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Внимание!
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Кондиционеры воздуха кассетного типа

1 НАЗНАЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА
Кондиционер воздуха полупромышленной серии с внутренним блоком 

кассетного типа, предназначен для создания благоприятных температурно-

влажностных условий в жилых и служебных помещениях.

Кондиционер осуществляет:

• охлаждение, нагрев, осушение и очистку от пыли воздуха в помещении;

• оптимальный выбор режима работы в автоматическом режиме в зависи-

мости от температуры в помещении;

• автоматическое поддержание заданной температуры в помещении в ре-

жиме охлаждения или нагрева.

Кондиционер снабжен функцией включения/выключения по таймеру, 

функцией «Сон».

2 УСТРОЙСТВО И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КОНДИЦИОНЕРА
2.1 Кондиционер состоит из наружного и внутреннего блоков, которые 

коммутируются между собой фреоновой трассой, кабелями управления и 

электропитания (в зависимости от модели) (рис. 2.1, 2.2). 

Управление кондиционером осуществляется при помощи инфракрасного 

дистанционного пульта, который входит в комплект внутреннего блока.

2.2 Внутренний блок

Рис. 2.1

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Руководство пользователя 

2.3 Наружный блок

2.3.1 Наружный блок моделей TCB-12CHRA/U/O, TCB-18CHRA/U/O, 

TCB-24CHRA/U/O. 

2.3.2 Наружный блок моделей TCB-48CHRA/U/O.

Рис. 2.2

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Кондиционеры воздуха кассетного типа

3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1 Перед началом эксплуатации внимательно изучите настоящую ин-

струкцию.

3.2 Не пытайтесь установить кондиционер самостоятельно. Установка и 

монтаж кондиционера должна производиться квалифицированным специа-

листом.

3.3 Сервисное обслуживание должно производиться специалистами сер-

висной службы.

3.4 Все работы по обслуживанию должны производиться при отключенном 

источнике. 

3.5 Помещение, где установлен кондиционер, перед началом кондициони-

рования необходимо проветрить.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Кондиционеры воздуха кассетного типа
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4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

Обозначение

Параметры

в сборе TCB-12CHRA/U TCB-18CHRA/U
внутренний блок TCB-12CHRA/U/I TCB-18CHRA/U/I
наружный блок TCB-12CHRA/U/O TCB-18CHRA/U/O
панель внутр. блока TCB-12CHRA/U/P TCB-18CHRA/U/P

Производительность
охлаждение кВт 3,52 5,2
нагрев кВт 3,8 5,6

Источник электропитания ~ (220–240)В, 50 Гц

Номинальная потре-
бляемая мощность

охлаждение
кВт

1,17 1,85
нагрев 1,15 1,91

Номинальный ток
охлаждение

A
5,3 8,4

нагрев 5,1 8,68
EER/COP 3,01/3,3 2,81/2,93
Класс энергопотребления B/C C/D
Воздухопроизводительность
внутреннего блока м3/ч 450/500/550 600/680/850

Уровень шума
внутр блок

dB (A)
40/43/46 40/43/47

наружн блок 56 56
Тип хладагента R410A
Масса фреона, 
заправленного в наружном блоке* кг 1070 1950

Характеристика фрео-
новой трассы 

диаметр труб
жидк 1/4" 1/4"
газ 1/2" 1/2"

длина max м 15 15
перепад max 7,5 7,5

Дренажный отвод мм ∅16 (наружн. диаметр)
Диффавтомат** номин. ток A 10 20

Сетевой кабель 
к внутр. блоку

n x мм2 
3×2,5 3×2,5

к наружн. блоку – –
Межблочный кабель n x мм2 5×2,0 5×2,0

Габаритные размеры
(Ш × В × Г)

внутр блок
мм

580×255×580 580×255×580
наружн блок 770×550×260 900×660×310
панель 650×30×650 650×30×650

Масса
внутр блок

кг
20 23

наружн блок 32 57
панель 2,6 4,4

* Количество фреона указано для трассы длиной не более 5 м, при увеличении длины трассы, 

кондиционер необходимо дозапрвит 22 г/м для жидкостной трубы ∅6,35 мм, 54 г/м для жидкост-

ной трубы ∅9,52 мм, 110 г/м для трубы ∅12,7 мм

** Ток отсечки не менее 7 Iн (Iн — номинальный потребляемый ток), ток утечки не более

30 мА, характеристика отключения «С». Допускается последовательная установка автоматиче-

ского выключателя и УЗО соответствующих номиналов.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Обозначение
Параметры

в сборе TCB-24CHRA/U TCB-48CHRA/U
внутренний блок TCB-24CHRA/U/I TCB-48CHRA/U/I
наружный блок TCB-24CHRA/U/O TCB-48CHRA/U/O
панель внутр. блока TCB-24CHRA/U/P TCB-48CHRA/U/P

Производительность
охлаждение кВт 7,0 14,1
нагрев кВт 7,7 15,6

Источник электропитания ~ (220–240)В, 50 Гц ~ 3/380В/ 50 Гц

Номинальная потре-
бляемая мощность

охлаждение
кВт

2,34 4,7
нагрев 2,27 4,6

Номинальный ток
охлаждение

A
10,6 9,0

нагрев 10,3 9,2
EER/COP 2,99/3,39 3,0/3,39
Класс энергопотребления C/C C/C
Воздухопроизводительность
внутреннего блока м3/ч 1150/1150/1260 1500/1500/1650

Уровень шума
внутр блок

dB (A)
40/40/46 40/40/46

наружн блок 58 65
Тип хладагента R410A
Масса фреона,
заправленного в наружном блоке* кг 2150 3900

Характеристика фрео-
новой трассы 

диаметр труб
жидк 3/8'' 1/2''
газ 5/8'' 3/4''

длина max м 20 25
перепад max 9 10

Дренажный отвод мм ∅16 (наружн. диаметр)
Диффавтомат** номин. ток A 25 20

Сетевой кабель 
к внутр. блоку

n x мм2 
3×2,5 3×2,5

к наружн. блоку – 5×2,5
Межблочный кабель n x мм2 5×2,0 2×1,5

Габаритные размеры
(Ш × В × Г)

внутр блок
мм

830×230×830 830×310×830
наружн блок 900×660×310 950×1255×410
панель 950×45×950 950×45×950

Масса
внутр блок

кг
27 41

наружн блок 56 122
панель 5 8,5

      

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:

— режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °C (WB); 

— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °C (WB).

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



10

Руководство пользователя 

5 УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

5.1 Устройство передней панели внутреннего блока

1. Панель

2. Жалюзи

3. Приемник сигнала с ИК-пульта

4. Панель индикации

5. Решетка

Рис. 5.1

5.2 Панель индикации

5.2.1 Панель индикации для моделей TCB-12CHRA/U и TCB-18CHRA/U

Приемник ИК-сигнала
с пульта

Индикатор
таймера

Индикатор
работы

Индикатор функции
«горячего запуска»

Индикация переполнения
дренажной помпы

Рис. 5.2

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Кондиционеры воздуха кассетного типа

10

1

7

2

6

9

ON/OFF

CLOCK RESET

HR . MIN.

4

5

10

3

8

10

5.2.2 Панель индикации для моделей TCB-24CHRA/U и TCB-48CHRA/U

Индикатор
таймера

Индикатор
работы

Индикатор функции
«горячего запуска»

Индикация переполнения
дренажной помпы

Рис. 5.3

5.3 Пульт управления

5.3.1 Описание кнопочной панели пульта

Поз. Наименование

1 Кнопка ON/Off включение выключение 
кондиционера

2 Кнопки включения«  »
Выключения «  » по таймеру

3 Кнопка выбора заданного значения

4 Кнопка включения функции СОН (Sleep)

5 Кнопка режима плавного качания 
жалюзи

6 Кнопка скорости вращения вентилятора 
внутреннего блока

7 Кнопка выбора режима работы 

8 Кнопка фиксированного положения 
жалюзи

9 Кнопка установки часов CLOCK

10 Кнопка сброса и обновления настроек 
пульта RESET

 

Рис. 5.4 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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5.3.2 Индикация ЖК-дисплея пульта

Индикация таймера
включение/выключение
по таймеру

Индикация режимов работы

Индикация параметров
воздушного потока

Индикация значения
заданной температуры

Индикация места
определения температуры

Индикация режима
качания жалюзи

Рис. 5.5 

5.4 РЕЖИМЫ РАБОТЫ

5.4.1 Автоматический режим (AUTO) (рис. 5.6).
5.4.1.1 В автоматическом режиме кондиционер авто-

матически включается на охлаждение, обогрев или осу-

шение в зависимости от температуры в помещении на 

момент пуска.

5.4.1.2 Порядок управления:

1) Нажмите кнопку ON/OFF для включения конди-

ционера.

