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Vyhlásenie o zhode

Výrobca prehlasuje, že zariadenia opísané v tomto užívateľskom manuále, spĺňajú požiadavky nasledujúcich 
smerníc s následnými úpravami:

• Smernica o nízkom napätí 2006/95/EC
• Smernica o elektromagnetickej zlúčiteľnosti 2004/108/EC
• Smernica 2002/96/EC WEE
• Smernica 2002/95/EC RoHS
• Smernica 2009/125/EC
• Smernica 2010/30/EU

Uvedené smernice potvrdzujú právne predpisy:
• EN 60335-2-40

www.ferrolislovakia.sk
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VŠEOBECNÉ ŠPECIFIKÁCIE

PREBERANIE KLIMATIZÁCIE

Akonáhle dostanete tovar, je nutné, aby ste skontrolovali, či ste dostali v poriadku všetky diely a položky ktoré sú
uvedené na dodacom liste a takisto to, či nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy. Ak je zistená závada, 
okamžite o nej informujte zodpovedného dopravcu tovaru a súčasne o zistených problémoch informujte nášho
obchodného zástupcu. Iba týmto včasným konaním obdržíte chýbajúce diely či náhradu škôd v čo najkratšom čase.

PREDHOVOR

Tento tovar je konštruovaný a vyrobený pre vzduchovú klimatizáciu a na tento účel sa musí používať. Zariadenie bude
fungovať správne, spoľahlivo a výkonne iba za predpokladu, že sa bude správne používať a udržiavať v plne 
prevádzkovom stave. Prosím, prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu a ak počas prevádzky dôjde k akémukoľvek 
problému či ťažkostiam, je nutné to okamžite oznámiť. V prípade servisného zásahu či odbornej konzultácie, vám 
poskytneme naše servisné služby, ktoré fungujú v súčinnosti s našimi obchodnými zástupcami.

TECHNICKÁ TABUĽKA
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VŠEOBECNÉ ŠPECIFIKÁCIE

ROZMERY

D

H

L

MOD. 9 12 18 22

L 762 762 820 890

H 540 540 598 700

D 257 257 302 340

UM

mm

mm

mm

18-2

960

700

340

modello    L mm      H mm     D mm9
792 279 195

12 850 291 203
18 972 302 224
22 1081 327 248

D

H

L

Model

Vonkajšia jednotka

Vnútorná jednotka

9

Vonkajšia jednotka Vnútorná jednotka

MIESTO INŠTALÁCIE

Odporúčame použitie jednotky za podmienok popísaných nižšie.

Vnútorná jednotka Vonkajšia jednotka
Jedn.

Prevádzkový reřim Parameter DB WB DB WB

Chladenie
Maximálna teplota prívodného vzduchu 32 23 45 \ (°C)

Minimálna teplota prívodného vzduchu 16 15 18 \ (°C)

Kúrenie
Maximálna teplota prívodného vzduchu 27 \ 24 18 (°C)

Minimálna teplota prívodného vzduchu 20 \ -10 -9 (°C)

Všetko
Napájanie 230±10% (V)

Frekvencia 50±2 (Hz)

INŠTALÁCIA

INŠTALAČNÉ DIAGRAMY

Vonkajšia jednotka umiestnená nižšie oproti vnútornej jednotke (obr. 1)

Obr.1

Obr.2

Vonkajšia jednotka umiestnená vyššie oproti vnútornej jednotke (obr. 2)

V tomto prípade musí byť slučka (6) vytvorená na prívodnej trubke (3) pre zabránenie
prepadu chladiva naspäť do kompresoru. Medené potrubie musí byť izolované.

1 Vonkajšia jednotka
2 Vnútorná jednotka
3 Plynná potrubie (širší priemer)
4 Kvapalné potrubie
5 Hadica na odvod kondenzu
6 Slučka

V tomto prípade musí byť slučka (6) vytvorená na sacom potrubí (3) každé 3 m
ak je prevýšenie väčšie. Medené potrubie musí byť izolované.

H1/H2 - maximálne prevýšenie (v nasledujúcej tabuľke)
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INŠTALÁCIA

LIMITY PRE DĹŽKU A ROZDIEL VÝŠKY CHLADIACEHO POTRUBIA

MODELHODNOTY 9 12 18 22

Pripojenie kvapalného potrubia " 1/4 1/4 1/4 1/4

Pripojenie plynného potrubia " 3/8 3/8 1/2 5/8

Maximálna dĺžka potrubia s výplňou z výroby m 5 5 5 5

Maximálna dĺžka potrubia m 20 20 25 25

Maximálny rozdiel
Vonkajšia jednotka nižšie (H1) m 10 10 10 10

Vonkajšia jednotka vyššie (H2) m 10 10 10 10

Chladivo Typ R32

Množstvo dodatočného chladiva na meter g/m 20 20 20 50

Dĺžka rúrok chladiva medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou musí byť čo najkratšia a v každom prípade je obmedzená 
dodržaním maximálnych hodnôt rozdielu výšky medzi jednotkami.
Zníženie výškového rozdielu medzi jednotkami (H1, H2) a dĺžkami rúrok (L) obmedzí straty zaťaženia a následne 
zvýši celkovú účinnosť klimatizácie.

Pre inštaláciou sa uistite, že vonkajšia jednotka bola prepravovaná vo vertikálnej polohe, ak nie, pred spustením
počkajte aspoň dve hodiny. Umiestnite jednotku na miesto, ktoré je dostatočne vetrané, bez dažďa a priameho 
slnka. Dodržujte vzdialenosti pri inštalácii podľa obrázkou A a B. Ak nie je dostatočé miesto na servis a inštaláciu,
demontujte ochrannú sieťku výmenníka (C). Inštalujte na betónový podklad alebo vhodnú konzolu. Majte na
pamäti, že počas vykurovania, produkuje klimatizácia kondenz na vonkajšej jednotke, preto je nutné tento kondenz
odviesť (viď. ďalšia sekcia).

