoet aan het minimum vloeroppervlak, is het vereist om te installeren in een goed geventileerde ruimte.

• OPMERKING: De fabrikant kan andere geschikte voorbeelden geven of extra informatie verstrekken over de
koelmiddelgeur.
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VOORZICHTIG
• Installeer de airconditioner niet op plekken waar gevaar bestaat op lekkage van ontvlambare gassen.
In het geval van een gaslekkage kan de ophoping van gas dichtbij de airconditioner brand veroorzaken.

• Installeer tijdens het volgen van de instructies van deze handleiding een afvoerpijp voor een goede afvoer en
isolatiebuizen om condensatie te voorkomen.
Onjuiste afvoer kan een waterlekkage veroorzaken en schade toebrengen aan eigendommen.

• Draai de moer aan overeenkomstig de gespecificeerde methode zoals met een torsiesleutel.
Wanneer de moer te strak zit kan deze na lang gebruik scheuren waardoor er koelmiddel lekt.

• Overlaad de unit niet.
Deze unit is vooraf opgeladen in de fabriek. Overladen kan zorgen voor overstroom of schade aan de compressor.

• Zorg ervoor dat de paneel van de unit gesloten is na onderhoud of installatie
Onbevestigde panelen zorgen ervoor dat de unit lawaai maakt.

• Scherpe randen en spoeloppervlakken zijn mogelijke plekken die letsel kunnen veroorzaken.
Vermijd het in contact komen met deze plekken.

• Voor het uitzetten van de stroomtoevoer moet u de AAN-/UIT schakelaar van de afstandsbediening naar de "UIT"
positie schakelen om ongewenst uitschakelen van de unit te voorkomen.
Wanneer dit niet wordt gedaan, zullen de ventilatoren van de unit automatisch starten met draaien wanneer de stroom weer wordt
ingeschakeld, wat gevaar kan opleveren voor onderhoudspersoneel of de gebruiker.

• Zorg ervoor dat u voorkomt dat de buitenunit wordt gebruikt als schuilplaats voor kleine dieren. Kleine dieren die
in contact komen met elektrische onderdelen kunnen storing, rook of brand veroorzaken.
Instrueer de klant om het gebied rond de unit schoon te houden.

• De temperatuur van het koelcircuit zal hoog zijn, houd de unitkabels weg van koperen pijpen die niet thermisch
geïsoleerd zijn.
• Enkel gekwalificeerd personeel kan omgaan met koelmiddel, dit bijvullen, wegzuigen en verwijderen.

Verwijderingsvereisten
Uw airconditioner product is gemarkeerd met dit symbool. Dit betekent dat elektrische en
elektronische producten niet mogen worden gemengd met ongesorteerd huishoudelijk afval.
Probeer het systeem niet zelf te demonteren: het demonteren van het airconditioner systeem,
behandeling van het koelmiddel, de olie en andere delen moet worden uitgevoerd door een
gekwalificeerde installateur in overeenstemming met relevante lokale en nationale wetgeving.
Airconditioners moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor hergebruik,
recycling en herstel. Door te verzekeren dat dit product juist wordt weggegooid, draagt u bij aan
het voorkomen van potentiële negatieve consequenties voor het milieu en de gezondheid van de
mens. Neem contact op met de installateur of lokale autoriteit voor meer informatie.
Batterijen moeten uit de afstandsbediening worden verwijderd en apart worden weggegooid
overeenkomstig de relevante lokale en nationale wetgeving.
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OPMERKING

BELANGRIJK
Belangrijke informatie met betrekking tot gebruikt koelmiddel
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen.
Laat de gassen niet vrij in de atmosfeer.
Koelmiddeltype: R32
GWP (1) waarde: 675
(1)
GWP = Global Warming Potential
1 Vul in met onuitwisbare inkt,
A de koelmiddelvulling in de fabriek van het product.
B de extra hoeveelheid koelmiddel gevuld in het veld en
A + B de totale koelmiddelvulling
op het koelmiddel vullabel geleverd met het product.
Het ingevulde label moet worden nageleefd in de nabijheid van de productvulpoort (bijv. aan de binnenkant van de
onderhoudsklep).
Contains
fluorinated greenhouse
gases
Bevat gefluoreerde
broeikasgassen

R32

1 =

kg

2 =

kg

1 + 2 =

kg

GWP: 675

2
1

GWP × kg
1000

=

tCO2eq

a Fabriek koelmiddelvulling: zie unit naamplaat
b Extra koelmiddel vullinghoeveelheid
c Totale koelmiddelvulling
d Broeikasgas uitstoot van de totale koelmiddelvulling uitgedrukt als tonnen CO2-equivalent
e GWP = Global warming potential

OPMERKING
In Europa wordt de totale broeikasgas uitstoot van de totale koelmiddelvulling in het systeem
(uitgedrukt als tonnen CO2-equivalent) gebruikt om de onderhoudsintervallen vast te stellen.
Volg de van toepassing zijnde wetgeving.
Formule om de broeikasgas uitstoot te berekenen:
GWP-waarde van het koelmiddel x totale koelmiddelvulling [in kg]/1000
2 Bevestig het label aan de binnenkant van de buitenunit. Er is hiervoor een vast plek op de kabel diagramlabel.
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ACCESSOIRES
 Montageplaat

 Afstandsbedieninghouder

1

 AAA dry-cell batterijen

2

1

 Bevestigingsschroeven voor
afstandsbedieninghouder
M3 × 16L

2

 Titaniumapatiet
fotokalystische
luchtzuiveringsfilter

2

1

 Aftapplug

1

 Installatiehandleiding
 Gebruikershandleiding

1
1

1

 Afvoeraansluiting

Tō
Tō





$




 










 Draadloze
afstandsbediening

*Enkel voor warmtepompmodellen

HET KIEZEN VAN EEN INSTALLATIEPLEK
• Verkrijg goedkeuring van de gebruiker voor het kiezen van de installatieplek.
• Deze unit is niet geschikt voor gebruik in fabrieken
waar olie, damp of ijzerpoeder voorkomt of waar de
voltage hevig fluctueert.
• Installeer de units niet in gebieden zoals een
warmwaterbron of olieraffinagefabriek waar sulfide
gas bestaat.
• Zorg ervoor dat de kabelkleur van de buitenunits
en de aansluitmarkeringen hetzelfde zijn als die
van de binnenunits.

Binnenunit
De binnenunit moet op een plek worden geïnstalleerd waar:
• Er is voldaan aan de beperkingen voor installatie
die zijn opgegeven in de installatietekening van de
binnenunit.
• Zowel de luchtinlaat als -uitlaat hebben vrij baan.
• De unit bevindt zich niet in direct zonlicht.
• De unit niet in de buurt is van bronnen van warmte
of stoom.
• Er geen bron van machine-oliedamp in de buurt is
(dit kan de levensduur van de unit verkorten).
• Koel lucht wordt gecirculeerd door de ruimte.
• De unit zich niet in de buurt bevindt van
fluorescerende lampen met elektrische ontsteking
(type omvormer of snelstart). Deze kunnen het
bereik van de afstandsbediening verkorten.
• De unit ten minste op 1 meter afstand is van een
televisie of radio (unit kan storing veroorzaken in
beeld of geluid).
• Installeer op de aanbevolen hoogte (meer dan
2,3m).
• Installeer de units niet in of dichtbij en doorgang.
• Bedien geen verwarmingsapparatuur te dicht in
de buurt van de airconditioner uit of in ruimtes
waar minerale olie, oliedamp of oliestoom bestaat,
dit kan ervoor zorgen dat kunststof onderdelen
smelten of vervormen vanwege buitensporig hitte
of een chemische reactie.
• Wanneer de unit wordt gebruikt in de keuken, zorg
er dan voor dat er geen bloem in de unit wordt
gezogen.

Draadloze afstandsbediening
• Stel de afstandsbediening niet bloot aan direct
zonlicht (dit zal het ontvangen van signalen van de
binnenunit hinderen).
• Schakel alle fluorescerende lampen in de ruimte
aan, indien van toepassing, en vind de plek waar
de signalen van de afstandsbediening goed
worden ontvangen door de binnenunit (binnen 7
meter).
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• BELANGRIJK : INSTALLEER OF GEBRUIK
DE AIRCONDITIONER UNIT NIET IN EEN
WASRUIMTE.
Gebruik geen samengevoegde en gedraaide
kabels voor de stroomtoevoer.
De apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in een
mogelijk explosieve atmosfeer.

Buitenunit

VOORZICHTIG

De buitenunit moet worden geplaatst op een plek waar:
• Er is voldaan aan de beperkingen voor installatie
die zijn opgegeven in de installatietekening van de
buitenunit.
• Waterafvoer geen problemen veroorzaakt.
• Zowel de luchtinlaat als -uitlaat vrij baan hebben.
• De unit zich in een vrije luchtbaan bevindt, maar
niet direct wordt blootgesteld aan regen, harde
wind of direct zonlicht.
• Er geen angst is voor ontvlambare gaslekkage.
• De unit niet direct wordt blootgesteld aan zout,
sulfide gassen of machine-oliedamp (dit kan de
levensduur van de buitenunit verkorten).
• Werkingsgeluid of hete (koude) luchtstroom geen
problemen veroorzaakt voor buren.
• De unit zich op ten minste 3 meter afstand bevindt
van televisie- of radioantennes.
• Condensatie die van de stopklep druppelt geen
schade kan veroorzaken tijdens werking.

Wanneer u de airconditioner in een lage
buitentemperatuur gebruikt, dient u de hieronder
beschreven instructies te volgen.
• Om blootstelling aan wind te voorkomen, moet u de
buitenunit installeren met de zuigkant naar de muur.
• Installeer de buitenunit nooit op een plek waar de
zuigkant kan worden blootgesteld aan directe wind.
• Om blootstelling aan wind te voorkomen wordt er
aangeraden om een keerplaat te installeren aan de
luchtafvoerzijde van de buitenunit.
• Maak een grote luifel.
• In gebieden waar zware
• Maak een voetstuk.
sneeuwval voorkomt moet u
een installatieplek kiezen waar
de sneeuw geen invloed heeft
op de unit.
• Wanneer er een grote kans is
dat er sneeuw op de buitenunit
komt, maak er dan een
beschermkap aan vast.
• In gebieden met hoge
luchtvochtigheid of
Installeer de unit hoog
genoeg vanaf de grond
zware sneeuwval wordt
om insneeuwen te
het aanbevolen om een
voorkomen
afvoerbakverwarming te
installeren om ijsvorming vanaf de onderkant te
voorkomen.

VOORZICHTIG
Installeer de unit niet op een hoogte
hoger dan 2000m voor zowel binnen
als buiten.

9-10

BINNEN-/BUITENUNIT INSTALLATIETEKENINGEN
Maak het
buisgat dicht
met plamuur.

55mm of meer vanaf het plafond
Voorpaneel

Snijd de thermische isolatiebuis
op een geschikte lengte en
omwikkel met tape, waardoor
u ervoor zorgt dat er geen
opening wordt achtergelaten in
de snijlijn van de isolatiebuis.

50mm of meer vanaf
muren (aan beide kanten)
Schroeven
(M4 x 12L)

Luchtfilters

Titaniumapatiet geurfilter (2)
Titaniumapatiet
geurfilter

De flare-verbinding moet
buiten worden geïnstalleerd

Servicedeksel
Het servicedeksel is
verwijderbaar

Openingsmethode
1) Verwijder de
schroeven van het
servicedeksel
2) Trek het servicedeksel
diagonaal naar de
beneden in de richting
van de pijl.
3) Trek naar beneden.

Omwikkel de isolatiebuis
van onder tot boven met de
afwerkingstape

VOORZICHTIG
Stel de buislengte van
3m tot 30m

Luchtfilters

Filterframe

Koelmiddelleidingen moeten worden
beschermd tegen fysieke schade. Installeer
een kunststof bedekking of equivalent.

Tab

Laat 300mm aan werkruimte vrij
onder het plafondoppervlak.

55000m

mmmvfraon
af w
m
maullre

n

Kleppendeksel
Het verwijderen van het kleppendeksel.
• Verwijder de schroeven van het
kleppendeksel.
• Schuif het deksel naar beneden
om deze te verwijderen.
Het vastmaken van het kleppendeksel.
• Breng het bovenste deel
van het kleppendeksel in de
buitenunit om te installeren.
• Draai de schroeven aan.

Laat ruimte over voor buizen
en elektrisch onderhoud.
Gebruik voetbouten wanneer er
gevaar bestaat dat de unit valt.

RXC20/25/35
20m

Min. toegestane buislengte**
Max. toegestane buishoogte

15m

Extra koelmiddel vereist voor
koelmiddelleidingen die langer zijn dan
7,5m*
Gasleiding
Vloeistofleiding

30m
3m
20m
17g/m

3/8 inch
(9,52mm)

1/2 inch
(12,7mm)

1/4 inch (6,4mm)

* Zorg ervoor dat u de juist hoeveelheid extra koelmiddel toevoegt.
Dit niet doen kan resulteren in verminderde prestatie.
** De aanbevolen kortste leidinglengte is 10 ft (3m) om lawaai en vibratie van de buitenunit te voorkomen.
(Mechanisch lawaai en vibratie kan optreden afhankelijk van hoe de unit is geïnstalleerd en de omgeving waarin het wordt gebruikt.)
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Max. toegestane buislengte

RXC50/60/71

BINNENINSTALLATIE RICHTLIJN
1

INSTALLEREN VAN DE MONTAGEPLAAT

• De montageplaat moet worden geïnstalleerd op een muur die het gewicht van de binnenunit kan dragen.
1) Maak de montageplaat tijdelijk vast aan de muur, zorg ervoor dat het paneel volledig waterpas is en markeer de
boorgaten op de muur.
2) Maak de montageplaat aan de muur vast met schroeven.

Aanbevolen montageplaat retentieplekken en afmetingen
 Montageplaat

De  montageplaat
moet worden
geïnstalleerd op een
muur die het gewicht
van de binnenunit kan
dragen.
 Montageplaat
bevestigingsschroef

BINNENUNIT FTXC20/25/35/50
© Aanbevolen montageplaat
retentieplekken (7 plekken in totaal)

Gebruik een meetlint
zoals getoond.
Plaats het einde van
het meetlint op Z

Plaats een waterpas
op deze tabs.

116.5

241.6

241.6

117

Ø 65

46.4

46.4

Ø 65

49.5

170

170

50

Gat door de muur
Ø 65mm
Positie afvoerslang
Unit: mm

49.5

770

Alle afmetingen zijn in mm

BINNENUNIT FTXC60/71
© Aanbevolen montageplaat
retentieplekken (7 plekken in totaal)

Gebruik een meetlint
zoals getoond.
Plaats het einde van
het meetlint op Z

Plaats een waterpas
op deze tabs.