2) Кнопкой выбора режима поз. 2 выберите автомати-

ческий режим « ».

3) Заданная температура кнопками « » « » не ре-

гулируется.

По умолчанию заданная температура в автоматиче-

ском режиме 24 °С.

4) Для выключения кондиционера нажмите ON/OFF повторно.

5.4.2 Режимы работы: охлаждение (COOL), нагрев 
(HEAT), осушение (DRY), вентиляция (FAN) (рис. 5.7).

5.4.2.1 Порядок управления:

1) Нажмите кнопку ON/OFF для включения конди-

ционера

2) Кнопкой выбора режима поз. 2 выберите режим не-

обходимый режим работы: охлаждение « », нагрев « » 

или осушение « ».

3) Кнопками поз. 3 « » « » установите необходи-

мую температуру в диапазоне 16–30 °С.

4) Кнопкой поз. 4 установите необходимую скорость 

вентилятора внутреннего блока. 

ON/OFF

C LOC K R E S E T

HR . MIN .

2

1

Рис. 5.6

2 

1

4
3

ON/OFF

C LOC K R E S E T

HR . MIN .

Рис. 5.7
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Кондиционеры воздуха кассетного типа

5.4.2.2 В режиме вентиляции (FAN) температура не устанавливается. 

5.4.2.3 Кнопками « » или « » выберите режим качания жалюзи.

5.4.3 Функция таймера (рис. 5.8).
5.4.3.1 Если кондиционер находится в состоянии OFF, 

то для включения кондиционера по таймеру нажмите 

кнопку «  » (поз. 1). Для отмены функции нажмите 

кнопку повторно.

 5.4.3.2 Если кондиционер находится в состоянии ON, 

то для выключения кондиционера по таймеру нажмите 

кнопку «  » (поз. 2). Для отмены функции нажмите 

кнопку повторно.

5.4.3.3 Кнопками « » « » установите время. Каждое 

нажатие кнопки« » или « » изменяет значение вре-

мени таймера на 30 мин. 

5.4.3.4 С целью обеспечения комфортных условий в ре-

жиме таймера предусмотрена функция автоматического 

предварительного включения кондиционера. За час до заданного времени 

включения кондиционера по таймеру кондиционер оценивает температуру 

внутри помещения и при необходимости включается в работу. Таким обра-

зом, к моменту установленного времени по таймеру температура в помеще-

нии станет равна установленной. 

5.4.3.5 Функция предварительного включения в режиме таймера доступна 

при установленной функции таймера в режиме охлаждения COOL, нагрева 

HEAT и автоматическом AUTO, в режиме осушения DRY — недоступна.

5.4.4 Функция COH (Sleep) (рис. 5.9).
5.4.4.1 Для включения режима СОН нажмите кнопку « » (поз. 1). Для от-

ключения нажмите кнопку повторно.  

5.4.4.2 Режимы сна и таймера не совместимы.

5.4.4.3 В режиме COH с целью обеспечения комфорт-

ных условий отдыха и сна кондиционер работает на низ-

ких оборотах вентилятора внутреннего блока. 

5.4.4.4 Если при включенной функции СОН кондицио-

нера работает на охлаждение, то после первого часа ра-

боты заданная температура автоматически повышается 

на 1 °С.

Далее после второго часа работы еще на 1 °С. В тече-

ние последующего времени заданная температура не ме-

няется.

5.4.4.5 Если при включенной функции СОН кондицио-

нера работает на обогрев, то после первого часа работы 

заданная температура автоматически понижается на

1 °С.

ON/OFF

C LOC K R E S E T

HR . MIN .2
1

Рис. 5.8

ON/OFF

C LOC K R E S E T

HR . MIN .
1

Рис. 5.9
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Далее после второго часа работы еще на 1 °С. В течение последующего вре-

мени заданная температура не меняется.

5.4.5 Установка текущего времени на часах (рис. 5.10).
1) Используя наконечник стержня шариковой авто-

ручки установите текущее время, нажимая на кнопку 

CLOCK (поз. 1, 4).

2) Нажимая кнопку HR (поз. 2), установите значение 

часов текущего времени.

3) Нажимая кнопку MIN (поз. 3), установите значение 

минут текущего времени. Кнопку при нажатии удержи-

вайте в течение 15 сек.

4) Нажмите кнопку CLOCK повторно.

Внимание! Кондиционер работает по таймеру в соот-
ветствии с установленным временем на часах CLOCK. 

5.4.6 Замена батареек в пульте управления.

5.4.6 .1 Порядок замены (рис. 5.11). 

1) Сдвиньте крышку пульта по направлению стрелки (рис. 5.11).

2) Извлеките старые элементы питания и установите новые. Установку 

производите соблюдая полярность.

3) Установите крышку пульта.

5.4.6.2 Не устанавливайте одновременно старую и новую батарейки.

5.4.6.3 Если предполагается, что пульт длительное время не будет эксплу-

атироваться, извлеките батарейки из пульта.

5.4.6.4 Срок службы батареек 6–12 месяцев 

Рис. 5.11

5.4.7 Требования при управлении с пульта.

5.4.7.1 При управлении расстояние между пультом и приемником сигнала 

внутреннего блока должно быть не более 8 м.

5.4.7.2 Между пультом и блоком не должно быть препятствий, мешающих 

прохождению сигнала.

5.4.7.3 Не бросайте и не роняйте пульт. Не допускается попадание воды в 

пульт.

Не храните пульт в местах с попаданием прямых солнечных лучей.

ON/OFF

C LOC K R E S E T

HR . MIN .

1,4 2 3
Рис. 5.10
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5.5 Проводной пульт управления модели ZZHJJ-BG-XKQ.01 (опция). 

5.5.1 Наименование кнопок и индикации (рис. 5.12).

 

 

Рис. 5.12

Поз. Индикация Поз. Кнопки

1 Дополнительный электронагреватель 
(опция, отсутствует)

11 ON/OFF

2 Функция горячей воды (отсутствует) 12 M — выбор режима

3 Режим вентиляции 13 Увеличение значения температуры или 
времени

4 Режим обогрева 14 Уменьшение значения температуры или 
времени

5 Режим осушения 15 Регулирование скорости вентилятора/
качания жалюзи/подача свежего воз-
духа (при наличии)

6 Режим охлаждения 16 Установка времени таймера и часов

7 Автоматический режим

8 Индикация кода ошибки

9 Режим качания жалюзи/приток 
свежего воздуха (при наличии)

10 Скорость вентилятора

17,19 Выключение (Timer Off),
включение (Timer On) по таймеру

18 Текущее время

20 Заданная температура
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5.5.2 При подаче электропитания на пульт, на ЖК-дисплее на 2 секунды 

загораются все знаки индикации пульта. На пульте сохраняются  предыду-

щие настройки кондиционера: температура, скорость вентилятора, режим 

качания жалюзи. Устанавливается текущее время.

5.5.3 Описание функций.

 При нажатии кнопки ON/OFF кондиционер включается в режим преды-

дущих настроек. 

 Устанавливается текущее время на часах.

 При выключении пульта кнопкой ON/Off кондиционер переводится в 

резервное состояние, за исключением функции текущего времени ча-

сов.

5.5.4 Последовательно нажимая кнопку М, выберите необходимый режим 

работы: « » — автоматический, « » — охлаждение, « » — нагрев (для 

моделей Тепло/холод), « » — осушение, « » — вентиляция.

5.5.5 Режим охлаждения.

На ЖК дисплее загорается знак « ».

Установите температуру в диапазоне 16~31 °C.

Выберите скорость вентилятора: Высокая (High), Средняя (Mid), Низкая 

(Low), автоматический режим выбора скорости (Auto).

5.5.6 Режим обогрева.

На ЖК дисплее загорается знак « ».

Установите температуру в диапазоне 16~31 °C.

Выберите скорость вентилятора: Высокая (High), Средняя (Mid), Низкая 

(Low), автоматический режим выбора скорости (Auto).

5.5.7 Режим вентиляции.

На ЖК дисплее загорается знак « ».

Температура не регулируется.

Выберите скорость вентилятора.

5.5.8 Режим осушения.

На ЖК дисплее загорается знак « ».

Температура не регулируется.

Скорость вентилятора назначается автоматически и не регулируется.

Заданная температура автоматически назначается 26 °C.

5.5.9 Задание температуры.

Кнопками « » « » установите заданную температуру в диапазоне 

16~31 °C.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Кнопка « » увеличения значения температуры, максимальное значение 

31 °C.

Кнопка « » уменьшение значения температуры, минимальное значение 

16 °C.

В режиме установки времени выберите кнопками значение времени тай-

мера или текущее время.

5.5.10 Регулирование скорости вентилятора.