A B C

>50cm

>50cm

>30cm

>30cm

>200cm

>30cm

>50cm

>20cm

INŠTALÁCIA VONKAJŠEJ JEDNOTKY

Model
9-12 18 22 U M

L 762 820 890 mm

l1 111 135 165 mm

l2 540 550 560 mm

l3 111 135 165 mm

l4 68 70 70 mm

D 257 310 340 mm

d1 286 344 364 mm

Ozn.

Inštalačné rozmery
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INŠTALÁCIA

SADA NA ODVOD KONDENZU Z VONKAJŠEJ JEDNOTKY

1

2

V režime vykurovania, vonkajšia jednotka tvorí kondenz.

1. Dodanú armatúru (1- Obr. 1) upevnite do príslušného otvoru 
(2 - Obr. 1) na spodnej strane vonkajšej jednotky. Upevnenie sa 
vykonáva vložením tvarovaného dielu kovania do otvoru.
2. Diel (1 - Obr. 2) pripojte na dostatočne odolnú gumovú 
hadicu (2 - Obr. 2) tak, aby nebola nijako deformovaná alebo 
škrtená.
3. Zaistite ho hadicovou sponou a nasmerujte ho do príslušného 
odtoku.
4. Dbajte na to, aby mala hadica dostatočný sklon, aby umožnila 
prirodzená kondenzácia.
5. Skontrolujte účinnosť odtoku naliatím malého množstva vody 
priamo do zásobníka vonkajšej jednotky.

Poznámka: Súprava sa dodáva s klimatizáciou. Obr. 2

Obr 1

PRIPOJOVACIE POTRUBIE

Podľa predošlej tabuľky pripojení, porovnajte v následujúcej tabuľke priemery potrubia a ich hrúbku:

Tabuľka rozmerov a pripojení:

Nom.
priemer (")

Vonk.
priemer
(mm) Ø

Hrúbka
potrubia

(mm)

A (mm)

A B C D Hrúbka
spoja

1/4 6.35 0.80 9.1 9.2 6.5 13 17
3/8 9.52 0.80 13.2 13.5 9.7 20 22
1/2 12.70 0.80 16.6 16.0 12.9 23 26
5/8 15.88 1.00 19.7 19.0 16.0 25 29



5

INŠTALÁCIA

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIA

Fig 3

Odpojte bočný kryt (1), pod ktorým

nájdete elektrické pripojenia.

Všeobecné elektrické charakteristiky
• Zákazník musí zabezpečiť samostatné elektrické vedenie 
pre klimatizáciu vybavený automatickým bezpečnostným zariadením 
(výkonový istič).
• Uistite sa, že napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnotám uvedeným 
na typovom štítku.
• Vedenie všetkých modelov musí byť vybavené uzemňovacím 
konektorom vhodnej veľkosti.
• Vedenia napájajúce pevné zaťaženia jednotky (kompresor, ventilátory 
atď.) musia byť dimenzované podľa platných právnych predpisov 
upravujúcich ochranu proti preťaženiu a skratu.
• Elektrické panely sú vybavené svorkou na pripojenie uzemňovacieho 
vodiča, označenou značkou.
Poznámka: Pri práci na elektrickom zariadení si pozrite schémy zapojenia dodané s jednotkou. Pri pripájaní 
napájacích a ovládacích obvodov dodržujte špecifikácie uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Elektrické pripojenia a káble

Odporúčaný kábel H05RN-F. Pozri osobitné právne predpisy. Zákazník musí nainštalovať automatický istič.

MODEL
Vlastnosti

9 12
18

22

Elektrické napájanie " 230/1/50

Automatický istič IG A 10 16 16 16

Typ kábla
A mm2 1,5 1,5 2,5 2,5

B mm2 1,5 1,5 2,5 2,5

V
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ka

jš
ia

 
je

d
n

o
tk

a

V
n

ú
to

rn
á

je
d

n
o

tk
a

Mod 18-2

18-2

Nap.

Nap.

Svorkovnica Svorkovnica Svorkovnica

Svorkovnica Svorkovnica

Vnútorná jedn.1 Vnútorná jedn.2

Vonkajšia jednotka
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NASTAVENIA A PREVÁDZKA

UVEDENIE KLIMATIZÁCIE DO PREVÁDZKY - ŠTART

Pred prvým uvedením do prevádzky, pred spustením systému na sezónnu alebo po dlhej dobe odstavenia, 
vykonajte nasledujúce predbežné kontroly týkajúce sa elektrických a chladiacich častí.

Poznámka: Pred kontrolou akejkoľvek elektrickej časti odpojte zariadenie od elektrickej siete tak, že
ho vytiahnete zo sieťovej zásuvky.
Kontroly:
• Dbajte na to, aby bol elektrický systém zapojený podľa pokynov v schéme zapojenia a aby bol prierez
 káblov primeraný.
• Skontrolujte, či sú napájacie a uzemňovacie káble pevne pripojené ku svorkám.
• Uistite sa, že nie sú žiadne odpojené alebo odpojené káble.
• Uistite sa, že sieťový zdroj vyhovuje požiadavkám klimatizácie.

• Skontrolujte, či je zariadenie naplnené chladivom. Toto môže byť skontrolované pomocou prenosných meradiel.
Odčítaný tlak musí zodpovedať saturačnému tlaku zodpovedajúcemu izbovej teplote (~ 7 bar).
• Vizuálne skontrolujte chladiaci okruh, či nie je poškodený.
• Uistite sa, že potrubia nie sú znečistené olejom (olejové škvrny môžu znamenať možné poškodenie 
chladiaceho okruhu).