126.5

251.6

251.6

117

Ø 65
45.4

45.4

Ø 65

49.5

170

60

170

990

65.5

Gat door de muur
Ø 65mm
Positie afvoerslang
Unit: mm

Alle afmetingen zijn in mm
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2

HET BOREN VAN EEN GAT IN DE MUUR EN INSTALLEREN VAN DE
MUURGEÏNTEGREERDE BUIS

• Voor muren met een metalen frame of metalen plank moet u een muurgeïntegreerde buis en muurbedekking installeren
in het gat om mogelijke verwarming, elektrische schokken of brand te voorkomen.
• Zorg ervoor dat u de openingen rondom de leidingen
Binnenkant
Buitenkant
dicht maakt met afdichtmateriaal om waterlekkage te
Muurgeïntegreerde buis
voorkomen.
Afdichten (plamuur)
(ter plaatse voorzien)
1) Boor een gat van 65mm in de muur zodat het een helling
(ter plaatse voorzien)
naar buiten toe heeft.
2) Breng een muurbuis in het gat.
Ø 65
3) Breng een muurbedekking in de muurbuis.
Bedekking muurgat
4) Na het voltooien van het leidingwerk, bekabeling en
(ter plaatse voorzien)
afvoerpijpen voor het koelmiddel, maak het gat dicht met
Muurgeïntegreerde buis
plamuur.
(ter plaatse voorzien)

3

INSTALLEREN VAN DE BINNENUNIT

Buizen aan de rechterkant, rechterachterkant of rechtsonder.
1) Maak de afvoerslang vast aan de onderkant van de koelmiddelleidingen
met klevende vinyltape.

Leidingen aan de rechterkant
Verwijder hier de
leidingpoortafdekking voor
leidingen aan de rechterkant

2) Wikkel de koelmiddelleidingen en afvoerslang samen met
-isolatietape.

Leidingen
rechtsonder

Verwijder hier de
leidingpoortafdekking voor
leidingen rechtsonder

Leidingen rechtsachter
Bindt de
koelmiddelleiding en
afvoerslang samen
met -isolatietape.

Dutch

3) Stop de afvoerslang en koelmiddelleidingen in het muurgat, plaats
 Montageplaat
de binnenunit vervolgens op de -montageplaathaken door de
markeringen aan de bovenkant van de binnenunit te gebruiken
als richtlijn.
4) Open het voorpaneel en open daarna het servicedeksel.
(Raadpleeg installatietips.)
5) Plaats de inter-unit kabel van de buitenunit door de
Hang hier de haak van de binnenunit.
doorvoeropening van het muurgat en daarna door de achterkant
van de binnenunit. Trek de samen door de voorkant. Buig
de uiteinden van de kabels van de kabelbinder omhoog om
gemakkelijker te kunnen werken. (Wanneer de inter-unit uiteinden
 Montageplaat
eerst moeten worden gestript, bindt de kabeluiteinden dan samen
Tijdens het van tevoren
met tape.)
strippen van de
Inter-unit
uiteinden van de interkabel
6) Druk op de onderkant van het frame van de binnenunit met beide
unit kabel, bundel de Kabelgeleider
handen om op de -montageplaathaken te bevestigen. Zorg
kabeluiteinden samen
ervoor dat de kabeluiteinden de rand van de binnenunit niet raakt. met -isolatietape.
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Leidingen linkerkant, linksachter of linksonder.
Het vervangen van de aftapplug en afvoerslang
Afvoerslang vastmaakpositie

• Verwijdermethode
1) Draai om de kabelclip los te maken van de haak
rechts en de afvoerslang te verwijderen.
2) Verwijder de aftapplug aan de linkerkant en maak
deze vast aan de rechterkant.
3) Breng de afvoerslang in en draai vast door de
kabelclip naar de haak te draaien.
Het vergeten van het vastdraaien kan
waterlekkages veroorzaken.

De afvoerslang bevindt zich aan de achterkant van de unit.

Rechterkant

Linkerkant
Voorzijde van de unit
Vastmaken aan de linkerkant

Kabelclip

Kabelclip

Afvoerslang

Afvoerslang

1) Maak de afvoerslang vast aan de onderkant van de
koelmiddelleidingen met klevende vinyltape.

Verwijder de
leidingpoortafdekking
hier voor leidingen aan
de linkerkant.

2) Zorg ervoor dat u de afvoerslang vastmaakt aan de
afvoerpoort in plaats van een aftapplug.
3) Vorm de koelmiddelleiding langs de leidingpadmarkering op
de montageplaat.
4) Stop de afvoerslang en koelmiddelleidingen in het muurgat,
plaats de binnenunit vervolgens op de montageplaathaken
door de
markeringen aan de bovenkant van de binnenunit
te gebruiken als richtlijn.

Leidingen aan de
linkerkant
Verwijder de
Leidingen linksachter
leidingpoortafdekking hier
voor leidingen linksonder.
Leidingen linksonder
t

n ga

Gee

● Het plaatsen van een aftapplug

5) Trek de inter-unit bekabeling in.
6) Sluit de inter-unit leidingen aan.
Breng een
inbussleutel in
(4mm)
Afvoerslang
Maak dit gat dicht
met plamuur of
afdichtmiddel.

Vastmaken aan de rechterkant
(fabrieksstandaard)

Breng geen smeerolie
(koelmiddel machine-olie)
aan tijdens het inbrengen.
Dit wel aanbrengen
veroorzaakt verslechtering en
afvoerlekkage van de plug.

 Montageplaat

Bindt samen met
plastic tape.

Wikkel isolatietape rond
het gebogen deel van
de koelmiddelleiding.
Overlap ten minste de
helft van de breedte van
tape  bij elke bocht.

7) Omwikkel de koelmiddelleidingen en afvoerslang samen met
-isolatietape zoals in de rechterfiguur.
8) Wees extra voorzichtig hierbij zodat de verbindingskabels niet
beschadigd raken door de binnenunit, druk aan de onderkant
van de binnenunit met beide handen totdat deze stevig vastzit
door de montageplaathaken. Maak de binnenunit vast aan de
montageplaat met de schroeven (M4 × 12L) .

Muurgeïntegreerde leidingen.
Volg de gegeven instructies op

Leidingen linkerkant, linksachter of linksonder
1) Breng de afvoerslang tot deze diepte in zodat deze niet uit
de afvoerleiding wordt getrokken.
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Afvoerslang

 Montageplaat
Koelmiddelleidingen

Onderkant frame
Breng een
afvoerslang in tot
deze diepte zodat
deze niet uit de
afvoerleiding wordt
getrokken.
50mm
of meer
Buitenmuur

 M4 × 12L (2 punt)

Binnenmuur
Afvoerslang
Vinyl chloride
afvoerleiding
(VP-30)

De binnenunit moet worden geïnstalleerd op een manier zodat kortsluiting van de koele afgevoerde lucht met
de warme retourlucht wordt voorkomen. Volg de installatie-afstand op zoals getoond in de figuur. Plaats de
binnenunit niet op een plek waar er direct zonlicht op kan schijnen. Deze locatie moet ook geschikt zijn voor
leidingen en afvoer en een afstand hebben van deuren en ramen.
Retourlucht

Min. 50
(Ruimte voor
onderhoud)

Min. 55
(Ruimte voor
prestatie)

Luchtstroom
(binnen)

Vereiste ruimte

Min. 50
(Ruimte voor
onderhoud)
Alle afmetingen zijn in mm


Het bevestigen van de binnenunit
Haak de klauwen van de frameonderkant aan montageplaat .

 Montageplaat

Klauw

Het verwijderen van de binnenunit.
Duw het gemarkeerde gebied omhoog
(bij het onderste deel rooster voor) om
de klauwen vrij te maken.

4

Rooster
voor

Onderkant
frame
Markering (achterkant)

AFVOERLEIDING
• Wanneer de afvoerslang moet worden verlengd, haal
dan in de winkel en verlengingsslang. Zorg ervoor dat
u het binnenste deel van de verlengingsslang
thermisch isoleert.

De afvoerslang moet
naar beneden lopen.
Er is geen val toegestaan.
Stop het einde van de
slang niet in water.

Binnenunit
afvoerslang

φ16

• Sluit de afvoerslang aan zoals hieronder beschreven.

Verlenging afvoerslang

• Waterafvoer

Waterretentie
Waterlekkage

Waterlekkage

Waterlekkage

• Bij het direct aansluiten van een rigid polyvinyl
chloride leiding (nominale diameter 16mm) aan de
afvoerslang die vastzit aan de binnenunit zoals met
geïntegreerd leidingwerk, kunt u een in de winkel
verkrijgbare afvoeraansluiting (nominale diameter
16mm) gebruiken als verbinding.

Einde
ondergedompeld
in water

φ16

Afvoer
Juist

Verkeerd Verkeerd

Afvoerslang
geleverd bij de
binnenunit

Verkeerd

• Verwijder de luchtfilters en giet wat water in de
afvoerpan om te controleren of het water moeiteloos
stroomt.
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aansluiting
polyvinyl leiding
(nominale
(diameter 16mm)
diameter 16mm)

Dutch

Warmte-isolatiebuis
(ter plaatse voorzien)

5

BEKABELING

BELANGRIJK: * De figuren getoond in de tabel zijn enkel voor informatieve doeleinden. Ze moeten worden
gecontroleerd en geselecteerd om overeen te komen met de lokale/nationale regels en
voorschriften. Dit is ook onderhevig aan de soort installatie en gebruikte geleiders.
** Het geschikte spanningsbereik moet worden gecontroleerd met de labelgegevens op de unit.
Binnenunit
aansluitblok

Verbindingskabel

Model

Buitenunit
aansluitblok

1

1

2

2

3

3

Binnen (FTXC)

20/25/35B 50/60/71B

Buiten (RXC)

20/25/35B 50/60/71B

Spanningsbereik**

L

220-240V/~/50Hz +

Maat voedingskabel*
Aantal geleiders

mm2

1,5
3

2,5
3

Maat verbindingskabel*
Aantal geleiders

mm2

1,5
4

2,5
4

16

20

Aanbevolen zekering-/
stroomonderbreker classificatie**

N

A

Voedingskabel
Stroomtoevoer
N/L2
L/L1
Zekering-/
Hoofdschakelaar
stroomonderbreker

Er moet een
ontkoppeling van
alle polen in het
voedingsnet zijn met
een contactscheiding
van ten minste 3mm.

• Alle kabels moeten stevig aangesloten zijn.
• Zorg ervoor dat de kabels de koelmiddelleiding, compressor of andere bewegende delen niet raken.
• De verbindingskabel tussen de binnenunit en de buitenunit moet moet worden vastgeklemd met behulp van de
meegeleverde snoerverankering.
• Het netsnoer moet gelijk zijn aan H07RN-F, wat het minimale vereiste is.
• Zorg ervoor dat er geen externe druk wordt toegepast op de aansluitklemmen en -kabels.
• Zorg ervoor dat alle kleppen juist bevestigd zijn zodat er geen openingen zijn.
• Gebruik een ronde oogaansluiting voor het verbinden van kabels met het stroomtoevoer aansluitblok. Verbindt
de kabels door het afstemmen aan in de indicatie op het aansluitblok. (Raadpleeg de kabeldiagram op de unit).
Bevestig de isolatiehoes

Elektrische draad
Ronde oogaansluiting

• Gebruik de juiste schroevendraaier voor het vastschroeven van de terminal. Ongeschikte schroevendraaiers
kunnen de schroefkop beschadigen.
• Te stevig vastschroeven kan de klemschroeven beschadigen.
• Sluit een kabel met een verschillend kaliber niet aan op dezelfde terminal.
• Houd de bekabeling geordend. Voorkom dat de kabels andere delen en de klemmenkastdeksel belemmeren.
Sluit kabels van hetzelfde
kaliber aan op beide kanten.

Sluit kabels van hetzelfde
kaliber niet aan op één kant.
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Verbindt geen kabels met
verschillende kalibers.

INSTALLATIERICHTLIJN VOOR BUITEN
1

INSTALLEREN VAN DE BUITENUNIT

• Wanneer er zich een muur of ander obstakel bevindt in het pad van de inlaat of uitlaat luchtstroom van de unit,
volg dan de installatierichtlijnen hieronder.
• Voor elk van de onderstaande installatiepatronen moet de muurhoogte van de uitlaatzijde 1200mm of minder zijn.

RXC20/25/35
Muur aan twee kanten

Muur aan één kant
Meer dan 50

Muur aan drie kanten

Meer dan 100

1200
of dan
Meer
dan 50
Zijkant

Meer dan 150

Meer dan
150

Meer dan
100

Meer
dan 50

Meer dan 300

Meer dan
50

Rechts

Rechts

RXC50/60/71
Wall facing one side
Meer dan 350
Meer
dan 100

1200
of dan
Meer
dan 50
Zijkant

2

Meer dan 100

Meer dan
350

Meer
dan 50

Meer dan 350

Meer dan
50

Rechts

Rechts

AFVOERWERK

Afvoerwerk. (Enkel warmtepompunit)
1) Gebruik een afvoeraansluiting voor afvoeren.
2) Wanneer de afvoerpoort wordt bedekt door een montagebasis
of vloeroppervlak, plaats dan extra voetbasissen van ten minste
30mm (1-3/16") in hoogte onder de voet van de buitenunit.
3) In koude gebieden mag u geen afvoerslang gebruiken voor de
buitenunit.
(Anders kan afvoerwater bevriezen, waardoor de verwarmingsprestaties
verminderen.)

Gat afvoerwater

Onderkant frame

Afvoeraansluiting
Slang (in de winkel verkrijgbaar,
binnendia. 5/8"(16mm))

3

AFFAKKELEN VAN DE BUISEINDE

1) Snijd de buiseinde met een buizensnijder.
(Snijd precies op
Verwijder
2) Verwijder oneffenheden met het snijoppervlak naar benen zodat de stukjes
de juiste hoeken.)
oneffenheden.
niet in de buis komen.
Branden
3) Stop de moer op de buis.
Stel precies op de positie die hieronder wordt getoond.
4) Fakkel de buis
A
5) Controleer of het affakkelen juist is gedaan.
Droog
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Meer dan 100

Muur aan drie kanten

Muur aan twee kanten

WAARSCHUWING
• Gebruik geen minerale olie op het gebrande deel.
• Voorkomt dat minerale in het systeem komt omdat dit de
levensduur van de units verkort.
• Gebruik geen buizen die zijn gebruikt voor eerdere installaties.
• Gebruik enkel onderdelen die bij de unit zijn geleverd.
• Installeer nooit een droger op deze R32 unit om de levensduur te
garanderen.
• Het droogmateriaal kan scheiden en het systeem beschadigen.
• Onvoltooid branden kan lekkage van koelmiddelgas veroorzaken.

Ø Buis, D

A (mm)

Inch

mm

1/4"

6,40

1,3

3/8"

9,52

1,6

1,0

1/2"

12,70

1,9

1,3

5/8

15,88

2,2

1,7

3/4"

19,05

2,5

2,0

Imperial
Rigid
(vleugelmoer type) (koppelingstype)
0,7

VOORZICHTIG
Controleer

Gebruik geen verbindingen die al eerder zijn gebruikt.

4

Binnenoppervlak
van de brander moet
foutvrij zijn

De buiseinde moet
gelijk gebrand zijn in
een perfecte cirkel.
Zorg ervoor dat de
moer aansluit.

KOELMIDDELLEIDING
VOORZICHTIG

1) Gebruik de moer bevestigd op de hoofdunit. (Om het breken van de moer door veroudering te voorkomen.)
2) Om gaslekkage te voorkomen mag u enkel koelmiddelolie aanbrengen op het binnenoppervlak van de brander. (Gebruik
koelmiddelolie voor R32.)
3) Gebruik momentsleutels bij het aandraaien van de moeren om schade aan de moeren en gaslekkage te voorkomen.

Lijn het midden van beide flares uit en draai de moeren 3 tot 4 keer aan met de hand. Draai ze vervolgens volledig aan
met de momentsleutels.
[Draai aan]

[Breng olie aan]

Momentsleutel

Breng koelmiddelolie aan op de
binnenkant van de flare
Breng geen koelmiddelolie
aan op de buitenkant.
Moer

Moersleutel
Leidingsamenvoeging
Moer

Breng geen koelmiddelolie aan
op de moer om aandraaien met
buitensporige torsie te voorkomen.