Последовательно нажимая кнопку « » (поз. 15) выберите нужную ско-

рость вентилятора:

Auto Low Mid High

В режиме осушения скорость вентилятора задается автоматически и не 

регулируется.

5.5.11 Режим качания жалюзи/приток свежего воздуха (Swing/fresh).

После первоначальной подачи электропитания данные функции выклю-

чены.

Для активации функции нажмите и удерживайте кнопку « » (поз. 15) в 

течение 5 сек, на ЖК-дисплее высветится соответствующий знак. 

Для отключения функции нажмите и удерживайте в течение 3 сек. 

5.5.12 Установка текущего времени. 

После подаче питания на дисплее высвечивается значении «0:00».

Нажмите и удерживайте в течение 5 сек кнопку CLOCK поз. 16. Начнет 

мигать индикация значений ЧАС и МИНУТА. Нажатием кнопки CLOCK 

поз.16 выберите необходимый параметр установки.

Кнопками « » « » задайте значения часа и минут.

Нажмите и удерживайте кнопку CLOCK поз. 16 в течение 3 сек для сохра-

нения настроек.

5.5.13 Установка времени таймера.

Время таймера устанавливайте после установки текущего времени п. 5.5.12

Кнопкой CLOCK поз. 16 выберите режим установки таймера.

Задайте время включения (on) или выключения (off) по таймеру в зависи-

мости от текущего статуса кондиционера.

Кнопкой « » выберите значение ЧАС. Нажмите кнопку CLOCK поз. 16 и 

Кнопкой « » выберите значение МИНУТА.

Нажмите и удерживайте кнопку CLOCK поз. 16 в течение 3 сек для сохра-

нения настроек.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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5.5.14 Индикация кодов ошибок (неисправностей).

В случае возникновения неисправностей на ЖК-дисплее высвечивается 

код ошибки.

В таблице ниже приведен список возможных неисправностей:

Тип кондиционера

Описание неисправности

Блоки свободной 
компоновки ин-
верторного типа

Сплит
система

Dc-inverter 

Сплит система 
не инвертор-

ного типа
Неисправность датчика температуры 
воздуха внутри помещения (T1) E7 E7 E7

Неисправность датчика температуры
на выходной трубе испарителя (T2) E8 E9 E9

Неисправность датчика температуры
на калаче испарителя (T2B) E9 / /

Неисправность датчика температуры 
конденсатора (T3) / / E8

Неисправность коммутации внутренне-
го и наружного блоков E3 E0 /

Неисправность коммутации / / EE
Сработала защита наружного блока E1 E0 E2
Защита от переполнения
дренажной помпы E4 / /

Неисправность коммутации
проводного пульта и внутреннего блока EF EF EF

Схема подключения пульта ZZHJJ-BG-XKQ.01.

Разъем для подключения на панели 

Белый
Красный

Коричневый
Желтый

Ж
ел

ты
й

Ч
ер

ны
й

Ко
ри

чн
ев

ы
й

Кр
ас

ны
й

Бе
лы

й

Разъем для подключения на пульте  

1
2
3
4
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5.6 Дополнительные автоматические функции.

5.6.1 В кондиционере имеются автоматические функции Auto restart и 

Defrost.
Auto restart — функция автоматического возобновления работы с ранее 

установленными параметрами после прекращения подачи электропитания и 

последующей его подачи.

Preheat — функция горячего пуска. С целью предотвращения подачи хо-

лодного воздуха в помещение после включения кондиционера в режим на-

грева, вентилятор внутреннего воздуха включается в работу с задержкой 2-5 

минут после включению в работу компрессора.

Defrost — функция автоматической разморозки теплообменника наруж-

ного блока кондиционера при работе в режиме нагрева. При работе конди-

ционера в режиме нагрева возможно обмерзание теплообменника наружного 

блока, поэтому кондиционер автоматически включится в режим разморозки 

на время от 2 до 10 минут. 

6 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Кондиционер должен эксплуатироваться при температуре согласно та-

блице:

Температура в помещении, 
DB/WB (°C)

Температура снаружи поме-
щения, DB/WB (°C)

Min температура
в режиме охлаждения 17/14 16/-

Max температура
в режиме охлаждения 32/23 43/26

Min температура
в режиме нагрева 20/- -7/-8

Max температура
в режиме нагрева 31/- 21/-

6.2 После переключения кондиционера из одного режима в другой, ком-

прессор запустится после 3-х минутной задержки.

6.3 После отключения питания и затем мгновенной подачи произойдет за-

держка подачи питания 20 сек. 
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7 ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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8 УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕРЫ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

9.1 Внимание, в случае возникновения нештатной ситуации (появления за-

паха гари, дыма и прочее) немедленно отключите кондиционер от сети элек-

тропитания и обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно 

отремонтировать кондиционер!!!

9.2 В случае возникновения других ситуаций, связанных с остановкой кон-

диционера и прекращения выполнения им заданных функций, прежде чем 

обратиться в сервисный центр проверьте следующие моменты:

Проблема Возможная причина Меры по устранению

Система не 
работает

Система находится в режиме «пауза» Нажать кнопку включения в работу

Нет электропитания в сети Кондиционер включится после по-
дачи питания

Сели батарейки пульта управления Заменить батарейки пульта

Блок находится вне досягаемости 
пульта управления

Поднесите пульт на расстояние не 
далее 8 м

Недостаточное 
охлаждение или 
нагрев

На входе или выходе воздуха 
внутреннего или наружного блоков 
имеются препятствия 

Убрать препятствия 

Некорректная установка температуры Выставить температуру корректно

Задана низкая скорость вращения 
вентилятора внутреннего блока Установите более высокую скорость

В помещении открыты окна или 
двери Закройте окна и двери

В помещении большое количество 
людей

Неправильно подобран кондиционер, 
без учета большого количества людей

В помещении большое количество ис-
точников тепла

Неправильно подобран кондиционер, 
без учета всех источников тепла

Засорился воздушный фильтр сетка Очистите и промойте фильтр

Система не сра-
зу включается в 
работу

Сработала штатная функция 3-х 
минутной задержки после пере-
ключения в другой режим или после 
включения и моментального включе-
ния питания.

В целях защиты компрессора, блок 
включится в работу не ранее чем 
через 3 мин

Штатная задержка включения систе-
мы в работу в течении одной минуты 
после подачи электропитания

Подождите минуту и система вклю-
чится в работу
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Появление 
тумана около 
внутреннего 
блока

Данное явление возможно при 
работе в режиме охлаждения при 
слишком влажном воздухе в конди-
ционируемом помещении

Посторонние 
шумы

Шум текущей воды
При работе кондиционера может 
быть слышен шум перетекающего 
хладагента во фреоновом контуре

Возможен шум работы дренажного 
насоса

Потрескивание
При работе, вследствие разницы 
температуры возможно расширение 
или сжатие пластика корпуса

Появление запа-
хов выходящего 
воздуха

Возможно это запахи самого помеще-
ния: мебели, одежды и т.п. Устраните запахи помещения

Не регулируется 
скорость венти-
лятора 

Проверьте, не включен ли режим 
AUTO

В режиме AUTO кондиционер автома-
тически выбирает скорость вентиля-
тора

Проверьте, не включен ли режим DRY В режиме осушения скорость венти-
лятора регулируется автоматически

Не регулируется 
значение задан-
ной темпера-
туры 

Включен режим вентиляции (FAN) В режиме вентиляции заданная тем-
пература не регулируется
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10 УСТАНОВКА И МОНТАЖ БЛОКОВ

10.1 Требования по размещению внутреннего блока.

10.1.1 Блоки должны размещаться в соответствии с требованиями разде-

ла 3 настоящей инструкции.

10.1.2 На рисунке 10.1 показаны установочные размеры при установке 

внутреннего блока.

B

C

Материал
стены

B

C

Горючий
материал

Огнезащитные материалы,
негорючие материалы

или металл

A

Потолок
более 250 см

Более 5 см Более 5 см Более 5 см

Более 100 см Более 100 см

более
100 см

более
100 см  

Препятствие

A > 330 мм

Огнезащитные
материалы

Рис. 10.1

10.1.3 Высота потолков, где может быть установлен блок, должна быть 

2,7~3,2 м.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



28

Руководство пользователя 

10.2 Установка внутреннего блока.
10.2.1 Установочные размеры внутреннего блока.
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a — Размер между кронштейном и потолком
b — Толщина панели потолка
c — Размер между кронштейном и верхней точкой блока
d — Размер между потолком и верхней точкой блока
e — Высота блока

B — Размеры отверстий в потолке

Рис. 10.2

10.2.2 Для крепления на потолке применяются специальные анкерные 

подвесные болты М10, Рис. 10.3. Болты крепятся в основном потолке. Потолок 

должен быть горизонтально ровным, жестким и твердым, чтобы блок был на-

дежно закреплен, а так же чтобы предотвратить вибрацию при работе.