Štart
Po vykonaní predbežných kontrol spustite klimatizáciu pomocou diaľkového ovládača. Stlačte tlačidlo ON a
zvoľte požadovaný prevádzkový režim. Funkcie diaľkového ovládania sú znázornené v ďalších kapitolách.

OVLÁDANIE

POPIS ĎIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA A TLAČIDIEL

Obr. 1

Ďiaľkové ovládanie (Obr.1) obsahuje niekoľko tlačidiel a displej zobrazujúci vštky aktívne funckie a rôzne parametre
požadované užívateľom alebo inštalattérom pre správny chod jednotky.

1

2

6

5
4

3

9

11

10

13

12

8

1 " " vypínanie a zapínanie jednotky
2 "MODE"  tlačidlo nastavenie REŽIMU :

6 Tlačidlo "SWING"

8 Nepoužité na tejto jednotke
9 "TURBO" aktivácia alebo deaktivácia rýchleho chladenie / kúrenia
10 "SLEEP" tichý režim, v akejkoľvek prevádzke (okrem TURBO a ECO)
11 “TIMER časovač - aktivácia/deaktivácia alebo nastavenie oneskorenia 

časovača jednotky
 12 “ECO” tlačidlo na aktiváciu režimu Economy

13 “LIGHT” tlačidlo na deaktiváciu/aktiváciu displeja jednotky

AUTO - COOL- DRY – HEAT- FAN
"AUTO": automaticky vyberie optimálny režim prevádzky

podľa vnútorného čidla teploty v miestnosti (automatický režim)
"COOL": jednotka sa aktivuje, keď je nastavená teplota nižšia
ako teplota v mietnosti.
"DRY": použite na odvlhčovanie miestnosti.
“HEAT": jednotka sa aktivuje, keď je nastavená teplota vyššia

ako teplota v miestnosti,
"FAN": jednotka aktivuje len ventilátor na ventilovanie vzduchu v miestnosti.
3 Tlačidlo "FAN" povoľuje výber rýchlosti otáčok ventilátoru
automatické - nízke - stredné - vysoké.

                                    aktivácia alebo deaktivácia pohybu
deflektoru vzduchu (vertikálne)

4 Tlačidlo + tlačidlo na zvýšenie teploty alebo časovej hodnoty

5 Tlačidlo - tlačidlo na zníženie teploty alebo časovej hodnoty
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OVLÁDANIE

POPIS DISPLEJA

1

6

879

4

3

5

2
1. Displej zobrazuje aktuálny prevádzkový režim klimatizácie:

chladenie odvhlčovanie

2. Zobrazuje aktuálnu a nastavenú rýchlosť ventilátora 

3. Zobrazenie teploty. Nastavenie a zobrazenie v rozmedzí 17 ° C ~ 30 ° C. 
Pri režime "FAN" teplota nie je zobrazená. Ak je jednotka v režime časovania
"TIMER" zobrazujú sa nastavenia zapnutia a vypnutia jednotky.

4. TIMER zobrazenie časovača:
Indikuje, či je funkcia TIMER aktívna
"ON" - Zobrazí sa, keď je nastavený časovač ON TIMER - zapnutie.
"OFF" - Zobrazí sa pri nastavení OFF - vypnutie.

5. Displej zobrazí ikonu:
"TURBO" sa aktivuje, keď je nastavený režim TURBO - rýchle chladenie.

6. Zobrazené ikony určujú:
" " nie je použité
" " aktívny ekonomický režim

" " aktívny režim SLEEP - tichý režim

7. Displej zobrazuje ikonu, ktorá índikuje aktívnu vertikálnu činnsoť lamiel ovládania prúdu vzduchu:

" "Aktívny, keď je aktívna vertikálna regulácia distribúcie vzduchu."

8. Displej zobrazuje:

"Aktivuje sa, keď sú zamknuté príkazové klávesy.

9. " "Aktívne, keď je zobrazenie displeja vnútornej jednotky vypnuté."

automatický režim ventilácia

vykurovanie

"

1

AKO SPRÁVNE POUŽÍVAŤ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Pre správne používanie ovládania si zapamätajte nasledujúce kroky:
1 Vyberte batérie z ovládania ako ho nepoužívate dlhší čas.
2 Nasmerujte ovládanie priamo na jednotku pri zmene nastavení

Na miesto ozn. 1 
3 Ďiaľkový signál je možné prijať zo vzdialenosti 7 m.
4 Signál - jeho smer - nesmie byť prerušený žiadnym predmetom.
5 Zaobchádzajte s ovládačom opatrne.
6 Emitovaný signál nesmie byť prerušený iným signálom (Tv ovlad. apod.)

7 Ďiaľkové ovládanie nesmie byť ponechané na slnku alebo blízko
tepelného zdroja / ohrievača.

Pozn. Ak sú batérie vybrané z ovládania - skladujte ich na suchom,
bezpečnom mieste mimo dosahu detí

POUŽITIE BATÉRII A ICH VÝMENA

V prípade výmeny / vloženia betérií.

1 Otvorte kryt (1)
2 Odpojte betérie (2) a vložte nové. Rešpektujte pozície batérie

podľa diagramu uvedenom na ovládači,
3 Zapojte kryt naspäť (3).
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OVLÁDANIE

ZAPNUTIE KLIMATIZÁCIE

Nasmerujte ovládač na klimatizáciu a zatlačte tlačidlo ON/OFF.
Indikátor zapnutia na klimatizácii sa zasvieti nazeleno - tzn. klimatizácia je zapnutá.
Zapamätajte si, že klimatizácia si vždy uloží posledný režim prevádzky a znovu ho obnoví
po zapnutí.