Leidingmaat, mm (in) Torsie, Nm/(ft-lb)
6,40 (1/4")
18 (13,3)
9,52 (3/8")
42 (31,0)
12,70 (1/2")
55 (40,6)
15,88 (5/8")
65 (48,0)
19,05 (3/4")
78 (57,6)

1. Voorzorgsmaatregelen bij het omgaan met leidingen
1) Bescherm het open einde van de leiding tegen stof en vocht.
2) All leidingbochten moeten zo geleidelijk mogelijk zijn.
Gebruik een leidingbuiger voor het buigen.
2. Selectie van koperen en warmtegeïsoleerde materialen
Muur
Zorg ervoor
dat u een kap
Bij het gebruiken van in de winkel verkrijgbare leidingen en onderdelen
plaatst.
Regen
moet u rekening houden met het volgende:
Wanneer er geen flarekap
beschikbaar is, bedek dan de
flaremond met tape om vuil
1) Isolatiemateriaal: Polyethyleen schuim
of water buiten te houden.
Warmteoverdrachtsnelheid: 0,041 tot 0,052W/mK (0,035 tot 0,045kcal/(mh •°C)
Koelmiddelgas leidingoppervlaktemperatuur wordt max. 110°C.
Kies warmteïsolatiematerialen die tegen deze temperatuur kunnen.
2) Zorg ervoor dat u zowel de gas- als vloeistofleidingen isoleert en isolatie-afmetingen gebruikt zoals hieronder.
Buismaat, mm (in)

Minimale
buigradius

6,40 (1/4")

30mm of meer

9,52 (3/8")

30mm of meer

12,70 (1/2")

40mm of meer

15,88 (5/8")

50mm of meer

19,05 (3/4")

50mm of meer

Leidingsdikte

Thermische
isolatiegrootte

0,8mm
(C1220T-O)

I.D. 12-15mm

1,0mm
(C1220T-O)

Thermische
isolatiedikte

I.D. 8-10mm
I.D. 14-16mm
I.D. 16-20mm

10mm Min.

Inter-unit kabel
Gasleiding
Vloeistofleiding

I.D. 20-24mm

3) Gebruik aparte thermische isolatieleidingen voor gas en vloeistof
koelmiddelleidingen.
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Gasleiding
Vloeistofleiding
isolatie
isolatie
Afwerkingstape Afvoerslang

5

LUCHTZUIVERING EN CONTROLE OP GASLEKKAGE

• Wanneer het leidingwerk is voltooid is het noodzakelijk om de lucht te zuiveren en te controleren op gaslekkage.

WAARSCHUWING
1)
2)
3)
4)

Meng geen andere substanties dan de gespecificeerde koelmiddel (R32) in de koelmiddelcyclus.
Wanneer er gaslekkage van het koelmiddel optreed, ventileer de ruimte dan zo snel en zoveel mogelijk.
R32, evenals andere koelmiddelen, moet altijd worden teruggewonnen en mag nooit direct in de omgeving worden vrijgegeven.
Gebruik een vacuümpomp exclusief voor R32. Het gebruiken van dezelfde vacuümpomp voor verschillende koelmiddelen kan de
vacuümpomp of unit beschadigen.

• Wanneer u extra koelmiddel gebruikt, zuiver dan de lucht van de
koelmiddelleidingen en binnenunit met een vacuümpomp en voeg dan
het extra koelmiddel toe.
• Gebruik een inbussleutel (4mm) om de sluitklep te bedienen.
• Alle koelmiddelleiding verbindingen moeten worden aangedraaid met
een momentsleutel op het gespecificeerde aandraaimoment.

Samengestelde Drukmeter
drukmeter
Manometer
Hoge
drukklep

Ventieldoppen

Vloeistofafsluiter

Lage drukklep
Vulslangen

Gasafsluiter
Vacuümpomp servicepoort

1) Sluit de projectiezijde van de vulslang aan (afkomstig uit de manometer) op de gasafsluiter servicepoort.
2) Open de manometer lage drukklep (Lo) volledig en sluit de hoge drukklep (Hi) volledig.
(Hoge drukklep wordt hierna niet meer gebruikt).
3) Zet de vacuümpomp in werking en zorg ervoor dat de samengestelde drukmeter staat op - 0.1MPa ( - 760mmHg)*1.
4) Sluit de manometer lage drukklep (Lo) en stop de vacuümpomp. (Behoud deze status gedurende een paar
minuten om er zeker van te zijn dat de wijzer van de samengestelde drukmeter niet terugzwaait.)*2.
5) Verwijder de kleppen van de vloeistofafsluiter en gasafsluiter.
6) Draai de vloeistofafsluiter 90 graden tegen de klok in met een inbussleutel om de klep te openen.
Sluit deze na 5 seconden en controleer op gaslekkage. Gebruik zeepsop, controleer op gaslekkage uit de flare van
de binnenunit, de flare van de buitenunit en klepstangen. Veeg al het zeepsop weg nadat de controle is voltooid.
7) Maak de vulslang los van de gasafsluiter servicepoort en maak de vloeistofafsluiters en gasafsluiters volledig open.
(Probeer de klepstang niet te draaien voorbij zijn stop).
8) Draai de ventieldoppen en servicepoortdoppen aan voor de vloeistof- en gasafsluiters met een momentsleutel
op het gespecificeerde aandraaimoment.
*1. Leidinglengte vs. Vacuümpomp werkingstijd
Tot 15 meter

Meer dan 15 meter

Werkingstijd

Niet minder dan 10 min. Niet minder dan 15 min.

*2. Wanneer de wijzer van de samengestelde drukmeter terugzwaait, kan het koelmiddel water bevatten of er kan een losse
leidingverbinding zijn.
Controleer alle leidingverbindingen en draai moeren zo nodig opnieuw aan, herhaal vervolgens stappen 2) tot 4).

6

AFPOMP WERKING

Om het milieu te beschermen moet u ervoor zorgen dat u afpompt wanneer u de unit verplaatst of verwijdert
1) Verwijder de kleppendeksels van de vloeistofafsluiter en gasafsluiter.
2) Voer een geforceerde koeling uit.
3) Sluit de vloeistofafsluiter na vijf tot tien minuten met een momentsleutel.
4) Sluit de gasafsluiter na twee tot drie minuten en stop geforceerd koelen

Momentsleutel
Sluiten

Vloeistofafsluiter
Gasafsluiter
Servicepoort
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Kleppendeksel

Dutch

Leidinglengte

Geforceerde koeling

Gebruik de AAN-/UIT schakelaar van de binnenunit
Druk ten minste 5 seconden op de AAN-/UIT schakelaar van de binnenunit. (De procedure zal starten).
• Geforceerde koeling zal automatisch stoppen na ongeveer 15 minuten.
Druk op de AAN-/UIT schakelaar van de binnenunit om de procedure te stoppen.

VOORZICHTIG
Sluit na het sluiten van de vloeistofafsluiter de gasafsluiter binnen 3 minuten, stop daarna de geforceerde koeling.

Om af te pompen
GEVAAR: EXPLOSIEGEVAAR
Afpompen - Koelmiddellekkage. Wanneer u het systeem af wil pompen en er een lekkage zit in het koelmiddelcircuit:
• Gebruik de automatische afpompfunctie van de unit NIET, waarmee u al het koelmiddel uit het systeem kunt verzamelen
in de binnenunit. Mogelijke consequentie: Zelfontbranding en explosie van de compressor omdat er lucht in de
werkingscompressor komt.
• Gebruik een apart terugwinsysteem zodat de compressor van de unit NIET hoeft te werken.
OPMERKING
Stop de compressor tijdens het afpompen voordat u de koelmiddelleiding verwijdert. Wanneer de compressor nog steeds
werkt en de afsluiter open is tijdens het afpompen, zal er lucht in het systeem worden gezogen. Een compressorstoring of
schade aan het systeem kan het resultaat zijn van abnormale druk in de koelingscyclus.
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BEKABELING

WAARSCHUWING
• Gebruik geen afgetakte kabels, verlengingskabels of starburst-verbindingen omdat dit oververhitting, elektrische
schokken of brand kan veroorzaken.
• Gebruik geen lokaal gekochte elektrische onderdelen in het product. (Tak de stroom voor de afvoerpomp, etc. niet af
van het aansluitblok). Dit wel doen kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
• Zorg ervoor dat u een aardlekschakelaar gebruikt. (Eén die hogere harmonischen aan kan).
(Deze unit gebruikt een omvormer. Daarom moet een aardlekschakelaar die een hogere harmonischen worden
gebruikt om storing aan de aardlekschakelaar te voorkomen).
• Gebruik een alpolig uitschakelingstype schakelaar met ten minste 3mm (1/8 inch) tussen de contactpuntgaten.
• Zorg er tijdens het bekabelen voor dat u niet trekt aan de leiding.
• Sluit de stroomkabel niet aan op de binnenunit. Dit wel doen kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
• Schakel de schakelaar niet in totdat al het werk is voltooid.
1) Strip de isolatie van de kabel (20mm).
2) Verbindt de inter-unit kabels tussen de binnen- en buitenunits zodat de terminalnummers overeenkomen.
Draai de terminalschroeven stevig aan. Het wordt aanbevolen om een schroevendraaier met platte kop te
gebruiken om de schroeven aan te draaien.
De schroeven zitten bij het aansluitblok.
Bevestig de kabels stevig
met de terminalschroeven.
Inter-unit kabel 4-core 1,5mm2
of meer 60245 IEC 57 H07RN-F

1 23

L N

1
2
3

stroomonderbreker
Bevestig de kabels stevig
met de terminalschroeven.
Aarde

Stroomtoevoer
aansluitblok
1

L
N

2

Voedingskabel 3-core
2,5mm2 of meer 60245
IEC 57 H07RN-F

3

Vorm kabels
zodanig dat de
serviceklep en het
kleppendeksel
stevig passen.
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Aardlekschakelaar Stroomtoevoer
50Hz 220-240V

RXC20/25/35*

16A

RXC50/60/71*

20A

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET OMGAA MET DE R32 UNIT
Model
FTXC20B - RXC20B
FTXC25B - RXC25B
FTXC35B - RXC35B
FTXC50B - RXC50B
FTXC60B - RXC60B
FTXC71B - RXC71B

R32 belasting,
kg voor 7,5m
leidingen

Minimale
vloeroppervlak, Xm2
(gebaseerd op 7,5m
leidingen)

R32 belasting, kg
voor maximale
toegestane
leidinglengte*

Minimale vloeroppervlak,
Xm2 (gebaseerd op
maximaal toegestane
leidinglengte*)

0,55
0,55
0,75
1,00
1,10
1,15

0,29
0,29
0,54
0,95
1,15
1,26

0,76
0,76
0,96
1,38
1,48
1,53

0,55
0,55
0,88
1,82
2,10
2,24

* Berekening gebaseerd op installatiehoogte van 1,8m
* Maximale toegestane lengte (L), m voor:FTXC20/25/35B-RXC20/25/35B:20
FTXC50/60/71B-RXC50/60/71B:30
• Installatie van leidingwerk wordt minimaal gehouden en leidingwerk zal worden beschermd tegen fysieke schade en
niet worden geïnstalleerd in een niet-geventileerde ruimte.
• Herbruikbare mechanische aansluitingen en verbindingen zullen toegankelijk zijn voor onderhoudsdoeleinden.

WAARSCHUWING

● Wanneer verbindingen binnen worden hergebruikt, moet het flare gedeelte opnieuw worden vervaardigd.
● Vermijd installatie van de airconditioner op een plek waar er gevaar bestaat van blootstelling aan
voortdurend open vuur (bijvoorbeeld werkende elektrische verwarmers).
● Iedereen die betrokken is bij het werken aan of schakelen in een koelmiddelcircuit moet in het bezit
zijn van een geldig certificaat van een door de industrie goedgekeurde toetsingsautoriteit, die hun
competentie autoriseert voor het veilig omgaan met koelmiddelen in overeenstemming met een door de
industrie erkende toetsingsspecificatie.
● Controleren op aanwezigheid van koelmiddel
Het gebied moet met een geschikte koelmiddeldetector worden gecontroleerd vooraf en tijdens het werk,
zodat de technicus op de hoogte is van potentieel ontvlambare atmosferen. Zorg ervoor dat de apparatuur
die voor de lekdetectie wordt gebruikt geschikt is voor gebruik met ontvlambare koelmiddelen, d.w.z. nietvonkend, adequaat afgesloten of intrinsiek veilig.
● Aanwezigheid van een brandblusser
Wanneer er hittewerk wordt uitgevoerd op de koelmiddeluitrusting of bijbehorende onderdelen, moet
er een geschikte brandblusser binnen handbereik zijn. Zorg ervoor dat u een droogpoeder of CO2
brandblusser bij het oplaadgebied heeft.
● Geen ontstekingsbronnen
Alle mogelijke ontstekingsbronnen, inclusief het roken van sigaretten, moeten op voldoende afstand zijn
van de plek van installatie, reparatie, verplaatsing en verwijdering, wanneer ontvlambaar koel middel
mogelijk in de omgeving vrij kan komen. "Niet-roken" tekenen zullen worden weergegeven.
● De volgende controles worden uitgevoerd bij installaties:
– marketing van de apparatuur zal zichtbaar en duidelijk blijven. Markeringen en tekens die onduidelijk
zijn zullen worden gecorrigeerd;
– koelmiddelleidingen of componenten zijn geïnstalleerd in een positie waarin ze waarschijnlijk niet
worden blootgesteld aan een substantie die koelmiddelbevattende componenten kunnen aantasten,
tenzij de componenten bestaan uit materialen die bestand zijn tegen aantastingen of juist worden
beschermd tegen het aangetast raken.
● Aanvankelijke veiligheidscontroles omvat:
– dat condensatoren worden ontladen, dit wordt gedaan op een veilige manier om de mogelijkheid op
vonken te voorkomen
– er worden geen live elektrische componenten en bekabeling blootgesteld tijdens het opladen,
terugwinnen of zuiveren van het systeem;
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Zorg ervoor installatie voor dat het risico op ontsteking is geminimaliseerd en vermijd werken in
een afgesloten ruimte.
Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie mogelijk is door het openen van ramen of deuren.