10.2.3 Отверстия под подвесные болты в бетонном потолке сверлятся по 

разметке, которая делается по трафарету. Глубина посадки анкерного болта 

в бетонном потолке 45~50 мм.
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Рис. 10.3

10.2.4 На рисунке 10.4 показаны элементы крепления корпуса блока и ре-

гулируемый размер от подвесного потолка до подвесного ушка должен быть 

90 мм.

Подвесной болт

Гайка

Гайка

Подвесной потолок
(нижняя часть)

90
 м

м

Шайба

Шайба

Ушко

Рис. 10.4

10.2.5 Подвесьте внутренний блок на подвесные болты и при помощи 

«уровня» (Рис. 10.5), выставите блок строго в горизонтальном положении. За-

тем зафиксируйте блок при помощи гаек подвесных болтов.

Уровень

Подвесной болт М10 
Внутренний блок

Потолок
30 мм

43
 м

м

Установочная
платаУшко

Подвесной болт М10
Установочное
ушко

Гайка М10

Гайка М10

Шайба 10
Шайба 10

Рис. 10.5
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10.2.6 Система дренажа.

10.2.6.1 Для отвода конденсата от внутреннего блока необходимо организо-

вать систему отвода дренажа.

10.2.6.2 Система отвода дренажа представляет собой дренажную отводя-

щую трубу, которая подключается к патрубку на внутреннем блоке, а так же 

дренажный насос, который встроен во внутренний блок. 

10.2.6.3 Максимальная высота подъема воды дренажным насосом 36 см от 

выходящего патрубка (см Рис. 10.9).

10.2.6.4 В качестве дренажной трубы используйте полихлорвиниловую 

трубку. Максимальная длина трубы 20 м. 

10.2.6.5 Наружный диаметр дренажного отводящего патрубка на блоке 

20 мм.

10.2.6.6 Дренажная труба должна устанавливаться с уклоном 1:100 (Рис. 

10.6). 

Труба должна фиксироваться подвесами через каждые 1,5~2 м. 

На трубе не должно быть перегибов вверх или вниз.

При необходимости отвод дренажа от нескольких блоков может быть све-

ден в одну центральную дренажную трубу.

Кронштейн
1,5–2 м

Перегибы шланга
недопустимы

Уклон 1/100

10 мм

Уклон 1/100
VP30

Рис. 10.6

10.2.6.7 Дренажная труба сверху должна быть изолирована. Толщина ма-

териала изоляции не менее 10 мм.

10.2.6.8 Гибкий дренажный отвод обеспечивает гибкость при подводке дре-

нажных труб (Рис. 10.7). 
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Макс. сдвиг от оси патрубка

Отвод 45 °C (Макс.)

Гибкий рукав

Гибкий отвод

Внутренний блок

20

o
45

Рис. 10.7

10.2.6.8 Дренажную полихлорвиниловую трубку подключают к гибкому 

отводу блока. Труба вставляется в отвод на глубину примерно 40 мм. Перед 

соединением, на сопрягаемую часть трубы наносится специальный клей. На 

рисунке 10.8 показано соединение трубы с патрубком. 

Гибкий отвод Гибкий рукав

Изоляция Изоляция Полихлорвиниловая
дренажная трубка

Рис. 10.8

10.2.6.9 Во внутреннем блоке кондиционера имеется встроенный дренаж-

ный насос. При определенных условиях для слива требуется поднять конден-

сат на определенную высоту. 

Максимальная высота подъема от выходящего патрубка 360 мм (см. Рис. 

10.9).
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L  N

Потолок

Внутренний блок

не более
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не
 б

ол
ее

 3
60

 м
м
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00
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Рис. 10.9

10.2.7 Установка панели размерами 830×230×830 и 830×310×830.

10.2.7.1 Предварительная подготовка панели перед установкой (Рис. 10.10).

Снять крышку

Нажать и потянуть
вниз

Снимите защитные уголки

Закрутите крепежные
винты

Рис. 10.10
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10.2.7.2 Порядок установки панели (Рис. 10.11).

1) Установите два винта M10x20 с шай-

бами в корпус блока. Панель при установке 

должна быть правильно ориентирована в 

соответствии с красной стрелкой. Вверните 

оставшиеся два крепежных винта в панель. 

2) Подключите разъем шагового двигате-

ля жалюзи согласно схеме.

3) Закрепите крепежными винтами 

М10x20 панель блока к корпусу.

4) Панель блока должна быть прижата к 

корпусу.

5) Установите решетку выхода воздуха.

10.2.8 Установка панели размерами 580×255×580.

10.2.8.1 Подготовка к установке (Рис. 10.12).

Зажимы

Снимите решетку

Отверстия под
установочные винты

Рис. 10.12

Рис. 10.11
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10.2.8.2 Порядок установки см. п. 10.2.7.2.

Рис. 10.13
 

10.3 Установка и монтаж наружного блока.
10.3.1 При установке наружного блока необходимо соблюдать следующие 

требования:

1) Наружный блок должен быть установлен в месте, где будет обеспечен 

воздухо- и теплообмен.

2) Внимание! Фреон при взаимодействии с огнем образует ядовитый газ, 

поэтому в случае обнаружения утечки фреона необходимо проветрить поме-

щение.

3) В таблице приведены параметры длины и перепада по высоте между 

блоками, которые необходимо соблюдать при монтаже:

Диаметр жидкостной трубы
Параметр трубы ∅6.35 ∅9.52 ∅12.7

Максимальная длина трубы, м 15 20 25
Максимальный перепад по высоте между блоками
(см. Рис. 10.14), м 7,5 9 10

Максимальное количество изгибов трубы 5 5 5
 

Наружный блок

Колено для предотвращения
попадания воды в помещение

Внутренний блок

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

пе
ре

па
д

Рис. 10.14
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4) Блок должен быть установлен на твердой ровной поверхности. 

С целью снижения уровня вибрации при работе, необходимо под «лапки» 

блока устанавливать амортизирующие пластинки. Если блок устанавливает-

ся в зоне отрицательных температур, то пластины должны изготавливаться 

из морозостойкой резины. 

5) Расстояние от блока до ближайших препятствий согласно рисунку 10.15.

Не менее
200 мм

Не менее
100 мм

Не менее
1500 мм

Не менее
500 мм

Не менее
100 мм

Рис. 10.15

10.3.2 Внутренний и наружный блок соединяются между собой фреоно-

выми трубками. Соединение гаечное с развальцовкой. Трубы должны быть 

покрыты термоизоляцией на всем протяжении. На Рис. 10.16 показана схема 

подключения трубок.

Наружный блок

Вентиль

Вентиль

Гаечное соединение

Газовые трубы

Жидкостные трубы

Внутренний блок

Рис. 10.16
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10.3.3 Для закручивания гаек подключения трассы необходимо использо-

вать динамометрический ключ. В таблице 10.1 приведены моменты затяжек 

гаек для труб различного диаметра. 

Таблица 10.1

Диаметр трубы, мм Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
6,35 14,2(1,4)~17,0(1,7)
9,52 32,7(3,33)~39,9(4,07)

15,87 61,8(6,3)~75,4(7,7)
12,7 49,5(5,04)~60,3(6,16)

19,05 97,2 (9,9)~118,6(12,1)

10.3.4 Межблочные трубы должны быть обернуты монтажным скотчем от-

дельно от дренажной трубки и кабеля Рис.10.17. При обмотке каждый после-

дующий виток должен перекрываться последующим.

Фреоновые трубки

Кабель

Дренажная трубка

Рис. 10.17

10.4 Вакуумирование системы и дозаправка хладагентом.
10.4.1 После того как система смонтирована, необходимо провакуумиро-

вать фреоновый контур используя вакуумный насос.

10.4.2 Вакуумирование производится с целью удаления влаги из контура. 

Наличие влаги может стать причиной повышенного давления, замерзания 

влаги в контуре, а также привести к коррозии элементов контура.

10.4.3 Порядок заполнения системы фреоном.

1) Проверка системы на герметичность. Для проверки системы на герме-

тичность необходимо закачать в гидравлический контур трассы фреон или 

смесь азота с фреоном. Давление должно быть 3~5 бар. С помощью электрон-

ного течеискателя проверьте места соединения на предмет утечек фреона. 

Проверку герметичности допускается производить, используя мыльный 

раствор. После проверки на герметичность выпустите фреон из контура 

трассы через сервисный порт или путем ослабления гайки на вентиле под-

ключения. 

2) Вакуумирование. Подключите шланг вакуумного насоса к сервисному 

порту 3-х ходового вентиля наружного блока, предварительно открутив гай-

ку сервисного порта.
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Провакуумируйте систему, используя вакуумный насос и манометровый 

коллектор. Давление в системе после вакуумирования должно быть не более 

100~200 Па, (значение показания на моновакууметре «-1»).