PREVÁDZKOVÉ REŽIMY ( F U N K C I E )

Pre zvolenie rôzných prevádzkových režimov stlačte tlačítko MODE
AUTO - COOL- DRY - FAN - HEAT.

1 AUTO Automatický režim: na displeji sa zobrazí príbuzný symbol. Klimatizácia automaticky
nastaví vhodný operačný režim (HEAT, DRY, FAN, COOL) závislý na teplote v miesnosti.
2 COOL chladenie: na displeji sa zobrazí príbuzý symbol. Jednotka začne pracovať ak nastavená teplota
je nižšia ako teplota v miestnosti.
3 DEUMIDIFICATION odvlhčovanie: na displeji sa zobrazí príbuzý symbol. Jednotka pracuje v režime COOL
a môže rýchlo dosiahnúť požadovanú teplotu. Kondenzát sa môže vytvoriť na chladiacej
mriežke. Funkcia DRY je na dlhodobé používanie.
4 FAN ventilácia: na displeji sa zobrazí príbuzý symbol. Jednotka automaticky cirkuluje
vzduch v priestore.
5 HEAT vykurovanie: na displeji sa zobrazí príbuzý symbol. Jednotka začne pracovať ak
nastavená teplota je vyššia ako teplota v miestnosti.

1
2
3
4
5

Poznámka:

V režime vykurovania je ventilátor aktivovaný ak je teplota vnútorného výparníka dostatočná
pre komfortný pocit teplého vzduchu.

ALŠIE NASTAVENIA

POŽADOVANÁ TEPLOTA

VÝBER RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

Tlačidlami + a - zvyšujete a znižujete požadovanú hodnotu teploty.

Zatlačte tlačidlo FAN pre nastavenie požadovanej rýchlosti.
Sekvencia nastavenia je následovná:

Ď
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OVLÁDANIE

VÝBER REŽIMU NOC - tlačidlo "Sleep"

Slúži na nastavenie nočného režimu, na displeji sa zobrazí
príbuzný symbol. Tepelný prírastok (v režime chladenia) alebo
tepelný úbytok (v režime kúrenie) o 1°C za interval. Po dosiahnutí
rozdielu o 2°C jednotka udržuje daný útlm počas 8 hodín, potom
režim SLEEP vypne automaticky. -

1

Zatlač          enie - Light - aktivácia dispeja na jednotke (svieti symbol
na ovládači) Opätovné zatlačenie tlač                                                            idlo - Light - deaktivácia
zobrazenia displeja na jednotke.

Zobraznie LED na vnútornej jednotke

NASTAVENIE LAMIEL VZDUCHU

Vertikálne nastavenie

Zatlačte tlačidlo SWING - vertikálne nastavenia prúdenia vzduchu z vnútornej jednotky.

Fig 4

1

Jednotka je nastavená na statický režim, a preto po každom zatlačení tlač                                                                                                                     idla na ovládanie pozície lamiel sa pozícia
mení podľa nasledujúceho obrázka:

Žiadne 

zobrazenie

Oscilácia -
kmitanie Pozícia 1 Pozícia 2

Pozícia 3Pozícia 4Pozícia 5

1
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OVLÁDANIE

Horizontálne nastavenie

NASTAVENIE ČASOVAČA

Pre vypnutie časovača zatlačte raz tlačidlo "TIMER".

Časovač umožuje nastaviť oneskorenie štartu na presnú hodinu alebo naopak jeho vypnutie.
Na nastavenie zapnutia na presný čas, dodržujte následovný postup: (pri vypnutej klimatizácii)
Zatlačte tlačidlo časovača (timer) obr. 1, na displeji sa okamžite zobrazí HOUR ON a 0.0 (obr.2). Pomocou
tlačidiel

▼

a

▲

nastavte napr. na 0.5 hodinové omeškanie (interval) štartu.

Na nastavenie vypnutia na presný čas, dodržujte následovný postup: (pri zapnutej klimatizácii)
Zatlačte tlačidlo časovača (timer) obr. 1, na displeji sa okamžite zobrazí HOUR OFF a 0.0 (obr.3). Pomocou
tlačidiel

▼

a

▲

nastavte napr. na 0.5 hodinové omeškanie (interval) vypnutia.

NASTAVENIE REŽIMU ECO - tlačidlá "Ventilátor(FAN)" + " ▲ "

NASTAVENIE FUNKCIÍ POMOCOU KOMBINÁCIE TLAČIDIEL

V režime chladenie (COOL) zatlačte tlačidlo "FAN" a "

▲

                                                                                         "  pre aktivovanie ECO režimu. V tomto
prípade prevádzka, nastavené hodnoty a rýchlosť ventilátora sú vybrané automaticky jednotkou a nie sú
editovateľné. ECO režim je zobrazený na displeji ovláda   ako "EC".č

Pozn.:
ECO režim nie je kompatibilný s režimom SLEEP.

Pre nastavenie horizontálneho prúdenia vzduchu manuálne nastavte lamely podľa nasledujúceho
obrázka. Lamely nastavujte, keď je ventilátor vypnutý .
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OVLÁDANIE

NASTAVENIE FUNKCIÍ POMOCOU KOMBINÁCIE TLAČIDIEL

UZAMYKANIE TLAČID. DIAĽ. OVLÁDANIA – “◄” + “►” tlačidlá

čením tlačidiel "

▼

" a "

▲

                                              " zablokujete ovládanie. Tým istým spôsobom ovládanie
odblokujete.
Zatla

ZOBRAZENIE TEPLOTY °C/°F stlačením “◄” + “Mode”

Spoločným stlačením tlačidiel "◄" a "Mode" je možné meniť typ zobrazenej teploty z °C na °F a naopak. 