● Reparatie van intrinsiek veilige componenten
Pas geen permanente inductieve of capacitieve belastingen op het circuit toe zonder er zeker van te zijn
dat dit de toegestane spanning en stroom voor de gebruikte apparatuur niet overschrijdt.
Vervang componenten enkel met door de fabrikant gespecificeerde onderdelen.
● Methoden voor lekdetectie
Zorg ervoor dat de detector geen mogelijke ontstekingsbron is (bijvoorbeeld een hallogeenfakkel)
en geschikt is voor het gebruikte koelmiddel. Uitrusting voor lekdetectie zal worden ingesteld op een
percentage van de LFL van het koelmiddel (voor R32 is de LFL 13%) en wordt gekalibreerd op het
gebruikte koelmiddel en het juiste gaspercentage (maximaal 25%) wordt bevestigd.
Lekdetectie vloeistoffen zijn geschikt voor gebruik met de meeste koelmiddelen, maar het gebruik van
middelen met chlorine moet worden vermeden, omdat de chlorine reactie kan geven met het koelmiddel
en het koperen leidingwerk kan aantasten. Wanneer er een vermoeden van lekkage is, moeten alle
vlammen worden verwijderd/geblust. Wanneer er een lekkage van koelmiddel is gevonden die solderen
vereist, wordt al het koelmiddel teruggewonnen uit het systeem of geïsoleerd (door het dichtzetten van
afsluiters) in een deel van het systeem waar het lek vandaan komt. Zuurstofvrij stikstof (OFN) wordt dan
door het systeem geblazen, zowel voor als tijdens het solderen.
● Verwijdering en evacuatie
Tijdens het inbreken in het koelmiddelcircuit voor reparaties - of andere doeleinden - worden
conventionele procedures gebruikt. Echter, het is belangrijk dat er nauwkeurig wordt gewerkt omdat
ontvlambaarheid een aanwezig verschijnsel is. De volgende procedure moet worden gevolgd:
● verwijder koelmiddel;
● zuiver het circuit met inert gas;
● evacueer;
● zuiver opnieuw met inert gas;
● open het circuit door te snijden of solderen.
De koelmiddelvulling wordt teruggewonnen in de juiste terugwincilinders. Het systeem moet worden
"gespoeld" met OFN om de unit veilig te houden. Dit proces moet misschien een paar keer worden herhaald.
Voor deze taak mag geen perslucht of zuurstof worden gebruikt. Het spoelen zal worden bereikt door
het in het systeem brengen van de vacuüm met OFN en gaat door met vulling totdat de werkdruk wordt
bereikt, ventileer daarna in de atmosfeer en pomp uiteindelijk af tot een vacuüm. Dit proces zal worden
herhaald totdat er geen koelmiddel meer in het systeem zit. Wanneer de laatste OFN-vulling wordt
gebruikt, wordt het systeem geventileerd tot atmosferische druk zodat er gewerkt kan worden. Deze
procedure is absoluut noodzakelijk wanneer het leidingwerk moet worden gesoldeerd. Zorg ervoor dat de
uitlaat van de vacuümpomp niet dicht bij een ontstekingsbron zit en dat ventilatie beschikbaar is.
● Labeling
Deze zal worden gelabeld 'inbedrijfstelling en lediging van koelmiddel'. Op dit label moet een datum en
handtekening staan. Zorg ervoor dat er labels op de apparatuur zitten met daarop dat de apparatuur
ontvlambaar koelmiddel bevat.
● Vulprocedures
Als aanvulling op gebruikelijke vulprocedures, moeten de volgende vereisten worden gevolgd.
– Zorg ervoor dat er geen besmetting van verschillende koelmiddelen is bij het gebruik van
vulapparatuur. Slangen of lijnen moeten zo kort mogelijk zijn zodat er zo min mogelijk koelmiddel in zit.
– Cilinders moeten omhoog worden gehouden.
– Zorg ervoor dat het koelmiddelsysteem geaard is voordat het systeem wordt gevuld met koelmiddel.
– Label het systeem wanneer het volledig is gevuld (als dit nog niet het geval is).
– Er moet extreme zorg worden gedragen dat het koelmiddelsysteem niet teveel wordt gevuld.
Voordat het systeem wordt gevuld moet de druk worden getest met OFN. Het systeem moet op lekkage
worden getest bij het voltooien van het vulling, maar voor inbedrijfstelling. Een opvolgende lekkagetest
moet worden uitgevoerd voor het verlaten van de plek.
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Buitengebruikstelling
Voordat deze procedure wordt uitgevoerd is het essentieel dat de technicus volledig vertrouwd is met
de apparatuur en de details. Nauwkeurigheid wordt aanbevolen voor het veilig terugwinnen van alle
koelmiddelen. Voordat het wordt uitgevoerd, moet een olie- en koelmiddelsample worden afgenomen
voor het geval er analyse is vereist voor hergebruik van teruggewonnen koelmiddel. Het is essentieel dat
elektrische stroom beschikbaar is voordat de taak wordt uitgevoerd.
a) Raak vertrouwd met de apparatuur en zijn werking.
b) Isoleer het systeem elektrisch
c) Zorg er voor het starten van de procedure voor dat:
• mechanisch bedienen van de apparatuur beschikbaar is, indien vereist, voor het bedienen van
koelmiddelcilinders;
• alle persoonlijke beschermende uitrusting beschikbaar is en juist wordt gebruikt;
• het terugwinproces te allen tijde wordt begeleid door een competent persoon;
• terugwinuitrusting en cilinders conform de juiste standaarden zijn.
d) Pomp het koelmiddelsysteem af indien mogelijk.
e) Wanneer een vacuüm niet mogelijk is, maak dan een spruitstuk zodat het koelmiddel kan worden
verwijderd uit verschillende delen van het systeem.
f) Zorg ervoor dat de cilinder zich op de schalen bevindt voordat de terugwinning plaatsvindt.
g) Start de terugwinmachine en bedien overeenkomstig de instructies van de fabrikant.
h) Overvul de cilinders niet. (Niet meer dan 80% volume vloeistofvulling).
i) Overschrijdt de maximale werkdruk van de cilinder niet, zelfs niet tijdelijk.
j) Wanneer de cilinders juist gevuld zijn en het proces is voltooid, zorg er dan voor dat de cilinders en de
uitrusting juist zijn verwijderd van de plek en alle isolatiekleppen van de uitrusting zijn afgesloten.
k) Teruggewonnen koelmiddel mag niet in een ander koelmiddelsysteem worden gevuld totdat dit
gereinigd en gecontroleerd is.
Terugwinning
Bij het uit een systeem verwijderen van koelmiddel, ofwel voor onderhoud ofwel voor buitenbedrijfstelling,
is het belangrijk dat nauwkeurig wordt gewerkt om alle koelmiddelen veilig te verwijderen. Bij
het verplaatsen van koelmiddel in cilinders moet u ervoor zorgen dat enkel geschikte koelmiddel
terugwincilinders worden gebruikt. Zorg ervoor dat het juiste aantal cilinders voor het houden van de
totale systeemvulling beschikbaar zijn. Alle te gebruiken cilinders zijn bedoeld voor het teruggewonnen
koelmiddel en gelabeld voor dat koelmiddel (bijv. speciale cilinders voor de terugwinning van koelmiddel).
Cilinders moeten compleet zijn met een overdrukventiel en bijbehorende afsluiters om goed te werken.
Lege terugwincilinders zijn verwijderd en, indien mogelijk, gekoeld voordat terugwinning optreedt.

Het teruggewonnen koelmiddel moet worden teruggebracht naar de koelmiddelleverancier in de juiste
terugwincilinder en met de juiste Waste Transfer Note. Meng geen koelmiddelen in terugwinunits, en
vooral niet in cilinders.
Wanneer compressors of compressoroliën moeten worden verwijderd, zorg er dan voor dat ze leeg zijn
tot een acceptabel niveau om er zeker van te zijn dat er geen ontvlambaar koelmiddel achterblijft in het
smeersel. Het verwijderingsproces moet worden uitgevoerd voor het aan de leveranciers retourneren van
de compressor. Enkel elektrische verwarming van het compressorlichaam mag worden uitgevoerd om dit
proces te versnellen. Wanneer olie uit een systeem wordt afgevoerd, moet dit veilig gebeuren.
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De terugwinuitrusting moet goed werken met een set instructies met betrekking tot de uitrusting die
binnen handbereik is en moet geschikt zijn voor de terugwinning van ontvlambare koelmiddelen. Als
aanvulling zal er een set gekalibreerde weegschalen aanwezig zijn en goed werken. Slangen zullen
compleet zijn met lekvrije afkoppel koppelingen en in goede staat zijn. Voordat u de terugwinmachine
gebruikt moet u controleren of deze goed werkt, juist is onderhouden en dat bijbehorende elektrische
componenten verzegeld zijn om ontsteking in het geval van vrijkomen van koelmiddel te voorkomen.
Raadpleeg de fabrikant in geval van twijfel.

INBEDRIJFSTELLING
1. CHECKLIST VOOR INBEDRIJFSTELLING
Bedien het systeem NIET voordat de volgende controles OK zijn:
De binnenunit is juist gemonteerd.
De buitenunit is juist gemonteerd.
Het systeem is juist geaard en de aardeterminals zitten vast.
De zekeringen of lokaal geïnstalleerde beschermapparatuur zijn geïnstalleerd overeenkomstig dit document en zijn
NIET omgelegd.
De voedingsspanning matcht met de voltage op het identificatielabel van de unit.
Er zijn GEEN losse verbindingen of beschadigde elektrische componenten in de schakelaarbox.
Er zijn GEEN beschadigde componenten of samengeperste leidingen aan de binnenkant van de binnen- en
buitenunits.
Er zijn GEEN koelmiddellekkages.
De koelmiddelleidingen (gas en vloeistof) zijn thermisch geïsoleerd.
De juiste leidingmaat is geïnstalleerd en de leidingen zijn juist geïsoleerd.
De afsluiters (gas en vloeistof) van de buitenunit staan volledig open.
De volgende bekabeling tussen de buitenunit en de binnenunit is uitgevoerd overeenkomstig dit document en de
toepasbare regelgeving.
Afvoeren
Zorg ervoor dat het afvoeren soepel gaat.
Mogelijke consequentie: Condensatiewater kan druppelen
De binnenunit ontvangt de signalen van de gebruikersinterface.
De gespecificeerde kabels zijn gebruikt voor de interconnectiekabel.

2. CHECKLIST TIJDENS INBEDRIJFSTELLING
Om een luchtzuivering uit te voeren.
Om een testwerking uit te voeren.
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INDICATIELAMPJES
IR signaalontvanger
Wanneer een infrarood werkingssignaal van de
afstandsbediening is verzonden, zal de signaalontvanger
van de binnenunit reageren zoals hieronder om
acceptatie van de signaalverzending te bevestigen.
AAN tot UIT

1 lange piep

UIT tot AAN
Afpompen/geforceerd koelen
aan
Overige

2 korte piepjes

LED-INDICATIELAMPJES
LED INDICATOR LIGHTS

LED-indicatielampjes voor
warmtepompunit

1 korte piep

Warmtepompunit
De tabel toont de LED-indicatielampjes voor de
airconditionerunit onder normale werking en storing. De
LED-indicatielampjes bevinden zijn aan de zijkant van
de airconditionerunit.

ON/OFF SWITCH
MODE DISPLAY
TIMER

De warmtepompunits zijn uitgerust met een
"auto" modus sensor waarbij het in een redelijke
kamertemperatuur voorziet door automatisch te
schakelen naar ofwel "koeling" of "verwarming" modus
overeenkomstig de door de gebruiker ingestelde
temperatuur.

IR RECEIVER

LED-indicatielampjes: Normale werking en storingscondities voor warmtepompunit
Werking
Koelingsmodus

Rood

Verwarmingsmodus

Lichtblauw

Automodus in koelende werking

Rood

Automodus in verwarmende
werking

Geel

Ventilatormodus aan

Lichtblauw

Droogmodus aan

Gedimd
Lichtblauw

Slaapmodus aan

Lichtblauw

Timer aan

Rood

Ontdooien

Lichtblauw

Unitfout

AAN

Dutch

Lichtblauw

Knipperen
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WERKINGSBEREIK
Warmtepompmodel
Model: FTXC 20/25/35

RXC 20/25/35
VERWARMING
20
18

BUITENTEMP (°CWB)

BUITENTEMP (°CDB)

KOELEN
50
46
43
40
30
20
10

10

0

-10
-15
-20

0

14 15

19 20

23 25

BINNENTEMP (°CWB)

25 27 32

RXC 50/60/71

VERWARMING

KOELEN
20
18

BUITENTEMP (°CWB)

BUITENTEMP (°CDB)

20

WB: Natte bol

50
46
43
40
30
20
10
0
-10
-20
10

15

BINNENTEMP (°CDB)
DB: Droge bol

Model: FTXC 50/60/71

10

10

0

-10
-15
-20

14 15

19 20

10

23 25

BINNENTEMP (°CWB)

15

20

25 27 30

BINNENTEMP (°CDB)
DB: Droge bol
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WB: Natte bol

ONDERHOUD EN SERVICE
OPMERKING
Onderhoud MOET worden uitgevoerd door een
geautoriseerde installateur of serviceagent.
We bevelen aan om ten minste eenmaal per jaar
onderhoud uit te voeren. Echter, toepasbare wetgeving
kan kortere onderhoudsintervallen vereisen.

WAARSCHUWING
■

Voor het uitvoeren van onderhoud of een
reparatie moet u ALTIJD de schakelaar op het
voedingspaneel uitschakelen, de zekeringen
verwijderen of de beschermingsapparatuur van de
unit openen.

OPMERKING
In Europa wordt de totale broeikasgas uitstoot
van de totale koelmiddelvulling in het systeem
(uitgedrukt als tonnen CO2-equivalent) gebruikt om
de onderhoudsintervallen vast te stellen. Volg de van
toepassing zijnde wetgeving.

■

Raak de live delen NIET aan gedurende 10
minuten nadat de stroomtoevoer is uitgeschakeld
vanwege risico op hoog voltage.

■

Let op dat sommige secties van de box met
elektrische componenten heet zijn.

■

Zorg ervoor dat u een geleidende sectie NIET
aanraakt.

■

Spoel de unit niet. Dit kan elektrisch schokken of
brand veroorzaken.

Formule om de broeikasgas uitstoot te
berekenen: GWP-waarde van het koelmiddel x totale
koelmiddelvulling [in kg]/1000

1. Overzicht: Onderhoud en service
Dit hoofdstuk bevat informatie over:
● Het jaarlijks onderhoud van de buitenunit

3. Checklist voor jaarlijks onderhoud van
de buitenunit
Controleer het volgende ten minste eenmaal per jaar:
● Buitenunit warmtewisselaar.

2. Veiligheidsmaatregelen voor
onderhoud

De warmtewisselaar van de buitenunit kan geblokkeerd raken
door stof, vuil, blaadjes, etc. Het wordt aanbevolen om de
warmtewisselaar jaarlijks schoon te maken. Een geblokkeerde
warmtewisselaar kan leiden tot lage druk of een te hoge druk
waardoor prestaties verminderen.

GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE
GEVAAR: RISICO OP VERBRANDING
OPMERKING: Risico op elektrostatische ontlading
Raak voor het uitvoeren van onderhoud of service een
metalen deel van de unit aan om statische elektriciteit
te elimineren en om de PCB te beschermen.

VERWIJDERING
Probeer het systeem NIET zelf te demonteren: het demonteren van het systeem, behandeling van het koelmiddel, olie
en andere delen MOET voldoen aan toepasbare wetgeving. Units MOETEN worden behandeld in een gespecialiseerde
behandelingsfaciliteit voor hergebruik, recycling en terugwinning.