Перед отключением вакуумного насоса сначала перекройте вентили на 

манометровом коллекторе, затем отключите вакуумный насос, чтобы предот-

вратить попадание воздуха в систему. Отключают шланг коллектора от порта 

вентиля наружного блока. 

10.4.4 После вакуумирования если система не требует дозаправки, то необ-

ходимо заполнить фреоновый контур. Для этого при помощи шестигранного 

ключа откройте вентили на наружном блоке.

10.4.3 В наружном блоке количество заправленного хладагента рассчитано 

на длину трассы 5 м, поэтому если длина трассы более 5 м, то необходимо про-

извести дозаправку согласно таблице: 

Таблица 10.2

Диаметр жидкостной трубы, мм Количество добавляемого хладагента (R410A), г/м

6,35 22

9,52 54

12,7 110

10.5 Электрическое подключение.
10.5.1 Подключение кондиционера к сети электропитания должно произ-

водиться в соответствии с нормативными документами и правилами по элек-

тробезопасности. Работы по подключению должны производиться квалифи-

цированными специалистами, имеющими лицензию на проведение такого 

рода работ. 

10.5.2 Блоки должны подключаться согласно электросхемам настоящей 

инструкции (см. п. 10.6). 

10.5.3 Межблочные кабели и кабели питания должны быть сечения соот-

ветствующего мощности оборудования. Кабели электропитания и сигналь-

ные кабели не должны соприкасаться с френовыми трубками.

10.5.4 Оборудование должно быть заземлено в обязательном порядке.

10.5.5 Подключение к сети должно производиться через автоматический 

выключатель и УЗО соответствующего номинала. 
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10.5.6 Порядок подключения 

1) Снимите крышку блока питания на наружном блоке (Рис. 10.18).

Наружный блок

Крышка блока питания

Кабель датчика

Кабель питания

Термоизоляционный материал

Подключение фреоновых труб

Рис. 10.18

2) Подключите кабель датчика разморозки к разъемам на блоке.

3) К контактной колодке при помощи разъемов под винт подключите ка-

бель питания, заземления и сигнальный кабели.

4) Установите крышку блока питания на место.

10.6 Тестирование системы.
После монтажа фреоновй трассы, проверки ее на герметичность, подклю-

чения к сети электропитания подайте питание на установку.

На жидко-кристаллическом дисплее должны высветиться соответствую-

щие знаки индикации. Проверьте систему кондиционирования в разных ре-

жимах работы. 
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11 ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

11.1 Для нормальной работы кондиционера необходимо производить чист-

ку фильтра сетки во внутреннем блоке. Кроме того необходимо очищать пыль 

на поверхности пульта управления.

11.2 Фильтр необходимо изымать и промывать под струей холодной воды 

или пылесосить.

11.3 Протирать поверхность корпуса панели или пульта управления не-

обходимо используя мягкую сухую или слегка влажную ткань. Допускается 

использовать жидкие моющие средства, но они должны полностью удаляться 

тряпкой в процессе обслуживания. 

Не используйте для протирки поверхностей абразивные моющие средства 

(порошки).

11.4 Не используйте для протирки различные химически активные веще-

ства, растворители, ацетон, бензин и т.п.

11.5 Перед тем как достать фильтр из блока отключите кондиционер от 

сети электропитания. После отключения дождитесь полной остановки венти-

лятора. 

Рис. 11.1

11.6 Для того чтобы достать фильтр, сдвиньте защелки на панели 

внутрь относительно друг друга (Рис. 11.1 А) и опустите край панели вниз 

(Рис. 11.1 B).

11.7 Извлеките фильтр и промойте его. При открывании панели необходи-

мо обратить внимание, чтобы кабели управления не находились в натянутом 

напряженном состоянии. 

11.8 После того как фильтр был промыт и высушен, установите его на ме-

сто и закройте решетку панели. 
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11.9 Обратить внимание, чтобы при закрытии решетки не были зажаты 

и повреждены сигнальные управляющие кабели, подключены к панели и 

блоку. 

11.10 Фильтр необходимо прочищать примерно один раз в две недели. При 

необходимости и чаще. В случае если загрязнения не удаляются с фильтра, 

фильтр необходимо заменить

11.11 Если планируется не эксплуатировать кондиционер в течение меся-

ца и более, необходимо перед отключением дать поработать кондиционер в 

режиме вентиляции примерно на 3–4 часа. Затем выключить кондиционер с 

пульта, отключить от источника питания и изъять батарейки из пульта. 
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12 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 

12.1 Схема межблочного подключения и подключения кондиционера к 

сети электропитания.

12.1.1 Модели производительностью 12000, 18000, 24000 БТЕ/час.

Внутренний блок

Автоматический выключатель
системы

Межблочный кабель (3 × 2,0) + (2 × 1,5)

Кабель питания 3 × 2,5

~220 В/50 Гц

Наружный блок

12.1.2 Модели производительностью 48000 БТЕ/час.

Внутренний блок

Автоматический
выключатель
внутреннего блока

Автоматический
выключатель
наружного блока

Межблочный кабель 2 × 1,5

Кабель питания 3 × 2,5

~220 В/50 Гц

Наружный блок
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12.2 Электрические схемы наружных и внутренних блоков кондиционера.

12.2.1 Внутренний блок 12000 БТЕ/час.
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12.2.2 Наружный блок 12000 БТЕ/час.
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12.2.3 Внутренний блок 18000 БТЕ/час.
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12.2.4 Наружный блок 18000 БТЕ/час.
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12.2.5 Внутренний блок 24000 БТЕ/час.
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12.2.6 Наружный блок 24000 БТЕ/час.
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12.2.7 Внутренний блок 48000 БТЕ/час.
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12.2.8 Наружный блок 48000 БТЕ/час.
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Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку кондиционера KITANO. Продукция KITANO 

по праву признана одной из самых надежных и качественных в мире, и не-

удивительно, что покупатели из самых разных стран отдают предпочтение 

оборудованию этой торговой марки. Весь спектр климатической техники 

KITANO создан на базе новейших научно-технических достижений с при-

менением высоких технологий и самых современных разработок.

Гарантийный срок на кондиционеры KITANO составляет 3 года со дня 

покупки оборудования. Изготовитель берет на себя обязательства в течение 

гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших 

по его вине при соблюдении потребителем требований инструкции по эксплу-

атации и условий гарантии.

Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание приобретенного Вами 

оборудования выполняется официальным дилером KITANO, осуществив-

шим его продажу и установку. Адрес и телефон официального дилера указан 

в гарантийном талоне. В случае отсутствия контакта с продавцом, восполь-

зуйтесь телефоном «Горячей линии KITANO»: 8-800-333-4733 (звонок по 

России бесплатный).

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия на оборудование действует только при наличии оригинала га-

рантийного талона, заполненного должным образом, в котором разборчиво 

и четко указаны: наименование оборудования, номера штрих-кодов изде-

лия, наименование Продавца, дата продажи, печать и подпись Продавца, 

подпись Покупателя и т.д. При нарушении этих условий, а также в слу-

чае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или 

переписаны, талон признается недействительным.

2. Гарантия действует на территории Российской Федерации, Республики 

Беларусь и Республики Украина и распространяется на оборудование, 

приобретенное на территории этих государств.

3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства и не производит гаран-

тийный ремонт изделия в следующих случаях: 

13 ГАРАНТИЯ И СЕРВИС
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3.1 Если гарантийный талон отсутствует или не оформлен должным

образом.

3.2 Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия без 

предварительного письменного согласия Изготовителя или его дис-

трибьютора.

3.3 Если продажа, монтаж, наладка, пуск в эксплуатацию, сервисное об-

служивание или ремонт осуществлялись неуполномоченными лица-

ми, не являющимися официальными дилерами KITANO.

3.4 Оборудование вышло из строя по вине Покупателя или третьих лиц 

(механические повреждения, некачественное или неисправное элек-

тропитание и т.п.).

3.5 В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в 

инструкции по эксплуатации, а также правил ухода и сервисного об-

служивания.

3.6 В случае попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидко-

стей и агрессивных веществ и т.п.

3.7 Если дефект вызван действием неодолимых сил (пожар, наводнение, 

удар молнии и т.п.), несчастными случаями, умышленными или нео-

сторожными действиями потребителя или третьих лиц, а также дру-

гих причин, находящихся вне контроля Изготовителя.

4. Для обеспечения долговечной безотказной работы кондиционера KITANO 

предусматривается его обязательное регламентное сервисное обслужива-

ние (РСО) в соответствии со следующим графиком: 

• первое РСО — не позднее чем через 1 год со дня покупки оборудо-

вания,

• второе и последующие РСО — не позднее чем через 1 год со дня про-

ведения предыдущего РСО.