NASTAVENIE KROKOVÉHO VENTILÁTORA - “◄” + “Fan” tlačidlá

Potom sa opäť vrátite k predchádzajúcim krokom.

Funkcia krokového nábehu ventilátora má dve možnosti:
A - 6 rýchlostí
B - 4 rýchlosti

A - 6 rýchlostí, postupný nábeh, voľné otáčky + AUTO

B - 4 rýchlosti, postupný nábeh + AUTO

Pre vypnutie funkcie opäť zatlačte spoločne "◄" a "Fan" 
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OVLÁDANIE

Obr.1

POUŽITIE V MULTI/DUAL SPLITOVÝCH JEDNOTKÁCH

PREVÁDZKOVÁ KOMPATIBILITA

Ak nie sú prevádzkové režimy kompatibilné s rôznymi vnútornými jednotkami, nekompatibilita bude signalizovaná
symbolom na displeji vnútornej jednotky. Všeobecne možno povedať, že systém zabezpečuje prioritu jednotky
nastavenú na vykurovanie.

-

Tabuľka kompatibility

(1) jednotka 1 sa vypne
(2) jednotka 2 sa nezapne

Prevádzkový režim
Nastavenie jednotky 2, keď je zapnutá

Chladenie Vykurovanie Odvlhčovanie Ventilácia

Nast. jedn.1
keď je zapnutá

Chladenie áno nie (1) áno áno

Vykurovanie nie (2) áno nie (2) nie (2)

Odvlhčovanie áno nie (1) áno áno

Ventilácia áno nie (1) áno áno

V prípade, v ktorom sú na produkte chybové stavy spojené s poruchou
vnútornej jednotky, bude táto anomália signalizovaná na vonkajšej jednotke
s označením chybového kódu vnútornej jednotky. Podľa toho zistíte, ktorá
z vnútorných jednotiek je v poruche.
Na overenie, namierte ovládač na jednotku a zatlačte tlačidlá "LIGHT" a "▼"
(Obr. 1). Jednotka zobrazí číslo od 1 do 5 a určí chybovú jednotku.

Tabuľka znázurňuje súčasnú prevádku dvoch jednotiek a ich povolené režimy prevádzky.
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V prípade chyby kontaktujte servisnú spoločnosť a oznámte príslušnú chybu.

Chybový

kód Popis chyby

Zobrazenie na vnútornej

jednotke:

Pozícia

chyby
na jednotke:

Aplikované na:
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b0 Olej vrá l procedúru do chladiaceho režimu o vonkajšej o
b1 Zapnutá ochrana chladného vzduchu pri režime vykurovania o vnútornej o
b2 Procedúra ochrany chladiva o vnútornej o
CL Signál čistenia filtru o vnútornej o
d0 Zníženie frekvencie kompresora - absorpcia kompresora ma vyššie hodnoty o vonkajšej o
d1 Zníženie frekvencie kompresora - absorpcia jednotky ma vyššie hodnoty o vonkajšej o
d2 Zníženie frekvencie kompresora - pre vyššiu teplotu kondenzu o vonkajšej o
d3 Zníženie frekvencie kompresora - pre zamedzenie zamrznu u vnút. výmeníka o vonkajšej o
d4 Zníženie frekvencie kompresora - pre preťaženie jednotky o vonkajšej o
d5 Zníženie frekvencie kompresora - pre preťaženie IPM (vyššia teplota) o vonkajšej o
dF Fáza odmrazovania alebo sa olej vracia do vykurovacieho režimu o vnútornej o
E0 Ochrana vývodu z kompresora o vonkajšej o
E1 Všeobecná ochrana teplotného preťaženia o vonkajšej o
E2 Ochrana teplotného preťaženia kompresora o vonkajšej o
E3 Pro mrazová ochrana vnútorného výmenníka o vonkajšej o
E7 Chyba 4 cestného ven lu o vonkajšej o
E8 Ochrana abnormálnej vonkejšej teploty o vonkajšej o
H0 Zablokovaný kompresor o vonkajšej o
H1 Chyba štartu kompresora o vonkajšej o
H2 Vyššie hodnoty ochrany na niektorej fáze kompresora o vonkajšej o
H3 Vyššie hodnoty absorpcie kompresora o vonkajšej o
H4 Ochrana IPM modul o vonkajšej o
H5 Teplotné preťaženie IPM modulu o vonkajšej o
H6 Ochrana súčasného okruhu ku kompresoru o vonkajšej o
H7 Chyba straty fázy kompresora o vonkajšej o
H8 Chyba motora na vonkašej jednotke o vonkajšej o
H9 Ochrana súčasného okruhu kompresora k chybe vonkajšieho ven látora o vonkajšej o
HE Chyba pomocného ohrevného elementu o vnútornej o
L0 Chyba kontaktu na elektr. doske vnútornej jednotky o vnútornej o
L1 Chyba na vnútornom ven látore o vnútornej o
L2 Chyba na vonkajšom ven látore o vnútornej o
L3 Chyba komunikácie medzi vonkašou a vnútornou jednotkou o vnútornej o
L4 Chyba komunikačného portu o vnútornej o
L5 Chyba pamäťového modulu EEPROM vnútornej jednotky o vnútornej o
L6 Chyba komunikácie medzi vonkašou a vnútornou jednotkou o vonkajšej o
LL Procedúra TEST o vnútornej o
P0 Chyba pamäťového modulu EEPROM vonkajšej jednotky o vonkajšej o
P1 Chyba spustenia elektrického náboja okruhu o vonkajšej o
P2 Ochrana abnorálneho napä a napájania o vonkajšej o
P3 Ochrana príliš vysokého napájacieho napä a o vonkajšej o
P4 Ochrana príliš nízkeho napájacieho napä a o vonkajšej o
P5 Ochrana poklesu priameho prúdu o vonkajšej o
P6 Chyba merania celkového prúdu o vonkajšej o
P7 Chyba príliš vysokého prúdu o vonkajšej o
P8 Chyba merania prúdu na PFC module o vonkajšej o
P9 Ochrana PFC modulu o vonkajšej o
PC Nekompaktné módy o vonkajšej o
U0 Chyba senzora vnútorného vzduchu o vnútornej o
U1 Chyba senzora vnútorného výmenníka o vnútornej o
U2 Chyba senzora vonkajšieho vzduchu o vonkajšej o
U3 Chyba senzora vonkajšieho výmenníka o vonkajšej o
U4 Chyba senzora chladenia 1 o vonkajšej o
U5 Chyba senzora IPM modulu o vonkajšej o
U6 Chyba senzora chladenia 2 o vonkajšej o
U7 Chyba senzora vonkajšieho výmenníka o vonkajšej o
U8 Chyba senzoru vývodu z kompresoru o vonkajšej o