Opmerking is enkel geldig voor Turkije: De levensduur van onze producten is tien (10) jaar
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OPMERKING

MEMO
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WARNING EXPLANATION/SPIEGAZIONE DELLE AVVERTENZE/
ERKLÄRUNG ZU WARNHINWEISEN/ADVERTENCIA EXPLICACIÓN/
EXPLICATION DES AVERTISSEMENTS/UYARI AÇIKLAMASI/ОБЪЯСНЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ/ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ/ TOELICHTING
WAARSCHUWING/EXPLICAÇÃO DE AVISO/WYJAŚNIENIE OSTRZEŻEŃ
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7KHXQLWLVDFFRPSDQLHGZLWKWKHODEHOEHORZ
3OHDVHUHDGWKHIROORZLQJLQVWUXFWLRQVFDUHIXOO\





(1

$'9(57(1&,$
/DXQLGDGLQFRUSRUDODVLJXLHQWHHWLTXHWD
/HDDWHQWDPHQWHODVVLJXLHQWHVLQVWUXFFLRQHV

:KHQWKHUHIULJHUDWLRQFLUFXLWKDVDOHDNGRQRWH[HFXWHSXPSGRZQZLWKWKHFRPSUHVVRU
8VHUHFRYHU\V\VWHPLQWRVHSDUDWHF\OLQGHU
:DUQLQJH[SORVLYHKD]DUGH[LVWVZKHQH[HFXWLQJSXPSGRZQ
3XPSGRZQZLWKFRPSUHVVRUFDQOHDGWRVHOIFRPEXVWLRQGXHWRDLUHQWHULQJGXULQJSXPS
GRQҒ

(6

6LHOFLUFXLWRGHUHIULJHUDFLyQSUHVHQWDXQDIXJDQRHMHFXWHHOERPEHRGHYDFtR
FRQHOFRPSUHVRU
8WLOLFHHOVLVWHPDGHUHFXSHUDFLyQHQXQFLOLQGURVHSDUDGR
$GYHUWHQFLDULHVJRGHH[SORVLyQDOHMHFXWDUHOERPEHRGHYDFtR
(OERPEHRGHYDFtRFRQHOFRPSUHVRUSXHGHSURYRFDUXQDFRPEXVWLyQHVSRQWiQHD
DFDXVDGHODSHQHWUDFLQGHDLUHGXUDQWHHOERPEHRҒ

8VHGVPEROVଶ
6tPERORVXWLOL]DGRV



:DUQLQJVLJQ ,62±:
:DUQLQJ([SORVLYHPDWHULDO ,62±:

5HDG2SHUDWRU¶VPDQXDO ,62±

2SHUDWRU¶VPDQXDORSHUDWLQJLQVWUXFWLRQV ,62±

6HUYLFHLQGLFDWRUUHDGWHFKQLFDOPDQXDO ,62±



6HxDOGHDGYHUWHQFLD ,62±:
$GYHUWHQFLDPDWHULDOH[SORVLYR ,62±:
/HHUHOPDQXDOGHORSHUDGRU ,62±

0DQXDOGHORSHUDGRULQVWUXFFLRQHVGHXVR ,62±

,QGLFDGRUGHVHUYLFLROHHUHOPDQXDOWpFQLFR ,62±



:$5181*
'DV*HUlWLVWPLWGHPIROJHQGHQ$XINOHEHUYHUVHKHQ
/HVHQ6LHGLHIROJHQGHQ$QZHLVXQJHQVRUJIlOWLJGXUFK




'(

$99(57(1=$

,7

,QGRWD]LRQHFRQO XQLWjqIRUQLWDO HWLFKHWWDULSRUWDWDVRWWR
/HJJHUHDWWHQWDPHQWHOHLVWUX]LRQLFKHVHJXRQR

:HQQGHU.lOWHPLWWHONUHLVODXIXQGLFKWLVWIKUHQ6LHNHLQHQ$ESXPSYRUJDQJPLWWHOV
GHV9HUGLFKWHUVGXUFK
9HUZHQGHQ6LHHLQ$XIIDQJV\VWHPXPGDV.lOWHPLWWHOLQHLQHPVHSDUDWHQ=\OLQGHU
DXI]XIDQJHQ
:DUQXQJZlKUHQGGHV$ESXPSYRUJDQJVEHVWHKW([SORVLRQVJHIDKU
'DV$ESXPSHQPLW+LOIHGHV9HUGLFKWHUVNDQQDXIJUXQGHLQHV/XIWHLQWULWWVZlKUHQG
GHV$ESXPSYRUJDQJV]XU6HOEVWHQW]QGXQJIKUHQ

6HqSUHVHQWHXQDSHUGLWDQHOFLUFXLWRGLUHIULJHUD]LRQHQRQHIIHWWXDUHLOSRPSDJJLR
GLHYDFXD]LRQHFRQLOFRPSUHVVRUH
8WLOL]]DUHLOVLVWHPDGLUHFXSHURFRQXQDERPERODVHSDUDWD
$YYHUWHQ]DSHULFRORGLHVSORVLRQHGXUDQWHLOSRPSDJJLRGLHYDFXD]LRQH
,OSRPSDJJLRGLHYDFXD]LRQHFRQLOFRPSUHVVRUHSXzGDUHOXRJRDOO DXWRFRPEXVWLRQH
SHUYLDGHOOLQJUHVVRGLDULDGXUDQWHWDOHRSHUD]LRQHҒ
6LPEROLXWLOL]]DWL

9HUZHQGHWH6\PEROH



6HJQDOHGLDYYHUWHQ]D ,62±:
$YYHUWHQ]DPDWHULDOHHVSORVLYR ,62±:
/HJJHUHLO0DQXDOHGHOO RSHUDWRUH ,62±

0DQXDOHGHOO RSHUDWRUHLVWUX]LRQLSHUO XVR ,62±

,QGLFDWRUHGLPDQXWHQ]LRQHOHJJHUHLOPDQXDOHWHFQLFR ,62±



:DUQVFKLOG ,62±:

:DUQXQJYRUH[SORVLRQVJHIlKUOLFKHQ6WRIIHQ ,62±:

%HGLHQXQJVDQOHLWXQJOHVHQ ,62±

%HGLHQXQJVDQOHLWXQJ%HGLHQXQJVDQOHLWXQJEHDFWHQ ,62±Ғ 

:DUWXQJVDQ]HLJHWHFKQLVFKHV+DQGEXFKOHVHQ ,62±

$9(57,66(0(17
/ XQLWpHVWPXQLHGHO pWLTXHWWHFLGHVVRXV
9HXLOOH]OLUHDWWHQWLYHPHQWOHVLQVWUXFWLRQVVXLYDQWHV




)5

ȆȇȅǼǿǻȅȆȅǿǾȈǾ
ǾȝȠȞȐįĮıȣȞȠįİȪİĲĮȚĮʌȩĲȘȞʌĮȡĮțȐĲȦİĲȚțȑĲĮ
ǻȚĮȕȐıĲİʌȡȠıİțĲȚțȐĲȚȢʌĮȡĮțȐĲȦȠįȘȖȓİȢ

(QFDVGHIXLWHDXQLYHDXGXFLUFXLWGHUpIULJpUDWLRQQ H[pFXWH]SDVGRSpUDWLRQҒ
G DVSLUDWLRQDXPR\HQGXFRPSUHVVHXU
8WLOLVH]OHV\VWqPHGHUpFXSpUDWLRQGDQVXQF\OLQGUHVpSDUp
$YHUWLVVHPHQWLOH[LVWHXQULVTXHG H[SORVLRQORUVGHO H[pFXWLRQGHO RSpUDWLRQG DVSLUDWLRQ
8QHRSpUDWLRQG DVSLUDWLRQDXFRPSUHVVHXUSUpVHQWHXQULVTXHG DXWRFRPEXVWLRQ
HQUDLVRQGHODSpQpWUDWLRQG DLUSHQGDQWO RSpUDWLRQG DVSLUDWLRQ

ǵĲĮȞĲȠțȪțȜȦȝĮȥȪȟȘȢȑȤİȚįȚĮȡȡȠȒȝȘįȚİȟȐȖİĲİİțțȑȞȦıȘȝİĲȠȞıȣȝʌȚİıĲȒ
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıĲİĲȠıȪıĲȘȝĮĮȞȐțĲȘıȘȢıİįȚĮĳȠȡİĲȚțȩțȪȜȚȞįȡȠ
ȆȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȣʌȐȡȤİȚțȓȞįȣȞȠȢȑțȡȘȟȘȢțĮĲȐĲȘįȚİȟĮȖȦȖȒĲȘȢİțțȑȞȦıȘȢ
ǾİțțȑȞȦıȘȝİıȣȝʌȚİıĲȒȝʌȠȡİȓȞĮȠįȘȖȒıİȚıİĮȣĲĮȞȐĳȜİȟȘȜȩȖȦĲȘȢİȚıȩįȠȣ
ĮȑȡĮțĮĲȐĲȘȞİțțȑȞȦıȘ
ȈȪȝȕȠȜĮʌȠȣȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ

6PEROHVXWLOLVpVଶ



ȈȒȝĮʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ,62±:
ȆȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘǼțȡȘțĲȚțȩȣȜȚțȩ ,62±:
ǻȚĮȕȐıĲİĲȠİȖȤİȚȡȓįȚȠȤİȚȡȚıĲȒ ,62±

ǼȖȤİȚȡȓįȚȠȤİȚȡȚıĲȒȠįȘȖȓİȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ,62±

ǲȞįİȚȟȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢįȚĮȕȐıĲİĲȠĲİȤȞȚțȩİȖȤİȚȡȓįȚȠ ,62±









6LJQHG DYHUWLVVHPHQW ,62±:
$YHUWLVVHPHQWPDWLqUHVH[SORVLYHV ,62±:

/LVH]OHPDQXHOG XWLOLVDWLRQ ,62±

0DQXHOG XWLOLVDWLRQLQVWUXFWLRQVGHO XWLOLVDWHXU ,62±

,QGLFDWHXUG HQWUHWLHQOLVH]OHPDQXHOWHFKQLTXH ,62±

(/



Ʋ63Ơ-,0$6

:$51,1*

/7

ƲUHQJLQ\VWXULWROLDXSDWHLNWąHWLNHWĊ
$WLGåLDLSHUVNDLW\NLWHWROHVQLXVQXURG\PXV
-HLãDOG\PRVLVWHPRMH\UDQXRWơNLVQHLãVLXUELQơNLWHNRPSUHVRULXPL
1DXGRNLWHVXULQNLPRVLVWHPąƳDWVNLUąEDOLRQą
ƲVSơMLPDVLãVLXUELDQWN\ODVSURJLPRSDYRMXV
,ãVLXUELDQWNRPSUHVRULXPLJDOLPDVVDYDLPLQLVXåVLGHJLPDVGơOLãVLXUELPRPHWX
SDWHQNDQþLRRUR



DXGRMDPLVLPEROLDLଶ


ƲVSơMDPDVLVåHQNODV ,62±:
ƲVSơMLPDVVSURJLPHGåLDJD ,62±:
6NDLW\NLWHRSHUDWRULDXVYDGRYą ,62±

2SHUDWRULDXVYDGRYDVQDXGRMLPRLQVWUXNFLMRV ,62±

7HFKQLQơVSULHåLǌURVLQGLNDWRULXVVNDLW\NLWHWHFKQLQƳYDGRYą ,62±









ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂȿ
Ɇɨɞɭɥɴɬɟɫɧɚɛɞɟɧɫɟɬɢɤɟɬɚɩɨɞɨɥɭ
Ɇɨɥɹɩɪɨɱɟɬɟɬɟɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨɫɥɟɞɜɚɳɢɬɟɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ

%*

3$5$/$-0É5,0

64

1MsVLDVKRTsURKHWPHHWLNHWsQHPsSRVKWPH
-XOXWHPLW LOH[RQLPHNXMGHVXGKs]LPHWHPsSRVKWPH

.XUTDUNXLIWRKMHVNDUUMHGKMHPRVNU\HQLXOMHQHSUHVLRQLWGXNHSsUGRUXUNRPSUHVRULQ
3sUGRUQLVLVWHPLQHULNXSHULPLWQsFLOLQGsUWsYHoDQWs
3DUDODMPsULPHN]LVWRQUUH]LNVKSsUWKLPLNXUNU\HQLXOMHQHSUHVLRQLW
8OMDHSUHVLRQLWGXNHSsUGRUXUNRPSUHVRULQPXQGWsVKNDNWRMsYHWsGMHJLHSsUVKNDN
WsDMULWTsIXWHWJMDWsXOMHVVsSUHVLRQLW

ȼɫɥɭɱɚɣɧɚɬɟɱɜɤɪɴɝɚɧɚɯɥɚɞɢɥɧɢɹɚɝɟɧɬɧɟɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɣɬɟɢɡɩɨɦɩɜɚɧɟ
ɱɪɟɡɤɨɦɩɪɟɫɨɪɚ
ɂɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟɫɢɫɬɟɦɚɡɚɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɜɨɬɞɟɥɟɧɰɢɥɢɧɞɴɪ
ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ±ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɨɩɚɫɧɨɫɬɨɬɟɤɫɩɥɨɡɢɹɩɪɢɢɡɩɨɦɩɜɚɧɟ
ɂɡɩɨɦɩɜɚɧɟɬɨɫɤɨɦɩɪɟɫɨɪɦɨɠɟɞɚɞɨɜɟɞɟɞɨɫɚɦɨɡɚɩɚɥɜɚɧɟɜɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɧɚɜɴɡɞɭɯɚɤɨɣɬɨɧɚɜɥɢɡɚɩɪɢɢɡɩɨɦɩɜɚɧɟɬɨ

6LPEROHWHSUGRUXUDଶ
ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɢɫɢɦɜɨɥɢ



6LPEROL3DUDODMPsULP ,62±:
3DUDODMPsULPPDWHULDOVKSsUWK\HV ,62±:
/H[RQLPDQXDOLQHSsUGRUXHVLW ,62±

0DQXDOLLSsUGRUXHVLWXGKs]LPHWHSsUGRULPLW ,62±

7UHJXHVLLVKsUELPLWOH[RQLPDQXDOLQWHNQLN ,62±









Ɂɧɚɤɡɚɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ,62±:
ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟɟɤɫɩɥɨɡɢɜɟɧɦɚɬɟɪɢɚɥ ,62±:

ɉɪɨɱɟɬɟɬɟɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨɡɚɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ,62±

Ɋɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɡɚɨɩɟɪɚɬɨɪɚɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɡɚɪɚɛɨɬɚ ,62±

ɋɟɪɜɢɡɟɧɢɧɞɢɤɚɬɨɪɩɪɨɱɟɬɟɬɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɬɨɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ,62±

+2,$786
6HDGPHORQDOOWRRGXGHWLNHWW
/XJHJHKRROLNDOWMlUJPLVLMXKLVHLG

(7

832=25(1-(

.XLMDKXWXVDKHODVRQOHNHlUJHNDVXWDJHNRPSUHVVRULJDWKMDNVSXPSDPLVW
.DVXWDJHHUDOGLEDOORRQLJDWDDVWDPLVVVWHHPL
+RLDWXVWKMDNVSXPSDPLVHOWHNLESODKYDWXVRKW
.RPSUHVVRULJDWKMDNVSXPSDPLQHY}LES}KMXVWDGDLVHHQHVOLNNXVWWLPLVWSXPSDPLVHO
VLVHQHYD}XW}WWXҒ

.DGNRORVDUDVKODGQLPVUHGVWYRPFXULQHPRMWHREDYOMDWLLVSXPSDYDQMHSRPRXҒ
NRPSUHVRUD
.RULVWLWHVLVWHP]DUHNXSHUDFLMXX]DVHEQLFLOLQGDU
8SR]RUHQMHSULOLNRPLVSXPSDYDQMDUDVKODGQRJVUHGVWYDL]VLVWHPDSULVXWQDMHRSDVQRVW
RGHNVSOR]LMH
,VSXPSDYDQMHSRPRüXNRPSUHVRUDPRåHGDGRYHGHGRVDPRVDJRUHYDQMDXVOHG
SURGRUDYD]GXKDWRNRPLVSXPSDYDQMD

.DVXWDWXGVPEROLG


.RULãüHQLVLPEROL









+RLDWXVPlUJLV ,62±:
+RLDWXVSODKYDWXVRKWOLNDLQH ,62±:
/XJHJHNDVXWXVMXKHQGLW ,62±

.DVXWXVMXKHQGNDVXWXVMXKLVHG ,62±

+RROGXVHLQGLNDDWRUOXJHJHWHKQLOLVWMXKHQGLW ,62±

%5Ʈ',1Ɩ-806
8]LHNƗUWDVLU]HPƗNUHG]DPƗX]OƯPH
5ǌSƯJLL]ODVLHWWƗOƗNPLQƝWRVQRUƗGƯMXPXV

=QDNXSR]RUHQMD ,62±:
8SR]RUHQMHHNVSOR]LYQLPDWHULMDO ,62±:

3URþLWDMWHSULUXþQLN]DUXNRYDRFD ,62±

3ULUXþQLN]DUXNRYDRFDXSXWVWYD]DUXNRYDQMH ,62±

2]QDND]DVHUYLVLUDQMHSURþLWDMWHWHKQLþNRXSXWVWYR ,62±

/9

-DG]HVƝãDQDVVLVWƝPƗLUUDGXVLHVQRSOǌGHQHYHLFLHWDWVǌNQƝãDQXDUNRPSUHVRUX
,]PDQWRMLHWUHƧHQHUƗFLMDVVLVWƝPXDWVHYLãƷƗFLOLQGUƗ
%UƯGLQƗMXPV²DWVǌNQƝãDQDVODLNƗSDVWƗYVSUƗG]LHQEƯVWDPƯED
$WVǌNQƝãDQDDUNRPSUHVRUXYDUL]UDLVƯWSDãDL]GHJãDQRVNXUDVLHPHVOVLUDWVǌNQƝãDQDV
ODLNƗLHSOǌVWRãDLVJDLVV
,]PDQWRWLHVLPEROL


%UƯGLQƗMXPD]ƯPH ,62±:

%UƯGLQƗMXPVVSUƗJVWYLHOD ,62±:

/DVLHWHNVSOXDWƗFLMDVURNDVJUƗPDWX ,62±

(NVSOXDWƗFLMDVURNDVJUƗPDWDHNVSOXDWƗFLMDVLQVWUXNFLMDV ,62±

7HKQLVNƗVDSNRSHVLQGLNDWRUVODVLHWWHKQLVNRLQVWUXNFLMX ,62±

65

8UHÿDMSUDWLQLåHSULND]DQDR]QDND
3DåOMLYRSURþLWDMWHVOHGHüDXSXWVWYD

$5

έϳΫΣΗ
ΓΩΣϭϟϰϠϋϩΎϧΩϖλϠϣϟΩΟϭϳ
ΔϳΎϧόΑΔϳϟΎΗϟΕΎϣϳϠόΗϟΓ˯έϗ˯ΎΟέϟ
ρϏΎοϡΩΧΗγΎΑώϳέϔΗϟ˯έΟ·ΫϔϧΗϻˬΩϳέΑΗϟΓέΩϲϓΏϳέγΗΙϭΩΣΩϧϋ
ΔϠλϔϧϣΔϧϭργϲϓΩΩέΗγϡΎυϧϡΩΧΗγ
ώϳέϔΗϟ˯έΟ·ΫϳϔϧΗΩϧϋέΎΟϔϧωϭϗϭέρΧΩΟϭϳˬέϳΫΣΗ
ώϳέϔΗϟΔϳϠϣϋ˯ΎϧΛϝΧΩϳϱΫϟ˯ϭϬϟΏΑγΑϕϭέΣΑϙΗΑΎλ·ϰϟ·ρϏΎοϡΩΧΗγΎΑώϳέϔΗϟ˯έΟ·ΫϳϔϧΗϱΩ΅ϳΩϗ
ΔϣΩΧΗγϣϟίϭϣέϟ
,62±: έϳΫΣΗΔϣϼϋ 
,62±: ΓέΟϔΗϣΓΩΎϣˬέϳΫΣΗ 
,62± ϝϐηϣϟϝϳϟΩέϗ 
,62± ϝϳϐηΗϟΕΎϣϳϠόΗ˭ϝϐηϣϟϝϳϟΩ 
,62± ϲϧϔϟϝϳϟΩϟέϗ˭ΔϣΩΧέη΅ϣ 



2675=(ĩ(1,(

:$51,1*

'RMHGQRVWNLMHVWGRáąF]RQDQDVWĊSXMąFDHW\NLHWD
3U]HF]\WDMXZDĪQLHQDVWĊSXMąFHLQVWUXNFMH

3/

:SU]\SDGNXZ\VWąSLHQLDZ\FLHNXZREZRG]LHF]\QQLNDFKáRGQLF]HJRQLHQDOHĪ\
Z\NRQ\ZDüZ\SRPSRZDQLD]XĪ\FLHPVSUĊĪDUNL
8Ī\MV\VWHPXRG]\VNXGRRGG]LHOQHJRF\OLQGUD
2VWU]HĪHQLHQLHEH]SLHF]HĔVWZRZ\EXFKXZSU]\SDGNXZ\SRPSRZ\ZDQLD
:\SRPSRZ\ZDQLH]XĪ\FLHPNRPSUHVRUDPRĪHGRSURZDG]LüGRVDPR]DSRQXҒ
VSRZRGRZDQHJRZSURZDG]DQLHPSRZLHWU]DSRGF]DVZ\SRPSRZ\ZDQLD



8Ī\WHV\PEROH


=QDNRVWU]HĪHQLD ,62±:
2VWU]HĪHQLHPDWHULDáZ\EXFKRZ\ ,62±:
3U]HF]\WDM,QVWUXNFMĊREVáXJL ,62±

,QVWUXNFMDREVáXJLLQVWUXNFMHREVáXJL ,62±

:VNDĨQLNVHUZLVRZ\SU]HF]\WDMLQVWUXNFMĊWHFKQLF]Qą ,62±









9é675$+$
-HGQRWNDMHY\EDYHQDãWtWNHPXYHGHQêPQtåH
3ĜHþWČWHVLSURVtPSHþOLYČQiVOHGXMtFtSRN\Q\

&6

$9(57,=$5(
8QLWDWHDHVWHvQVRĠLWăGHHWLFKHWDGHPDLMRV
&LWLĠLFXDWHQĠLHLQVWUXFĠLXQLOHXUPăWRDUH

9SĜtSDGČ~QLNX]FKODGLFtKRRNUXKXQHSURYiGČMWHRGþHUSiQtSRPRFtNRPSUHVRUX
3RXåLMWHV\VWpPSURREQRYXFKODGLYDDVDPRVWDWQRXWODNRYRXQiGREX
9êVWUDKDSĜLSURYiGČQtRGþHUSiQtKUR]tQHEH]SHþtYêEXFKX
3ĜLRGþHUSiQtSRPRFtNRPSUHVRUXE\PRKORGRMtWNVDPRY]QtFHQtYGĤVOHGNXYQLNQXWt
Y]GXFKXEČKHPRGþHUSiYiQt

52

'DFăH[LVWăVFXUJHULvQFLUFXLWXOIULJRULILFQXH[HFXWDĠLSRPSDUHDSHQWUXHYDFXDUHD
FRPSOHWăFXFRPSUHVRUXO
8WLOL]DĠLVLVWHPXOGHUHFXSHUDUHvQFLOLQGUXVHSDUDW
$WHQĠLHODSRPSDUHDSHQWUXHYDFXDUHDFRPSOHWăH[LVWăSHULFROGHH[SOR]LH
3RPSDUHDSHQWUXHYDFXDUHDFRPSOHWăFXFRPSUHVRUXOSRDWHGXFHODDXWRDSULQGHUH
GLQFDX]DDHUXOXLFDUHSăWUXQGHvQWLPSXOSRPSăULL

3RXåLWpV\PERO\


6LPEROXULXWLOL]DWH





9êVWUDåQi]QDþND ,62±:
9êVWUDKDYêEXãQêPDWHULiO ,62±:

3ĜHþWČWHVLSĜtUXþNXSURXåLYDWHOH ,62±

3ĜtUXþNDSURXåLYDWHOHQiYRGNREVOX]H ,62±

,QGLNiWRUVHUYLVXSĜHþWČWHVLWHFKQLFNRXSĜtUXþNX ,62±

832=25(1-(
8UHÿDMMHRSUHPOMHQQDOMHSQLFRPSULND]DQRPXQDVWDYNX
3R]RUQRSURþLWDMWHXSXWHNRMHVOLMHGH

6HPQGHDYHUWL]DUH ,62±:
$YHUWL]DUHPDWHULDOH[SOR]LY ,62±:
&LWLĠLPDQXDOXORSHUDWRUXOXL ,62±

0DQXDOXORSHUDWRUXOXLLQVWUXFLXQLGHH[SORDWDUH ,62±Ғ 

,QGLFDWRUGHVHUYLFHFLWLĠLPDQXDOXOWHKQLF ,62±



+5

232=25,/2
(QRWDMHRSUHPOMHQDVVSRGQMRQDOHSNR
6NUEQRSUHEHULWHQDVOHGQMDQDYRGLOD

.DGDVHMDYLLVWMHFDQMHXUDVKODGQRPNUXJXQHSRNUHüLWHLVSXPSDYDQMHX]SRPRҒ
NRPSUHVRUD
3ULPLMHQLWHVXVWDYSRYUDWDX]DVHEQLFLOLQGDU
8SR]RUHQMHSULOLNRPLVSXPSDYDQMDSRVWRMLRSDVQRVWRGHNVSOR]LMH
,VSXPSDYDQMHX]SRPRüNRPSUHVRUDPRåHGRYHVWLGRVDPR]DSDOMHQMD]ERJ]UDDҒ
NRMLXOD]LWLMHNRPLVSXPSDYDQMD

6/

9SULPHUXSXãþDQMDKODGLOQHJDNURJDQHL]YHGLWHL]þUSDYDQMDVNRPSUHVRUMHP
8SRUDELWHVLVWHP]D]ELUDQMHYORþHQRMHNOHQNR
2SR]RULORSULL]þUSDYDQMXREVWDMDQHYDUQRVWHNVSOR]LMH
,]þUSDYDQMHVNRPSUHVRUMHPODKNRSRY]URþLVDPRYåLJ]DUDGLYGRUD]UDDҒ
PHGL]USDYDQMHPҒ
8SRUDEOMHQLVLPEROL

8SRWULMHEOMHQLVLPEROL











2SR]RULOQL]QDN ,62±:
2SR]RULORHNVSOR]LYHQPDWHULDO ,62±:
3UHEHULWHSULURþQLN]DXSUDYOMDYFD ,62±

3ULURþQLN]DXSUDYOMDYFDQDYRGLOD]DXSRUDER ,62±

,QGLNDWRUVHUYLVDSUHEHULWHWHKQLþQLSULURþQLN ,62±

=QDNXSR]RUHQMD ,62±:
8SR]RUHQMHHNVSOR]LYQLPDWHULMDO ,62±:

3URþLWDMWHSULUXþQLN]DNRULVQLND ,62±

3ULUXþQLN]DNRULVQLNDXSXWH]DUXNRYDQMH ,62±

3RND]LYDþVHUYLVDSURþLWDMWHWHKQLþNLSULUXþQLN ,62±

),*<(/(0
$]HJ\VpJHQD]DOiEELFtPNHWDOiOKDWy
.pUMNDODSRVDQROYDVVDHOD]DOiEELXWDVtWiVRNDW

+8

9$529$1,(
-HGQRWNDVDGRGiYDVQLåãLHXYHGHQêPãWtWNRP
3R]RUQHVLSUHþtWDMWHQDVOHGXM~FHSRN\Q\

+DDKĦWĘN|UV]LYiURJQHYpJH]]HQOHV]LYDWW\~]iVWDNRPSUHVV]RUUDO
$YLVV]DQ\HUĘUHQGV]HUWHJ\NO|QKHQJHUEHPĦN|GWHVVH
)LJ\HOHPDOHV]LYDWW\~]iVYpJUHKDMWiVDNRUUREEDQiVYHV]pO\iOOIHQQ
$NRPSUHVV]RUUDOYpJ]HWWOHV]LYDWW\~]iV|QJ\XOODGiVKR]YH]HWKHWDOHV]LYDWW\~]iV
VRUiQEHOpSĘOHYHJĘPLDWW

.HćYRNUXKXVFKODGLYRPGRFKiG]DN~QLNXQHY\StQDMWHþHUSDGORSRPRFRXNRPSUHVRUD
3RXåLWHV\VWpPREQRYHQLDYVDPRVWDWQRPYDOFL
9DURYDQLHSULY\StQDQtþHUSDGODKUR]tUL]LNRYêEXFKX
9\SQXWLHþHUSDGODSRPRFRXNRPSUHVRUDP{åHYLHVĢNVDPRVSDĐRYDQLXSUHWRåHSRþDV
Y\StQDQLDþHUSDGODVDGRþHUSDGODGRVWiYDY]GXFK

+DV]QiOWV]LPEyOXPRN

3RXåLWpV\PERO\





)LJ\HOPH]WHWĘMHO ,62±:

)LJ\HOHPUREEDQiVYHV]pO\HVDQ\DJ ,62±:

2OYDVVDHODNH]HOĘLNp]LN|Q\YHW ,62±

.H]HOĘLNp]LN|Q\Y]HPHOWHWpVLXWDVtWiVRN ,62±

.DUEDQWDUWiVLMHO]ĘROYDVVDHODPĦV]DNLNp]LN|Q\YHW ,62±

6.

2]QDþHQLHYDURYDQLD ,62±:
9DURYDQLHYêEXãQêPDWHULiO ,62±:
3UHþtWDMWHVLQiYRGQDREVOXKX ,62±

1iYRGQDREVOXKXSUHYiG]NRYpSRN\Q\ ,62±

,QGLNiWRUVHUYLVXSUHþtWDMWHVLWHFKQLFN~SUtUXþNX ,62±





$'9$56(/

:$51,1*

1HGHQVWnHQGHP UNDWI¡OJHUPHGHQKHGHQ
/ VI¡OJHQGHYHMOHGQLQJJUXQGLJW

'$

1nUN¡OLQJVNUHGVO¡EHWKDUHQO NPnGXLNNHWU\NNHSXPSHQQHGPHGNRPSUHVVRUHQ
$QYHQGJHQRSUHWQLQJVV\VWHPLQGLVHSDUDWHF\OLQGHUH
$GYDUVHOGHUHUHNVSORVLRQVIDUHQnUGXWU\NNHUSXPSHQQHG
1HGWU\NQLQJPHGNRPSUHVVRUHQNDQI¡UHWLOVHOYDQW QGHOVHSnJUXQGDIDWGHURPPHUҒ
OXIWLQGXQGHUQHGSXPSQLQJ



$QYHQGWHVPEROHUଶ


$GYDUVHOVVNLOW ,62±:
$GYDUVHO(NVSORVLYWPDWHULDOH ,62±:
/ VEUXJVDQYLVQLQJHQ ,62±

%UXJVDQYLVQLQJEHWMHQLQJVYHMOHGQLQJ ,62±

6HUYLFHLQGLNDWRUO VWHNQLVNPDQXDO ,62±









$9,62
$XQLGDGHpDFRPSDQKDGDSHODHWLTXHWDDEDL[RDSUHVHQWDGD
/HLDDWHQWDPHQWHDVLQVWUXo}HVVHJXLQWHV

37

9$51,1*
(QKHWHQlUXWUXVWDGPHGQHGDQVWnHQGHHWLNHWW
/lVI|OMDQGHLQVWUXNWLRQHUQRJD

1lUGHWXSSVWnUHWWOlFNDJHLN|OGPHGLXPNUHWVHQSXPSDLQWHQHGPHGMlOSҒ
DYNRPSUHVVRUQ
$QYlQGnWHUYLQQLQJVV\VWHPLVHSDUDWF\OLQGHU
9DUQLQJGHWI|UHOLJJHUH[SORVLRQVULVNQlUQHGSXPSQLQJVNHU
(QQHGSXPSQLQJPHGNRPSUHVVRUNDQOHGDWLOOVMlOYDQWlQGQLQJSnJUXQGDYDWWOXIW
WUlQJHULQXQGHUQHGSXPSQLQJHQ