• При прохождении РСО у официального дилера KITANO, в гарантий-

ном талоне ставится соответствующая отметка. Если оборудование не 

прошло регламентное сервисное обслуживание в указанный срок, га-

рантия аннулируется. Стоимость РСО устанавливается Продавцом.

• Чистку фильтров можно выполнять самостоятельно, рекомендуется 

проводить эти работы ежемесячно.

5. Изготовитель кондиционеров KITANO не несет ответственность за воз-

можный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией KITANO, 

людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в 

результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки из-

делия неуполномоченными лицами, умышленных или неосторожных дей-

ствий потребителя или третьих лиц.
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ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата прохождения РСО

Мастер

Печать
официального
дилера KITANO

Дата прохождения РСО

Мастер

Печать
официального
дилера KITANO

ОТМЕТКИ О ВЫПОЛНЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Дата приема

Дата выдачи

Особые отметки

Печать
официального
дилера KITANO

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «А»  № _____________

Заполняется официальным дилером KITANO

Официальный дилер KITANO

Дата продажи

Изделие / Модель

Штрих+код

Наружный блок

Внутренний блок

ОТМЕТКИ О ВЫПОЛНЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Дата приема

Дата выдачи

Особые отметки

Печать
официального
дилера KITANO

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «Б»  № _____________

Заполняется официальным дилером KITANO

Официальный дилер KITANO

Дата продажи

Изделие / Модель

Штрих+код

Наружный блок

Внутренний блок
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Заполняется официальным дилером KITANO

Заполняется официальным дилером KITANO

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата прохождения РСО

Мастер

Печать
официального
дилера KITANO

Дата прохождения РСО

Мастер

Печать
официального
дилера KITANO
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1 ПРИЗНАЧЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА
Кондиціонер повітря  напівпромислової серії з внутрішнім блоком касет-

ного типу, призначений для створення температурно-вологих умов у житло-

вих і службових приміщеннях.

Кондиціонер здійснює:

- Охолодження, нагрів, осушення і очищення від пилу,  повітря в примі-

щенні

- Оптимальний вибір режиму роботи в автоматичному режимі в залежнос-

ті від температури в приміщенні.

- Автоматична підтримка заданої температури в приміщенні в режимі 

охолодження або нагрівання.

Кондиціонер оснащений функцією вмикання / вимикання по таймеру, 

функцією «Сон».

2 ПРИСТРІЙ І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ
2.1 Кондиціонер складається із зовнішнього і внутрішнього блоків, які ко-

мутуються між собою фреоновою трасою, кабелями управління та електро-

живлення (в залежності від моделі) (мал. 2.1, 2.2).

Управління кондиціонером здійснюється за допомогою інфрачервоного 

дистанційного пульта, який входить в комплект внутрішнього блоку.

2.2 Внутрішній блок.

Вихід повітря

Вбудований повітряний фільтр
для видалення пилу і бруду

Вбудоване дренажний пристрій.
При охолодженні з кімнатного блоку

видаляється конденсуються вода

Повітрозабірні решітка

Дренажна труба

Направляючі
повітряного потоку

Трубопроводи хладагента
і сполучні кабелі електричні

Пульт
дистанційного керування

Рiс. 2.1
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2.3 Зовнішній блок.

2.3.1 Зовнішній блок моделей TCB-12CHRA/U/O, TCB-18CHRA/U/O, 

TCB-24CHRA/U/O,

Трубопровід хладагента

Вихід повітря

Вхід повітря

2.3.2 Зовнішній блок моделей TCB-48CHRA/U/O.

Трубопровід хладагента

Вихід повітря

Вихід повітря

Вхід повітря

Рiс. 2.2
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3 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

3.1 Перед початком експлуатації уважно вивчіть цю інструкцію.

3.2 Не намагайтеся встановити кондиціонер самостійно. Установка і мон-

таж кондиціонера повинна проводитися кваліфікованим фахівцем.

3.3 Сервісне обслуговування повинно проводитися фахівцями сервісної 

служби.

3.4 Всі роботи з обслуговування повинні проводитися при відключеному 

джерелі живлення.

3.5 Приміщення, де встановлений кондиціонер, перед початком кондиціо-

нування необхідно провітрити.
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Запобіжні заходи
Уникайте прямого потоку повітря, направ-
леного безпосередньо на Вас, а також 
зайвого перегріву і переохолодження.
Це може викликати відчуття дискомфорту і 
завдати шкоди Вашому здоров'ю.

Після тривалої роботи пристрою 
періодично перевіряйте його монтажу. 
Якщо несучі конструкції недостатньо 
жорсткі, а заходів з усунення поломки не 
приймати, то блок може впасти і завдати 
шкоди.

Не наступайте, не залазьте на зовнішній 
блок і нічого на нього не ставте. Від 
падаючих предметів Ви можете постражда-
ти або навколишні люди.

Не розпорошуватися на блок і всередину 
нього ніяких барвників і пестицидів. Це 
може призвести до пожежі.

Ніколи не використовуйте запобіжники з 
завищеними номіналом струму. Викори-
стання сталевих і мідних перемичок 
("жучків") може викликати крах пристрою 
або призвести до пожежі.

Не знімайте захисні решітки та сітки з 
зовнішнього блоку. Уникайте потрапляння 
рук і предметів у повітрозабірник.

При виявленні чого-небудь незвичайного, 
що відноситься до пристрою (наприклад, 
запах гару) негайно вимкніть живлення 
пристрою і зверніться у сервісний центр.

Якщо в приміщенні душно, можна 
провітрити його, відкривши двері і вікна на 
деякий час. Однак при працюючому 
пристрої необхідно закривати фіранки для 
запобігання витоку.

Вимкніть
електроживлення

провід
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Запобіжні заходи

Ніколи не перевіряйте і не ремонтуйте 
пристрій під час його роботи. Це дуже 
небезпечно.

Ніколи не ставте ніяких предметів близько 
вхідних і вихідних повітряних отворів 
пристрою. Це може вплинути на його 
роботу або навіть викликати її припинення.

Уникайте потрапляння води на внутрішній 
блок. Це може викликати проблеми або 
призвести до ураження електричним 
струмом.

Не кидайте пульт дистанційного керування і 
не натискайте його кнопки загостреними 
предметами, це може призвести до 
поломки пульта.

Не використовуйте поруч
з кондиціонером
інше нагрівальне
устаткування.
Це може вплинути на
його охолоджувальну
здатність.
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4 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Позначення

Параметри

в зборі TCB-12CHRA/U TCB-18CHRA/U
внутрішній блок TCB-12CHRA/U/I TCB-18CHRA/U/I
зовнішній блок TCB-12CHRA/U/O TCB-18CHRA/U/O
панель внутр. блоку TCB-12CHRA/U/P TCB-18CHRA/U/P

Продуктивність
охолодження кВт 3,52 5,2
нагрів кВт 3,8 5,6

Джерело електроживлення ~ (220–240)В, 50 Гц

Номінальна споживана 
потужність

охолодження
кВт

1,17 1,85
нагрів 1,15 1,91

Номінальний струм
охолодження

A
5,3 8,4

нагрів 5,1 8,68
EER/COP 3,01/3,3 2,81/2,93
Клас енергоспоживання B/C C/D
Повітряпродуктивність
внутрішнього блоку м3/ч 450/500/550 600/680/850

Рівень шуму
внутр. блок

dB (A)
40/43/46 40/43/47

зовн. блок 56 56
Тип хладагента R410A
Маса фреону,
заправленого у зовнішньому блоці* кг 1070 1950

Характеристика 
фреонової траси 

діаметр труб
рідина 1/4" 1/4"
газ 1/2" 1/2"

довжина max м 15 15
перепад max 7,5 7,5

Дренажний відвід мм ∅16 (зовнішній діаметр)
Диффавтомат** номін. струм A 10 20

Мережний кабель
до внутр. блоку

n x мм2 
3×2,5 3×2,5

до зовн. блоку – –
Межблочный кабель n x мм2 5×2,0 5×2,0

Габаритні розміри
(Ш × В × Г)

внутр. блок
мм

580×255×580 580×255×580
зовн. блок 770×550×260 900×660×310
панель 650×30×650 650×30×650

Маса
внутр. блок

кг
20 23

зовн. блок 32 57
панель 2,6 4,4

* Кількість фреону вказано для траси довжиною не більше 5 м, при збільшенні довжини тра-

си, кондиціонер необхідно дозапрвит 22 г/м для рідинної труби ∅6,35 мм, 54 г/м для рідинної 

труби ∅9,52 мм, 110 г/м для труби ∅12,7 мм

** Струм відсічення не менше 7 Ін (Ін — номінальний струм споживання), струм витоку не 

більше 30 мА, характеристика відключення «С». Допускається послідовна встановлення автома-