ZOBRAZENIE CHÝB

V prípade chýb počas prevádzky jednotky, sa táto chyba zobrazí na dispeji jednotky pomocou kódu identifikujúceho
danú chybu. Zoznam chybových kódov a ich popis nájdete v nasledujúcej tabuľke:
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OVLÁDANIE

VYPNUTIE

BEZPEČNOSTNÉ/NÚDZOVÉ TLAČIDLÁ

AUTO - RESTART FUNKCIA

Obr. 1

Povoľuje núdzovú prevádku v prípade poruchy ďiaľkového ovládania. Po zatlačení sa klimatizácia uvedenie do automatického
režimu. Tlačidlo sa nachádza na pravej strane pod krytom (Obr. 1).

Jednotka je naprogramovaná sa vždy opätovne zapnúť pri nečakanom vypnutí z napájania.
Prevádzka sa obnoví do pôvodného nastavenia.

Pre vypnutie klimatizácie zatlačte tlačidlo "ON/OFF" na ovládaní. Pri zapnutí začne kompresor pracovať až po 3
minútach. Odporúčame, pred vypnutím na dlhšie obdobie (po sezóne), nastaviť prevádzku klimatizácie na 2 - 3
hodiny na režime chladenia a nastaviť teplotu na °C 30. Potom odpojte zo zdroja napájania a vyberte batérie z
ovládania a uložte na bezpečné miesto mimo dosahu detí.

Táto operácia musí byť vykonávaná raz mesačne.

Pravidelná kontrola a čistenie filtra je nevyhnutná pre správnu funkčnosť
klimatizácie - prosíme, dodržujte nasledujúci postup a Obr. 2.
1 Odpojte klimatizáciu z napájania
2 Zdvihnite predný kryt
3 Vyberte predý rošt smerom von
4 Vyberte filtre potiahnutím stredných zarážiek smerom hore pokiaľ
nie sú voľné, potom ich vyberte von potiahnutím dole.
5 Vyčistite filtre vodou alebo vysávačom
6 Napojte filtre na pôvodné miesto
7 Zatvorte kryt.

Obr. 2
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BEZPEČNOSŤ A ZNEČISTENIE

SERVIS, ASISTENCIA A NÁHRADNÉ DIELY

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

Zariadenie bolo skonštruované s cieľom minimalizovať nebezpečenstvo zranenia osôb v prostredí, v ktorom je
inštalované. Aby sme vylúčili akékoľvek riziká, je doporučené sa oboznámiť čo najviac so zariadením aby sme predišli
nehodám, ktoré by mohli spôsobiť zranenie na alebo spôsobiť škodu na majetku.
Pre ďalšie informácie o charakteristikách chladiaceho média sa informujte v technických predpisoch od výrobcu
chladiacich produktu.

ANALÝZA CHÝB

CHYBA PRÍČINA RIEŠENIE

Klimatizácia sa nezapne. Bez napájania.

Vnútorná jednotka pracuje,
ale vonkajšia sa nezapne. Vonkajšia jednotka bez napájania. Zavolajte servis.

Klimatizácia pracuje,
ale nechladí.

Nízka hladina chladiva.

Možná chyba solenoidu.

Vyčistite vonkajší výmenník.

Myska kondenzu je plná.

Vždy je potrebné vedieť kontakt na najbližšíu asistenčnú službu pre prípadný servis klimatizácie.
V prípade potreby nás kontaktujte na: ferroli@ferrolislovakia.sk

Tabuľka znázorňuje niekoľko typov chýb, ktoré dokáže elektronika detektovať a ohlásiť užívateľovi.

Skontrolujte správne napojenie
klimatizácie (kábla) do siete.

Skontrolujte napätia v zásuvke.
Ak chyba stále pretrváva, zavolajte servis.

Zavolajte servis.

Kompresor pracuje krátky čas
a po čase sa opät zapne

na pár minút.

Zariadenie nie je dobité. Výmenník
vonkajšej jednotky je špinavý.

Zavolajte servis.

Voda tečie z vnútornej
jednotky.

Skontroljte potrubie odvodu kondenzu,
či je dobre vyspádované

alebo nie je upchatá. V prípade použitia
čerpadla na odvod kondenzu, skontrolujte

či správne funguje.