4XDQGRRFLUFXLWRGHUHIULJHUDomRDSUHVHQWDUIXJDVQmRHIHWXHDERPEDJHPFRP
RFRPSUHVVRU
8WLOL]HRVLVWHPDGHUHFXSHUDomRQRFLOLQGURVHSDUDGR
$YLVRH[LVWHSHULJRGHH[SORVmRTXDQGRH[HFXWDUDERPEDJHP
%RPEHDUFRPRFRPSUHVVRUSRGHUHVXOWDUHPDXWRFRPEXVWmRGHYLGRjHQWUDGD
GHDUGXUDQWHDERPEDJHP
6tPERORVXWLOL]DGRV

$QYlQGDVPEROHUଶ





6LQDOGHDYLVR ,62±:

$YLVR0DWHULDOH[SORVLYR ,62±:

/HUPDQXDOGRRSHUDGRU ,62±

0DQXDOGRRSHUDGRULQVWUXo}HVGHIXQFLRQDPHQWR ,62±

,QGLFDGRUGHVHUYLoROHUPDQXDOWpFQLFR ,62±

ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂȿ
ɇɚɛɥɨɤɟɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɧɢɠɟɷɬɢɤɟɬɤɢ
Ɍɳɚɬɟɥɶɧɨɢɡɭɱɢɬɟɫɥɟɞɭɸɳɢɟɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ

69

9DUQLQJVVN\OW ,62±:
9DUQLQJH[SORVLYWPDWHULDO ,62±:
/lVDQYlQGDUPDQXDOHQ ,62±

$QYlQGDUPDQXDOEUXNVDQYLVQLQJ ,62±

6HUYLFHLQGLNHULQJOlVGHQWHNQLVNDPDQXDOHQ ,62±



58

$'9$56(/
'HQQHHQKHWHQHUXWVW\UWPHGHWLNHWWHQQHGHQIRU
9HQQOLJVWOHVI¡OJHQGHLQVWUXNVMRQHUQ¡\H

ȼɫɥɭɱɚɟɭɬɟɱɤɢɜɤɨɧɬɭɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚɧɟɜɵɩɨɥɧɹɣɬɟɨɬɤɚɱɤɭ
ɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ
ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɢɫɬɟɦɭɫɛɨɪɚɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚɜɨɬɞɟɥɶɧɵɣɛɚɥɥɨɧ
ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟɜɨɜɪɟɦɹɨɬɤɚɱɤɢɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɨɩɚɫɧɨɫɬɶɜɡɪɵɜɚ
Ɉɬɤɚɱɤɚɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤɫɚɦɨɜɨɫɩɥɚɦɟɧɟɧɢɸ
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɜɨɡɞɭɯɚ

12

1nUNM¡OHNUHWVHQKDUHQOHNNDVMHLNNHXWI¡UQHGSXPSLQJPHGNRPSUHVVRUHQ
%UXNJMHQYLQQLQJVV\VWHPPHGVHSDUDWHV\OLQGUH
$GYDUVHOHNVSORVMRQVIDUHIRUHOLJJHUYHGQHGSXPSLQJ
1HGSXPSLQJPHGNRPSUHVVRUNDQI¡UHWLOVHOYDQWHQQHOVHIRUGLGHWRPPHUOXIWҒ
LVVWHPHWXQGHUQHGSXPSLQJҒ
%HQ\WWHGHV\PEROHU

ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ











$GYDUVHOVNLOW ,62±:
$GYDUVHO(NVSORVLYWPDWHULDOH ,62±:
/HVGULIWVKnQGERNHQ ,62±

'ULIWVKnQGERNHQGULIWVLQVWUXNVMRQHU ,62±

6HUYLFHLQGLNDWRUOHVWHNQLVNKnQGERN ,62±

ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɣɡɧɚɤ ,62±:
ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɨɟɜɟɳɟɫɬɜɨ ,62±:

ɑɢɬɚɣɬɟɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ,62±

Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɨɩɟɪɚɬɨɪɚɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ,62±

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɱɢɬɚɣɬɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ,62±

8<$5,
hQLWHGHDúD÷ÕGDNLHWLNHW\HUDOÕU
/WIHQWDOLPDWODUÕGLNNDWOLFHRNX\XQ

75

9$52,786
<NVLNN|VLVlOWllVHXUDDYDQWDUUDQ
/XHVHXUDDYDWRKMHHWKXROHOOLVHVWL

6R÷XWXFXDNÕúNDQGHYUHVLQGHNDoDNYDUVDNRPSUHV|UERúDOWPD\ÕQ
6R÷XWXFXDNÕúNDQÕJHULND]DQÕPVLVWHPLNXOODQDUDND\UÕELUWSHDOÕQ
8\DUÕNRPSUHV|UERúDOWÕOÕUNHQSDWODPDWHKOLNHVLV|]NRQXVXGXU
.RPSUHV|UERúDOWÕOÕUNHQJLUHQKDYDQHGHQL\OHNHQGLNHQGLQH\DQPDWHKOLNHVLRUWD\DoÕNDELOLU

.XQN\OPlDLQHSLLULVVlRQYXRWRlOlVXRULWDSRLVSXPSSDXVWDNRPSUHVVRULOOD
.l\WlWDOWHHQRWWRMlUMHVWHOPllHULOOLVHHQV\OLQWHULLQ
9DURLWXVSRLVSXPSSDXNVHQDLNDQDRQROHPDVVDUlMlKG\VYDDUD
.RPSUHVVRULOODVXRULWHWWXSRLVSXPSSDXVYRLMRKWDDLWVHV\WW\PLVHHQSRLVSXPSSDXVHQҒ
DLNDQDVLVllQPHQHYlQLOPDQWDNLD

.XOODQÕODQVLPJHOHU

.l\WHW\WV\PEROLW





8\DUÕLúDUHWL ,62±:

8\DUÕ3DWOD\ÕFÕPDO]HPH ,62±:

.XOODQÕPNÕODYX]XQXRNX\XQ ,62±

.XOODQÕPNÕODYX]XoDOÕúWÕUPDWDOLPDWODUÕ ,62±

6HUYLVJ|VWHUJHVLWHNQLNNÕODYX]XRNX\XQ ,62±

),

9DURLWXVPHUNNL ,62±:
9DURLWXVUlMlKWlYlPDWHULDDOL ,62±:
/XHNl\WW|RSDV ,62±

.l\WW|RSDVNl\WW|RKMHHW ,62±

+XROORQPHUNNLYDOROXHWHNQLQHQRSDV ,62±
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 1RWD

 %HPHUN

 5HPDUTXH

 +LQZHLV

 1RWH

 ob upoštevanju doloþb:
 vastavalt nõuetele:
 ɫɥɟɞɜɚɣɤɢ ɤɥɚɭɡɢɬɟ ɧɚ:
 laikantis nuostatǐ, pateikiamǐ:
 ievƝrojot prasƯbas, kas noteiktas:
 održiavajúc ustanovenia:
 bunun koúullarÕna uygun olarak:

delineato nel $! e giudicato positivamente
da %! secondo il &HUWLILFDWR &!.
ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ $! țĮȚ țȡȓȞİĲĮȚ șİĲȚțȐ Įʌȩ
ĲȠ %! ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ &!.
 1RWD
tal como estabelecido em $! e com o parecer
positivo de %! de acordo com o &HUWLILFDGR &!.
 ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ ɤɚɤ ɭɤɚɡɚɧɨ ɜ $! ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ %! ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭ &!.
 %HP UN
som anført i $! og positivt vurderet af %!
i henhold til &HUWLILNDW &!.

 ȈȘȝİȓȦıȘ

 1RWD

 under iagttagelse af bestemmelserne i:
 enligt villkoren i:
 gitt i henhold til bestemmelsene i:
 noudattaen määräyksiä:
 za dodržení ustanovení pĜedpisu:
 prema odredbama:
 követi a(z):
 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
 în urma prevederilor:

as set out in $! and judged positively by %!
according to the &HUWLILFDWH &!.
wie in $! aufgeführt und von %! positiv beurteilt
gemäß =HUWLILNDW &!.
tel que défini dans $! et évalué positivement par
%! conformément au &HUWLILFDW &!.
zoals vermeld in $! en positief beoordeeld door
%! overeenkomstig &HUWLILFDDW &!.
como se establece en $! y es valorado
positivamente por %! de acuerdo con el
&HUWLILFDGR &!.

 following the provisions of:
 gemäß den Vorschriften der:
 conformément aux stipulations des:
 overeenkomstig de bepalingen van:
 siguiendo las disposiciones de:
 secondo le prescrizioni per:
 ȝİ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȦȞ:
 de acordo com o previsto em:
 ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ:

EN60335-2-40,

&($7,7,.7,(6'(./$5$&,-$
&($7%,/67Ʈ%$6'(./$5Ɩ&,-$
&(9<+/È6(1,(=+2'<
&(8<80/8/8.%(<$1,

,17(57(.6(0.2$% 1%
&!

%!

$!'5'0(0&

 Direktive z vsemi spremembami.
 Direktiivid koos muudatustega.
 Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɢ, ɫ ɬɟɯɧɢɬɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ.
 Direktyvose su papildymais.
 DirektƯvƗs un to papildinƗjumos.
 Smernice, v platnom znení.
 Deۜiútirilmiú halleriyle Yönetmelikler.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,Malaysia.

 Ɂɚɛɟɥɟɠɤɚ * ɤɚɤɬɨ ɟ ɢɡɥɨɠɟɧɨ ɜ $! ɢ ɨɰɟɧɟɧɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɧɨ
ɨɬ %! ɫɴɝɥɚɫɧɨ ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ &!.
 3DVWDED
kaip nustatyta $! ir kaip teigiamai nusprĊsta %!
pagal 6HUWLILNDWą &!.
 3LH]ƯPHV
kƗ norƗdƯts $! un atbilstoši %! pozitƯvajam
vƝrtƝjumam saskaƼƗ ar VHUWLILNƗWX &!.
 3R]QiPND ako bolo uvedené v $! a pozitívne zistené %!
v súlade s RVYHGþHQtP &!.
 1RW
$!’da belirtildi÷i gibi ve &! 6HUWLILNDVÕQD göre
%! tarafÕndan olumlu olarak de÷erlendirildi÷i gibi.

 Direktiver, med senere ændringer.
 Direktiv, med företagna ändringar.
 Direktiver, med foretatte endringer.
 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
 v platném znČní.
 Smjernice, kako je izmijenjeno.
 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
 z póĨniejszymi poprawkami.
 Directivelor, cu amendamentele respective.

 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat elĘírás szerint használják:
 speániają wymogi nastĊpujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem Īe uĪywane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiĠia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucĠiunile noastre:
 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
 ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɚɬ ɧɚ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɟ, ɱɟ ɫɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬ ɫɴɝɥɚɫɧɨ ɧɚɲɢɬɟ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:
 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mǌsǐ nurodymus:
 tad, ja lietoti atbilstoši ražotƗja norƗdƯjumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatƯviem dokumentiem:
 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
 ürünün, talimatlarÕmÕza göre kullanÕlmasÕ koúuluyla aúa÷Õdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

 Directives, as amended.
 Direktiven, gemäß Änderung.
 Directives, telles que modifiées.
 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
 Directivas, según lo enmendado.
 Direttive, come da modifica.
 ȅįȘȖȚȫȞ, ȩʌȦȢ ȑȤȠȣȞ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ.
 Directivas, conforme alteração em.
 Ⱦɢɪɟɤɬɢɜ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɩɨɩɪɚɜɤɚɦɢ.

 0HJMHJ\]pV a(z) $! alapján, a(z) %! igazolta a megfelelést,
a(z) &! WDQ~VtWYiQ\ szerint.
 8ZDJD
zgodnie z dokumentacją$!, pozytywną opinią
%! i ĝZLDGHFWZHP &!.
 1RWă
aúa cum este stabilit în $! úi apreciat pozitiv
de %! în conformitate cu &HUWLILFDWXO &!.
 2SRPED
kot je doloþeno v $! in odobreno s strani %!
v skladu s FHUWLILNDWRP &!.
 0lUNXV
nagu on näidatud dokumendis $! ja heaks
kiidetud %! järgi vastavalt VHUWLILNDDGLOH &!.

,VVXH'DWH-DQXDU\

Tan Yong Cheem
*HQHUDO0DQDJHU

 ,QIRUPDWLRQ enligt $! och godkänts av %! enligt
&HUWLILNDWHW &!.
 0HUN
som det fremkommer i $! og gjennom positiv
bedømmelse av %! ifølge 6HUWLILNDW &!.
 +XRP
jotka on esitetty asiakirjassa $! ja jotka %! on
hyväksynyt 6HUWLILNDDWLQ &! mukaisesti.
 3R]QiPND jak bylo uvedeno v $! a pozitivnČ zjištČno %!
v souladu s RVYČGþHQtP &!.
 1DSRPHQD kako je izloženo u $! i pozitivno ocijenjeno
od strane %! prema &HUWLILNDWX &!.
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&(,=-$9$26./$'1267,
&(9$67$986'(./$5$76,221
&(ȾȿɄɅȺɊȺɐɂəɁȺɔɈɌȼȿɌɋɌȼɂȿ

 m deklaruje na wáasną i wyáączną odpowiedzialnoĞü, Īe modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
 r declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiĠionat la care se referă această declaraĠie:
 o z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
 b ɞɟɤɥɚɪɢɪɚ ɧɚ ɫɜɨɹ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ, ɱɟ ɦɨɞɟɥɢɬɟ ɤɥɢɦɚɬɢɱɧɚ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢɹ, ɡɚ ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɨɬɧɚɫɹ ɬɚɡɢ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ:
 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisǐ modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
 v ar pilnu atbildƯbu apliecina, ka tƗlƗk uzskaitƯto modeƺu gaisa kondicionƝtƗji, uz kuriem attiecas šƯ deklarƗcija:
 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosĢ, že tieto klimatizaþné modely, na ktoré sa vzĢahuje toto vyhlásenie:
 w tamamen kendi sorumluluۜunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduۜu klima modellerinin aúaۜÕdaki gibi olduۜunu beyan eder:

&(,=-$9$286./$Ĉ(1267,
&(0(*)(/(/ė6e*,1<,/$7.2=$7
&('(./$5$&-$=*2'12ĝ&,
&('(&/$5$ğ,('(&21)250,7$7(

 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɚɲɢɦ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ:
 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:
 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:
 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
 za pĜedpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentĤm:
 u skladu sa slijedeüim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

)7;&%9%)7;&%9%)7;&%9%)7;&%9%)7;&%9%)7;&%9%

are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle
nostre istruzioni:
İȓȞĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ(Į) ĮțȩȜȠȣșȠ(Į) ʌȡȩĲȣʌȠ(Į) Ȓ ȐȜȜȠ ȑȖȖȡĮĳȠ(Į) țĮȞȠȞȚıȝȫȞ, ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ȝĮȢ:

&((5./5,1*206$069$5
&(,/02,786<+'(108.$,688'(67$
&(352+/Èâ(1Ë26+2'ċ

 u ɡɚɹɜɥɹɟɬ, ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞ ɫɜɨɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɨɜ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ:
 q erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
 n erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
 c prohlašuje ve své plné odpovČdnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
 y izjavljuje pod iskljuþivo vlastitom odgovornošüu da su modeli klima ureÿaja na koje se ova izjava odnosi:
 h teljes felelĘssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