тичного вимикача і УЗО відповідних номіналів.
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Позначення

Параметри

в зборі TCB-24CHRA/U TCB-48CHRA/U
внутрішній блок TCB-24CHRA/U/I TCB-48CHRA/U/I
зовнішній блок TCB-24CHRA/U/O TCB-48CHRA/U/O
панель внутр. блоку TCB-24CHRA/U/P TCB-48CHRA/U/P

Продуктивність
охолодження кВт 7,0 14,1
нагрів кВт 7,7 15,6

Джерело електроживлення ~ (220–240)В, 50 Гц ~ 3/380В/ 50 Гц

Номінальна спожива-
на потужність

охолодження
кВт

2,34 4,7
нагрів 2,27 4,6

Номінальний струм
охолодження

A
10,6 9,0

нагрів 10,3 9,2
EER/COP 2,99/3,39 3,0/3,39
Клас енергоспоживання C/C C/C
Повітряпродуктивність
внутрішнього блоку м3/ч 1150/1150/1260 1500/1500/1650

Рівень шуму
внутр. блок

dB (A)
40/40/46 40/40/46

зовн. блок 58 65
Тип хладагента R410A
Маса фреону,
заправленого у зовнішньому блоці* кг 2150 3900

Характеристика 
фреонової траси 

діаметр труб
рідина 3/8'' 1/2''
газ 5/8'' 3/4''

довжина max м 20 25
перепад max 9 10

Дренажний відвід мм ∅16 (зовнішній діаметр)
Диффавтомат** номін. струм A 25 20

Мережний кабель
до внутр. блоку

n x мм2 
3×2,5 3×2,5

до зовн. блоку – 5×2,5
Межблочный кабель n x мм2 5×2,0 2×1,5

Габаритні розміри
(Ш × В × Г)

внутр. блок
мм

830×230×830 830×310×830
зовн. блок 900×660×310 950×1255×410
панель 950×45×950 950×45×950

Маса
внутр. блок

кг
27 41

зовн. блок 56 122
панель 5 8,5

      

У таблиці наведено дані для температурних умов відповідно до ISO 5151-94:

- режим охолодження всередині 27 °С (DB)/19 °C (WB), зовні 35 °С (DB)/24 °C (WB);

- режим нагрівання всередині 20 °С (DB)/15 °C (WB), зовні 7 °С (DB)/6 °C (WB).
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5 УПРАВЛІННЯ КОНДИЦІОНЕРОМ

5.1 Пристрій передньої панелі внутрішнього блоку.

1. Панель

2. Жалюзі

3. Приймач сигналу з ІЧ-пульта

4. Панель індикації

5. Решітка

Рiс. 5.1

5.2 Панель індикації.

5.2.1 Панель індикації для моделей TCB-12CHRA/U і TCB-18CHRA/U.

Приймач ІЧ-сигналу
з пульта

Iндикатор
таймера

Iндикатор
роботи

Індикатор функції
«гарячого запуску»

Індикація переповнення
дренажної помпи

Рiс. 5.2
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5.2.2 Панель індикації для моделей TCB-24CHRA/U і TCB-48CHRA/U.

Iндикатор
таймера

Iндикатор
роботи

Індикатор функції
«гарячого запуску»

Індикація переповнення
дренажної помпи

Рiс. 5.3

5.3 Пульт керування.

5.3.1 Опис кнопкової панелі пульта.

Поз. Найменування

1 Кнопка ON/Off вмикання/вимикання 
кондиціонера

2 Кнопки вмикання «  »
Вимикання «  » по таймеру

3 Кнопка вибору заданого значення

4 Кнопка вмикання функції СОН (Sleep)

5 Кнопка режиму плавного гойдання 
жалюзі

6 Кнопка швидкості обертання вентилято-
ра внутрішнього блоку

7 Кнопка вибору режиму роботи 

8 Кнопка фіксованого положення жалюзі

9 Кнопка установки годинника CLOCK

10 Кнопка скидання і відновлення налашту-
вань пульта RESET

Рiс. 5.4

10

1

7

2

6

9

ON/OFF

CLOCK RESET

HR . MIN.

4

5

10

3

8

10
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5.3.2 Індикація РК-дисплея пульта.

Індикатор таймера
включення/вимикання
по таймеру

Індикація режимів роботи

Індикація параметрів
повітряного потоку

Індикація значення
заданої температури

Індикація місця
визначення температури

Індикація режиму
хитання жалюзі

Рiс. 5.5 

5.4 РЕЖИМИ РОБОТИ

5.4.1 Автоматичний режим (AUTO) (Pіс. 5.6).
5.4.1.1 В автоматичному режимі кондиціонер автома-

тично вмикається на охолодження, обігрів або осушення 

в залежності від температури в приміщенні на момент 

пуску.

5.4.1.2 Порядок управління:

1) Натисніть кнопку ON/OFF для вмикання кондиці-

онера.

2) Кнопкою вибору режиму поз. 2 виберіть автоматич-

ний режим « ».

3) Задана температура кнопками « » « » не регу-

люється.

За замовчуванням задана температура в автоматич-

ному режимі 24 °С

4) Для вмикання кондиціонера натисніть ON/OFF повторно.

5.4.2 Режими роботи: охолодження (COOL), нагріван-
ня (HEAT), осушення (DRY), вентиляція (FAN) (Ріс. 5.7).

5.4.2.1 Порядок управління:

1) Натисніть кнопку ON/OFF для вмикання кондиці-

онера.

2) Кнопкою вибору режиму поз. 2 виберіть необхідний 

режим роботи: охолодження « », нагрів « » або осушен-

ня « ».

3) Кнопками поз. 3 « » « » встановіть необхідну 

температуру в діапазоні 16–30 °С.

4) Кнопкою поз. 4 встановіть необхідну швидкість вен-

тилятора внутрішнього блоку.

ON/OFF

C LOC K R E S E T

HR . MIN .

2

1

Рiс. 5.6

2 

1

4
3

ON/OFF

C LOC K R E S E T

HR . MIN .

Рiс. 5.7
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5.4.2.2 У режимі вентиляції (FAN) температура не встановлюється.

5.4.2.3 Кнопками « » або « » виберіть режим гойдання жалюзі.

5.4.3 Функція таймера (Ріс. 5.8).
5.4.3.1 Якщо кондиціонер знаходиться в стані OFF, то 

для увімкння кондиціонера по таймеру натисніть кнопку 

«  » (поз. 1). Для скасування функції натисніть кноп-

ку повторно.

  5.4.3.2 Якщо кондиціонер знаходиться в стані ON, то 

для вимикання кондиціонера по таймеру натисніть кноп-

ку «  » (поз. 2). Для скасування функції натисніть 

кнопку повторно.

5.4.3.3 Кнопками « » « » встановіть час. Кожне на-

тискання кнопки « » або « » змінює значення часу 

таймера на 30 хв.

5.4.3.4 З метою забезпечення комфортних умов в ре-

жимі таймера, передбачена функція автоматичного попе-

реднього увімкнення кондиціонера. За годину до заданого 

часу вимикання кондиціонера по таймеру, кондиціонер оцінює температуру 

всередині приміщення і при необхідності вмикається. Таким чином, до момен-

ту встановленого часу по таймеру температура в приміщенні дорівнюватиме 

налаштованій.

5.4.3.5 Функція попереднього увімкнення в режимі таймера доступна при 

налаштованій функції таймера в режимі охолодження COOL, нагріву HEAT і 

автоматичному AUTO, в режимі осушення DRY — недоступна.

5.4.4 Функція COH (Sleep) (Ріс. 5.9).
5.4.4.1 Для увімкнення режиму СОН натисніть кнопку « » поз. 1. Для ви-

мкнення натисніть кнопку повторно.

5.4.4.2 Режими сну і таймера не сумісні.

5.4.4.3 В режимі COH з метою забезпечення комфорт-

них умов відпочинку і сну кондиціонер працює на низь-

ких обертах вентилятора внутрішнього блоку.

5.4.4.4 Якщо при увімкненій функції СОН, кондиціонер  

працює на охолодження, то після першої години роботи 

задана температура автоматично підвищується на 1 °С.

Далі після другої години роботи ще на 1 °С. Протягом 

наступного часу задана температура не змінюється.

5.4.4.5 Якщо при увімкненій функції СОН кондиціонер 

працює на обігрів, то після першої години роботи задана 

температура автоматично знижується на 1 °С.

Далі після другої години роботи ще на 1 °С. Протягом 

наступного часу задана температура не змінюється.

ON/OFF

C LOC K R E S E T

HR . MIN .2
1

Рiс. 5.8

ON/OFF

C LOC K R E S E T

HR . MIN .
1

Рiс. 5.9
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5.4.5 Установка поточного часу (Pic. 5.10).
1) Використовуючи наконечник стержня кулькової 

авторучки встановіть поточний час, натискаючи на кноп-

ку CLOCK (поз. 1, 4).