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Aby ste zabránili zraneniam alebo poškodeniu stroja, dodržujte striktne nasledujúce bezpečnostné predpisy:

- Zariadenie sa musí inštalovať podľa platných zákonov v krajine, kde sa bude používať
- Inštalačný manuál, inštrukcie pre prevádzku a schémy elektrického zapojenia sú neoddeliteľnou súčasťou 
zariadenia. musí byť uchované na bezpečnom mieste a byť k dispozícii, ak je potrebebné.
- Nedodržiavanie inštrukcií v tomto manuály a nepatričná inštalácia klimatizačné jednotky prehlasuje záruku
za neplatnú. Navyše, výrobca nie je zodpovedný ani za priame či nepriame poškodenia vzniknuté v dôsledku 
nesprávnej inštalácie.
- Všetky dodatočné údržbové operácie musia vykonávať špecializovaný a vyškolený personál.
- Zariadenie sa musí inštalovať v čistom prostredí.
- Je absolútne zakázané sa dotýkať pohyblivých častí a alebo sa medzi nimi pohybovať.
- Pred zapnutím klimatizačnej jednotky sa uistite, že rôzne komponenty a celý systém je v perfektnom a bezpečnom
stave.
- Dodržujte striktne predpisy pre bežnú údržbu.
- Pokiaľ je nutné vymeniť súčasti, požadujte originálne náhradné diely. Ak tak neurobíte, záruka sa stáva
neplatnú.
- Neodstraňujte či nemanipulujte nedovolene s bezpečnostnými zariadeniami.
- Pred začatím akejkoľvek práce na zariadení ho odpojte z elektrickej siete.
- Nepretláčajte akékoľvek predmety skrz ochrannú mriežku chladiča.
- Povrch hladiacej výmenníka je ostrý. Nedotýkajte sa ho bez použitia ochranných rukavíc.
- Pozorne si prečítajte štítky na zariadení. Nikdy ich nezakrývajte. Vymeňte ich akonáhle sa pokazí.
- Nepoužívajte zariadenie vo výbušnom prostredí.
- Napájací prívod musí byť náležite uzemnený.
- Ak sa napájací kábel poškodil, zastavte jednotku, pokiaľ pracuje a nechajte kábel okamžite vymeniť autorizovaným
elektrikárom.
- Zariadenie sa musí skladovať v teplotách medzi -25 ° C a 55 ° C.
- Použite práškový hasiaci prístroj v prípade požiaru. Nehaste vodou.
- Ak zariadenie pracuje abnormálne, uistite sa, že to nie je spôsobené nesprávnou rutinná údržbou. Ak to nie je
tento prípad, nechajte jednotku prehliadnuť špecialistom-technikom.
- Všetky dodatočné údržbové operácie musia vykonávať špecializovaný a vyškolený personál.
- Zariadenie sa nesmie odhadzovať na skládku, ak musí byť vyradené, pretože obsahuje materiály, ktoré 
sa musia recyklovať alebo môže byť zlikvidované v na to určených miestach.
- Neumývajte zariadení pomocou tlakových trysiek s vodou alebo leptadla.
Pre trvalé zaistenie výkonnej a trvalej prevádzky si u svojho dodávateľa zaistite pravidelný servis klimatizačnej
jednotky vrátane vykonávania pravidelných revízií podľa normy "Revízia elektrického zariadenia".
Absolvovaním záručnej prehliadky na náklady zákazníka do uplynutia 12 mesiacov od dátumu uvedenia
do PREVÁDZKY.

16
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Klimatizácia bola navrhnutá tak, aby minimalizovala riziká pre osoby a životné prostredie, v ktorom je nainštalovaný.

Stroj obsahuje mazací olej a chladivo R32. Ak je jednotka zošrotovaná, tieto tekutiny musia byť zhodnotené
a zlikvidované v súlade so zákonmi platnými v krajine, kde je stroj nainštalovaný. Stroj sa nesmie ukladať, ak už nie 
je potrebný na servis.
Ďalšie informácie o vlastnostiach chladiacej kvapaliny nájdete v technických bezpečnostných pokynoch od výrobcov 
chladív.
Na realizáciu funkcie klimatizačnej jednotky cirkuluje v systéme špeciálne chladivo. Použitým chladivom je fluorid R32, 
ktorý je špeciálne čistený. Chladivo je horľavé a nepriepustné. Okrem toho môže viesť k výbuchu za určitých 
podmienok. Horľavosť chladiva je však veľmi nízka. Môže byť zapálený iba ohňom. V porovnaní s bežnými chladivami 
je R32 neznečisťujúce chladivo bez poškodenia ozonosféry. Vplyv na skleníkový efekt je tiež nižší. R32 má veľmi
dobré termodynamické vlastnosti, ktoré vedú k skutočne vysokej energetickej účinnosti. Jednotky preto potrebujú 
menej náplne.

TENTO PRODUKT POTVRDZUJE SMERNICU EÚ 2002/96 / ES.
THIS PRODUCT CONFORMS TO DIRECTIVE EU 2002/96/EC.
CE PRODUIT EST CONFORME À LA DIRECTIVE 2002/96/CE.

ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA EU 2002/96/EC.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DER EU-RICHTLINIE 2002/96/EC.