&('(&/$5$d2'(&21)250,'$'(
&(ɁȺəȼɅȿɇɂȿɈɋɈɈɌȼȿɌɋɌȼɂɂ
&(29(5(1667(00(/6(6(5./5,1*
&()g56b.5$120g9(5(167b00(/6(

 adeclares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
 derklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
 fdéclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
 lverklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
 edeclara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
 idichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
 gįȘȜȫȞİȚ ȝİ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒ ĲȘȢ İȣșȪȞȘ ȩĲȚ ĲĮ ȝȠȞĲȑȜĮ ĲȦȞ țȜȚȝĮĲȚıĲȚțȫȞ ıȣıțİȣȫȞ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ș ʌĮȡȠȪıĮ įȒȜȦıȘ:
 pdeclara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

'$,.,10$/$<6,$6'1%+'

&('(&/$5$7,212)&21)250,7<
&(.21)250,7b76(5./b581*
&('(&/$5$7,21'(&21)250,7(
&(&21)250,7(,769(5./$5,1*

:0<$9

12/21/17 4:39:32 PM

CVR-IM-3WMJ-1217(0)-DAIKIN-476599 9

&('(&/$5$&,21'(&21)250,'$'
&(',&+,$5$=,21(',&21)250,7$
&(¨+ȁȈǾȈȊȂȂȅȇĭȈǾȈ

 1RWD

 %HPHUN

 5HPDUTXH

 +LQZHLV

 1RWH

 ob upoštevanju doloþb:
 vastavalt nõuetele:
 ɫɥɟɞɜɚɣɤɢ ɤɥɚɭɡɢɬɟ ɧɚ:
 laikantis nuostatǐ, pateikiamǐ:
 ievƝrojot prasƯbas, kas noteiktas:
 održiavajúc ustanovenia:
 bunun koúullarÕna uygun olarak:

delineato nel $! e giudicato positivamente
da %! secondo il &HUWLILFDWR &!.
ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ $! țĮȚ țȡȓȞİĲĮȚ șİĲȚțȐ Įʌȩ
ĲȠ %! ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ &!.
 1RWD
tal como estabelecido em $! e com o parecer
positivo de %! de acordo com o &HUWLILFDGR &!.
 ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ ɤɚɤ ɭɤɚɡɚɧɨ ɜ $! ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ %! ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭ &!.
 %HP UN
som anført i $! og positivt vurderet af %!
i henhold til &HUWLILNDW &!.

 ȈȘȝİȓȦıȘ

 1RWD

 under iagttagelse af bestemmelserne i:
 enligt villkoren i:
 gitt i henhold til bestemmelsene i:
 noudattaen määräyksiä:
 za dodržení ustanovení pĜedpisu:
 prema odredbama:
 követi a(z):
 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
 în urma prevederilor:

as set out in $! and judged positively by %!
according to the &HUWLILFDWH &!.
wie in $! aufgeführt und von %! positiv beurteilt
gemäß =HUWLILNDW &!.
tel que défini dans $! et évalué positivement par
%! conformément au &HUWLILFDW &!.
zoals vermeld in $! en positief beoordeeld door
%! overeenkomstig &HUWLILFDDW &!.
como se establece en $! y es valorado
positivamente por %! de acuerdo con el
&HUWLILFDGR &!.

 following the provisions of:
 gemäß den Vorschriften der:
 conformément aux stipulations des:
 overeenkomstig de bepalingen van:
 siguiendo las disposiciones de:
 secondo le prescrizioni per:
 ȝİ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȦȞ:
 de acordo com o previsto em:
 ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ:

EN60335-2-40,

&($7,7,.7,(6'(./$5$&,-$
&($7%,/67Ʈ%$6'(./$5Ɩ&,-$
&(9<+/È6(1,(=+2'<
&(8<80/8/8.%(<$1,

,17(57(.6(0.2$% 1%
&!

%!

$!2</5 '(0&

 Direktive z vsemi spremembami.
 Direktiivid koos muudatustega.
 Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɢ, ɫ ɬɟɯɧɢɬɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ.
 Direktyvose su papildymais.
 DirektƯvƗs un to papildinƗjumos.
 Smernice, v platnom znení.
 Deۜiútirilmiú halleriyle Yönetmelikler.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,Malaysia.

 Ɂɚɛɟɥɟɠɤɚ * ɤɚɤɬɨ ɟ ɢɡɥɨɠɟɧɨ ɜ $! ɢ ɨɰɟɧɟɧɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɧɨ
ɨɬ %! ɫɴɝɥɚɫɧɨ ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ &!.
 3DVWDED
kaip nustatyta $! ir kaip teigiamai nusprĊsta %!
pagal 6HUWLILNDWą &!.
 3LH]ƯPHV
kƗ norƗdƯts $! un atbilstoši %! pozitƯvajam
vƝrtƝjumam saskaƼƗ ar VHUWLILNƗWX &!.
 3R]QiPND ako bolo uvedené v $! a pozitívne zistené %!
v súlade s RVYHGþHQtP &!.
 1RW
$!’da belirtildi÷i gibi ve &! 6HUWLILNDVÕQD göre
%! tarafÕndan olumlu olarak de÷erlendirildi÷i gibi.

 Direktiver, med senere ændringer.
 Direktiv, med företagna ändringar.
 Direktiver, med foretatte endringer.
 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
 v platném znČní.
 Smjernice, kako je izmijenjeno.
 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
 z póĨniejszymi poprawkami.
 Directivelor, cu amendamentele respective.

 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat elĘírás szerint használják:
 speániają wymogi nastĊpujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem Īe uĪywane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiĠia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucĠiunile noastre:
 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
 ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɚɬ ɧɚ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɟ, ɱɟ ɫɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬ ɫɴɝɥɚɫɧɨ ɧɚɲɢɬɟ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:
 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mǌsǐ nurodymus:
 tad, ja lietoti atbilstoši ražotƗja norƗdƯjumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatƯviem dokumentiem:
 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
 ürünün, talimatlarÕmÕza göre kullanÕlmasÕ koúuluyla aúa÷Õdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

 Directives, as amended.
 Direktiven, gemäß Änderung.
 Directives, telles que modifiées.
 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
 Directivas, según lo enmendado.
 Direttive, come da modifica.
 ȅįȘȖȚȫȞ, ȩʌȦȢ ȑȤȠȣȞ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ.
 Directivas, conforme alteração em.
 Ⱦɢɪɟɤɬɢɜ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɩɨɩɪɚɜɤɚɦɢ.

 0HJMHJ\]pV a(z) $! alapján, a(z) %! igazolta a megfelelést,
a(z) &! WDQ~VtWYiQ\ szerint.
 8ZDJD
zgodnie z dokumentacją$!, pozytywną opinią
%! i ĝZLDGHFWZHP &!.
 1RWă
aúa cum este stabilit în $! úi apreciat pozitiv
de %! în conformitate cu &HUWLILFDWXO &!.
 2SRPED
kot je doloþeno v $! in odobreno s strani %!
v skladu s FHUWLILNDWRP &!.
 0lUNXV
nagu on näidatud dokumendis $! ja heaks
kiidetud %! järgi vastavalt VHUWLILNDDGLOH &!.

,VVXH'DWH-DQXDU\

Tan Yong Cheem
*HQHUDO0DQDJHU

 ,QIRUPDWLRQ enligt $! och godkänts av %! enligt
&HUWLILNDWHW &!.
 0HUN
som det fremkommer i $! og gjennom positiv
bedømmelse av %! ifølge 6HUWLILNDW &!.
 +XRP
jotka on esitetty asiakirjassa $! ja jotka %! on
hyväksynyt 6HUWLILNDDWLQ &! mukaisesti.
 3R]QiPND jak bylo uvedeno v $! a pozitivnČ zjištČno %!
v souladu s RVYČGþHQtP &!.
 1DSRPHQD kako je izloženo u $! i pozitivno ocijenjeno
od strane %! prema &HUWLILNDWX &!.

Low Voltage 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU *

&(,=-$9$26./$'1267,
&(9$67$986'(./$5$76,221
&(ȾȿɄɅȺɊȺɐɂəɁȺɔɈɌȼȿɌɋɌȼɂȿ

 m deklaruje na wáasną i wyáączną odpowiedzialnoĞü, Īe modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
 r declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiĠionat la care se referă această declaraĠie:
 o z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
 b ɞɟɤɥɚɪɢɪɚ ɧɚ ɫɜɨɹ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ, ɱɟ ɦɨɞɟɥɢɬɟ ɤɥɢɦɚɬɢɱɧɚ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢɹ, ɡɚ ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɨɬɧɚɫɹ ɬɚɡɢ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ:
 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisǐ modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
 v ar pilnu atbildƯbu apliecina, ka tƗlƗk uzskaitƯto modeƺu gaisa kondicionƝtƗji, uz kuriem attiecas šƯ deklarƗcija:
 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosĢ, že tieto klimatizaþné modely, na ktoré sa vzĢahuje toto vyhlásenie:
 w tamamen kendi sorumluluۜunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduۜu klima modellerinin aúaۜÕdaki gibi olduۜunu beyan eder:

&(,=-$9$286./$Ĉ(1267,
&(0(*)(/(/ė6e*,1<,/$7.2=$7
&('(./$5$&-$=*2'12ĝ&,
&('(&/$5$ğ,('(&21)250,7$7(

 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɚɲɢɦ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ:
 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:
 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:
 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
 za pĜedpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentĤm:
 u skladu sa slijedeüim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:
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arein conformity with the following standard(s)or other normative document(s), provided that theseare usedin accordance with our
instructions:
der/den folgendenNorm(en)oder einemanderen Normdokumentoder -dokumentenentspricht/entsprechen, unter derVoraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungeneingesetztwerden:
sont conformesà la/aux norme(s) ouautre(s) document(s) normatif(s),pourautantqu'ils soient utilisés conformémentà nosinstructions:
conform de volgende norm(en) oféénofmeer andere bindende documenten zijn,opvoorwaardedatze worden gebruiktovereenkomstig
onze instructies:
están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
sono conformial(i) seguente(i) standard(s) o altro(i)documento(i)a carattere normativo,a patto che vengano usati in conformità alle
nostre istruzioni:
İȓȞĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ(Į)ĮțȩȜȠȣșȠ(Į) ʌȡȩĲȣʌȠ(Į) Ȓ ȐȜȜȠȑȖȖȡĮĳȠ(Į) țĮȞȠȞȚıȝȫȞ, ȣʌȩ ĲȘȞʌȡȠȨʌȩșİıȘȩĲȚ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ȝĮȢ:
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 u ɡɚɹɜɥɹɟɬ, ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞ ɫɜɨɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɨɜ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ:
 q erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
 n erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
 c prohlašuje ve své plné odpovČdnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
 y izjavljuje pod iskljuþivo vlastitom odgovornošüu da su modeli klima ureÿaja na koje se ova izjava odnosi:
 h teljes felelĘssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:
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adeclares under its soleresponsibility that the air conditioning models to which thisdeclaration relates:
derklärtauf seinealleinigeVerantwortung daß die Modelleder Klimageräte für diediese Erklärung bestimmt ist:
fdéclare sous saseule responsabilitéque les appareils d'air conditionnéviséspar la présente déclaration:
lverklaarthierbijopeigen exclusieve verantwoordelijkheid datdeairconditioning units waarop deze verklaringbetrekkingheeft:
edeclara bajasu únicaresponsabilidad que los modelosdeaireacondicionado alos cuales hace referencia la declaración:
idichiara sottosuaresponsabilitàche i condizionatori modelloa cui è riferita questa dichiarazione:
gįȘȜȫȞİȚȝİ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒĲȘȢİȣșȪȞȘȩĲȚ ĲĮ ȝȠȞĲȑȜĮ ĲȦȞțȜȚȝĮĲȚıĲȚțȫȞ ıȣıțİȣȫȞ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚȘʌĮȡȠȪıĮįȒȜȦıȘ:
pdeclara sob sua exclusiva responsabilidade queosmodelos dear condicionadoa que estadeclaraçãoserefere:
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• In the event that there is any conflict in the interpretation of this manual and any translation of the same in any
language, the English version of this manual shall prevail.
• The manufacturer reserves the right to revise any of the specification and design contain herein at any time without prior
notification.
• Nel caso in cui vi sia qualche conflitto nell’interpretazione di questo manuale e in qualsiasi traduzione dello stesso in
qualsiasi lingua, prevarrà la versione inglese di questo manuale.
• Il produttore si riserva il diritto di rivedere le specifiche e il design contenuti nel presente documento in qualsiasi
momento e senza preavviso.
• Sollten Probleme mit der Verständlichkeit dieses Handbuchs und jeglicher Übersetzung desselben in einer beliebigen
Sprache auftreten, gelten die Inhalte der englischen Version dieses Handbuchs als maßgeblich.
• Der Hersteller behält sich das Recht vor, die hierin enthaltenen Spezifikationen und Konstruktionen jederzeit ohne
vorherige Ankündigung zu überarbeiten.
• En el caso de que exista algún conflicto en la interpretación de este manual y cualquier traducción del mismo en
cualquier idioma, prevalecerá la versión en inglés de este manual.
• El fabricante se reserva el derecho de revisar cualquiera de las especificaciones y el diseño contenidos en este
documento en cualquier momento sin notificación previa.
• Dans l’éventualité d’un conflit d’interprétation de ce manuel et de la traduction de celui-ci dans n’importe quelle langue,
la version anglaise de ce manuel prévaudra.
• Le fabricant se réserve le droit de mettre à jour les spécifications et les conceptions contenues dans le manuel, à tout
moment et sans avis préalable.
• Bu kılavuzun yorumlanmasında herhangi bir anlaşmazlık olursa veya herhangi bir dildeki çevirisinde bir anlaşmazlık
olursa, kılavuzun İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.
• Üretici teknik özelliklerden veya tasarımdan herhangi birini istediği zaman önceden bildirmeden değiştirme hakkını saklı tutar.
• В случае противоречий между настоящим руководством и его переводом на любой язык версия на английском
языке является приоритетной.
• Производитель оставляет за собой право изменять любые спецификации и конструктивные особенности
устройства в любое время без предупреждения.
• Σε περίπτωση που υπάρχει διένεξη στην ερμηνεία του παρόντος εγχειριδίου και οποιαδήποτε μετάφραση του σε
οποιαδήποτε γλώσσα, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση αυτού του εγχειριδίου.
• Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές και το σχεδιασμό του
παρόντος προϊόντος ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• In het geval dat er een conflict ontstaat door de interpretatie van deze handleiding en een vertaling van dezelfde
handleiding in een andere taal, is de Engelse versie van deze handleiding leidend.
• De fabrikant behoud het recht om een specificatie en design van deze handleiding te herzien zonder kennisgeving vooraf.
• Caso existam quaisquer discrepâncias na interpretação deste manual e de qualquer tradução do mesmo em qualquer
idioma, prevalece a versão deste manual em inglês.
• O fabricante reserva-se o direito de rever quaisquer especificações e designs contidos neste documento a qualquer
momento e sem aviso prévio.
• W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek konfliktu w interpretacji niniejszej instrukcji lub jej tłumaczenia na inne języki,
wersja angielska niniejszej instrukcji będzie rozstrzygająca.
• Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach i projekcie urządzeń przedstawionych w tej
instrukcji w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.
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Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan
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Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/

,PSRUWHUIRU7XUNH\
Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayısdagi Cad.No:1 34750
Atasehir-ISTANBUL / TURKIYE

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