ZÁRUČNÝ LIST

BEZPEČNOSTNÉ PREDPI SY:

Aby ste zabránili zraneniam alebo poškodeniu klimatizácie, dodržujte striktne nasledujúce predpisy:

•
•

Zariadenie sa musí inštalovať podľa platných zákonov v krajine, kde sa bude používať
Inštalačný manuál, inštrukcie pre prevádzku a schémy elektrického zapojenia sú neoddeliteľnou
súčasťou zariadenia. Musia byť uchované na bezpečnom mieste a byť k dispozícii, ak je potreba.
Nedodržiavanie inštrukcií v tomto manuáli a nepatričná inštalácia klimatizačné jednotky prehlasuje
záruku za neplatnú. Navyše, výrobca nie je zodpovedný ani za priame či nepriame poškodenia vzniknuté
v dôsledku nesprávnej inštalácie.
Všetky dodatočné údržbové operácie musí vykonávať špecializovaný a vyškolený personál.
Zariadenie sa musí inštalovať v čistom prostredí.
Je absolútne zakázané sa dotýkať pohyblivých častí a alebo sa medzi nimi pohybovať.
Pred zapnutím klimatizačnej jednotky sa uistite, že rôzne komponenty a celý systém je v perfektnom a
bezpečnom stave.
Dodržujte striktne predpisy pre bežnú údržbu.
Pokiaľ je nutné vymeniť súčasti, požadujte originálne náhradné diely. Ak tak neurobíte, záruka sa stáva
neplatnou.
Neodstraňujte či nemanipulujte nedovolene s bezpečnostnými zariadeniami.
Pred začatím akejkoľvek práce na zariadení ho odpojte z elektrickej siete.
Nepretláčajte akékoľvek predmety skrz ochrannú mriežku chladiča.
Povrch hladiacej výmenníka je ostrý. Nedotýkajte sa ho bez použitia ochranných rukavíc.
Pozorne si prečítajte štítky na zariadení. Nikdy ich nezakrývajte. Vymeňte ich akonáhle sa pokazí.
Nepoužívajte zariadenie vo výbušnom prostredí.
Napájací prívod musí byť náležite uzemnený.
Ak sa napájací kábel poškodil, zastavte jednotku, pokiaľ pracuje a nechajte kábel okamžite vymeniť
autorizovaným elektrikárom.
Zariadenie sa musí skladovať v teplotách medzi -25 ° C a 55 ° C.
Použite práškový hasiaci prístroj v prípade požiaru. Nehaste vodou.
Ak zariadenie pracuje abnormálne, uistite sa, že to nie je spôsobené nesprávnou rutinná údržbou. Ak to
nie je tento prípad, nechajte jednotku prehliadnuť špecialistom-technikom.
Všetky dodatočné údržbové operácie musí vykonávať špecializovaný a vyškolený personál.
Zariadenie sa nesmie odhadzovať na skládku, ak musí byť vyradené, pretože obsahuje materiály, ktoré
sa musia recyklovať a alebo môže byť zlikvidované v na to určených miestach.
Neumývajte zariadení pomocou tlakových trysiek s vodou alebo leptadla.
Pre trvalé zaistenie výkonného a trvalej prevádzky si u svojho dodávateľa zaistite pravidelný servis
klimatizačnej jednotky vrátane vykonávania pravidelných revízií podľa normy STN 33 1500 "Revízia
elektrického zariadenia".
Absolvovaním záručnej prehliadky na náklady zákazníka do uplynutia 12 mesiacov od
dátumu uvedenia do PREVÁDZKY (avizovanie požiadavky na prevedenie tajte kontroly je na
ť archu užívateľa)
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Výrobca a jeho po-predajný servis vám sú k dispozícii ohľadom servisných zásahov, technické
konzultácie pre zaistenie najlepšej možného prevádzky a dosiahnutie čo najlepšieho výkonu
vášho zariadenia.

Upozornenie na likvidáciu obalu a výrobku po skončení jeho životnosti:
Všetky použité materiály zodpovedajú požiadavkám stanoveným v §10 zákona č. 185/2001 Zb. a §6 zákona č.
477/2001 Zb. Obal výrobku sa bežne odovzdáva do zberne papierového odpadu, obalová fólia a tepelná izolácia
do zberných kontajnerov na plasty. Časti zariadení z ocele, medi a zliatin medi sa odovzdávajú do triedeného
kovového odpadu zberných surovín.
Likvidáciu a odpojenie klimatizačných jednotiek môže vykonávať  len odborná firma, ktorá zaistí
bezpečné a ekologicky šetrné odčerpanie plynného chladiaceho média a jeho následnú recykláciu či likvidáciu,
podobne ako u olejovej náplne kompresora.
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ZÁRUČNÝ LIST

Na tento výrobok sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov podľa podmienok prevádzkovania uvedených
v tomto návode. Pre potvrdenie platnosti je potrebné aby predajca aj servisná – montážna organizácia
potvrdila tento zárúčný list. Bez riadneho vyplnenia záručného listu nebude prípadná reklamácia uznaná.

Domová klimatizácia FERROLI

Modelové prevedenie:

GOLD S 3.2 - 9, 12, 18, 22
GOLD M 3.2 - 18 (2 x 9)

Výrobné čísla vnút. jednotiek: …………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………Výrobné čísla vonk. jednotky:

Predajná organizácia: …………………………………………………

Dátum predaja: …………………… 201 …

Razítko a podpis:

Montážna organizácia: …………………………………………………

Dátum montáže: …………………… 201 …

Razítko a podpis:

Elektrické spustenie: …………………………………………………

Datum spustenia: …………………… 201 …

Razítko a podpis:

Meno a adresa zákazníka

..........................................................................................................................

Podpis zaškolenej osoby .................................................................................................

PO VYPLNENÍ OSKENOVAŤ A ZASLAŤ NA: ferroli@ferrolislovakia.sk

PO VYPLNENÍ OSKENOVAŤ A ZASLAŤ NA: ferroli@ferrolislovakia.sk19



Ferroli spa ¬ 37047 San Bonifacio (Verona) Italy ¬ Via Ritonda 78/A 
tel. +39.045.6139411 ¬ fax +39.045.6100933 ¬ www.ferroli.it
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MSGO s.r.o.
Jaseňova 7, 949 01 Nitra
Sklad: Dlhá 96/C, 949 01 Nitra
Mob.: 0901 726 070
Email: ferroli@ferrolislovakia.sk
Web: www.ferrolislovakia.sk

FERROLI SLOVENSKO