2) Натискаючи кнопку HR, встановіть значення годин 

поточного часу.

3) Натискаючи кнопку MIN, встановіть значення хви-

лин поточного часу. Кнопку при натисканні утримуйте 

протягом 15 сек.

4) Натисніть кнопку CLOCK повторно.

Увага! Кондиціонер працює по таймеру відповідно до 
встановленого часом на годиннику CLOCK.

5.4.6 Заміна батарей в пульті управління.

5.4.6 .1 Порядок заміни (Pic. 5.11).

1) Натисніть кришку пульта у напрямку стрілки (Pic. 5.11).

2) Вийміть старі батарейки і встановіть нові (встановлюйте, дотримуючись 

полярності).

3) Встановіть кришку пульта.

5.4.6.1 Не встановлюйте одночасно стару і нову батарейки.

5.4.6.2 Якщо передбачається, що пульт тривалий час не буде експлуатува-

тися — вийміть батарейки з пульта.

5.4.6.2 Термін служби батарейок 6–12 місяців.

Pic. 5.11

5.4.7 Вимоги при керуванні з пульта.

5.4.7.1 При керуванні відстань між пультом і приймачем сигналу внутріш-

нього блоку має бути не більше 8 м.

5.4.7.2 Між пультом і блоком не повинно бути перешкод, що заважають 

проходженню сигналу.

5.4.7.3 Не кидайте пульт. Не допускайте потрапляння води в пульт.

Захищайте пульт від прямих сонячних променів.

ON/OFF

C LOC K R E S E T

HR . MIN .

1,4 2 3
Рiс. 5.10
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5.5 Дротяний пульт управління моделі ZZHJJ-BG-XKQ.01 (опція).

5.5.1 Найменування кнопок та індикації (Рiс. 5.12).

 

 

Рiс. 5.12

Поз. Індикація Поз. Кнопки

1 Додатковий електронагрівач
(опція, відсутній)

11 ON/OFF

2 Функція гарячої води (відсутній) 12 M — вибір режиму

3 Режим вентиляції 13 Збільшення значення температури або 
часу

4 Режим обігріву 14 Зменшення значення температури або 
часу

5 Режим осушення 15 Регулювання швидкості вентилятора/
хитання жалюзі/подача свіжого повітря 
(при наявності)

6 Режим охолодження 16 Установка часу таймера і годин

7 Автоматичний режим

8 Індикація коду помилки

9 Режим хитання жалюзі/приплив 
свіжого повітря (при наявності)

10 Швидкість вентилятора

17,19 Вимкнення (Timer Off),
включення (Timer On) по таймеру

18 Поточний час

20 Задана температура
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5.5.2 При подачі електроживлення на пульт, на ЖК-дисплей на 2 секунди 

спалахують всі знаки індикації пульта. На пульті зберігаються попередні на-

лаштування кондиціонера: температура, швидкість вентилятора, режим хи-

тання жалюзі. Встановлюється поточний час.

5.5.3 Опис функцій.

 При натисканні кнопки ON/OFF кондиціонер включається в режим по-

передніх налаштувань.

 Встановлюється поточний час на годиннику.

 При вимиканні пульта кнопкою ON/Off кондиціонер переводиться в 

резервне стан, за винятком функції поточного часу годин.

5.5.4 Послідовно натискаючи кнопку М, виберіть потрібний режим роботи: 

« » — автоматичний, « » — охолодження, « » — нагрівання (для моделей 

Тепло/холод), « » — осушення, « » — вентиляція.

5.5.5 Режим охолодження.

На рідкокристалічному дисплеї з ’ являється знак « ».

Встановіть температуру в діапазоні 16~31 °C.

Виберіть швидкість вентилятора: Висока (High), Середня (Mid), Низька 

(Low), автоматичний режим вибору швидкості (Auto).

5.5.6 Режим обігріву.

На рідкокристалічному дисплеї з ’ являється знак « ».

Встановіть температуру в діапазоні 16~31 °C.

Виберіть швидкість вентилятора: Висока (High), Середня (Mid), Низька 

(Low), автоматичний режим вибору швидкості (Auto).

5.5.7 Режим вентиляції.

На рідкокристалічному дисплеї з ’ являється знак « ».

Температура не регулюється.

Виберіть швидкість вентилятора.

5.5.8 Режим осушення.

На рідкокристалічному дисплеї з ’ являється знак « ».

Температура не регулюється.

Швидкість вентилятора призначається автоматично і не регулюється.

Задана температура автоматично призначається 26 °C.

5.5.9 Завдання температури

Кнопками « » « » встановіть задану температуру в діапазоні 16~31 °C.

Кнопка « » збільшення значення температури, максимальне значення 

31 °C.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



69

Кондиціонер повітряно касетного типу

Кнопка « » зменшення значення температури, мінімальне значення 16 °C.

У режимі встановлення часу виберіть кнопками значення часу таймера 

або поточний час.

5.5.10 Регулювання швидкості вентилятора

Послідовно натискаючи кнопку « » (поз. 15) виберіть потрібну швидкість 

вентилятора:

Auto Low Mid High

У режимі осушення швидкість вентилятора задається автоматично і не 

регулюється.

5.5.11 Режим хитання жалюзі/приплив свіжого повітря (Swing/fresh).

Після первісної подачі електроживлення дані функції вимкнені.

Для активації функції натисніть і утримуйте кнопку « » (поз. 15) протя-

гом 5 секунд, на ЖК дисплеї висвітиться відповідний знак.

Для вимкнення натисніть і утримуйте протягом 3 секунд.

5.5.12 Встановлення поточного часу.

Після подачі живлення на дисплеї висвічується значення «0:00».

Натисніть і утримуйте протягом 5 сек кнопку CLOCK поз. 16. Почне ми-

гати індикатор значень ГОДИНУ і ХВИЛИНА. Натисненням кнопки CLOCK 

поз.16 виберіть необхідний параметр установки.

Кнопками « » « » задайте значення години та хвилини.

Натисніть і утримуйте кнопку CLOCK поз. 16 протягом 3 секунд для збе-

реження налаштувань.

5.5.13 Установка часу таймера.

Час таймера встановлюйте після встановлення поточного часу п. 5.5.12

Кнопкою CLOCK поз. 16 виберіть режим встановлення таймера.

Задайте час включення (on) або вимкнення (off) по таймеру в залежності 

від поточного статусу кондиціонера.

Кнопкою « » виберіть значення ГОД. Натисніть кнопку CLOCK поз. 16 і 

Кнопкою « » виберіть значення ХВИЛИНА.

Натисніть і утримуйте кнопку CLOCK поз. 16 протягом 3 секунд для збе-

реження налаштувань.
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5.5.14 Індикація кодів помилок (несправностей).

У випадку виникнення несправностей на рідкокристалічному дисплеї ви-

свічується код помилки.

У таблиці нижче наведено список можливих несправностей:

Тип кондиціонера

Опис несправності

Блоки вільної 
компонування 

інверторного типу

Спліт система 
Dc-inverter

Спліт си-
стема не 

інверторного 
типу

Несправність датчика температури пові-
тря всередині приміщення (T1) E7 E7 E7

Несправність датчика температури
на вихідний трубі випарника (T2) E8 E9 E9

Несправність датчика температури
на калаче випарника (T2B) E9 / /

Несправність датчика температури 
конденсатора (Т3) / / E8

Несправність комутації внутрішнього
і зовнішнього блоків E3 E0 /

Несправність комутації / / EE
Спрацював захист зовнішнього блоку E1 E0 E2
Захист від переповнювання
дренажної помпи E4 / /

Несправність комутації проводового 
пульта і внутрішнього блоку EF EF EF

Схема підключення пульта ZZHJJ-BG-XKQ.01.

Роз'єм для підключення панелі

Білий
Червоний

Коричневий
Жовтий

Ж
ов

ти
й

Ч
ор

ни
й

Ко
ри

чн
ев

ий
Ч

ер
во

ни
й

Бі
ли

й

Роз'єм для підключення на пульті

1
2
3
4
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5.6 Додаткові автоматичні функції. 

5.6.1 У кондиціонері є автоматичні функції Auto restart і Defrost.

Auto restart — функція автоматичного відновлення роботи з попередньо 

встановленими параметрами,  після припинення подачі електроживлення і 

подальшої його подачі.

Preheat — функція гарячого пуску. З метою запобігання подачі холодного 

повітря в приміщення після увімкнення кондиціонера в режим нагріву, вен-

тилятор внутрішнього повітря вмикається в роботу з затримкою 2–5 хвилин 

після увімкнення в роботу компресора.

Defrost — функція автоматичного розморожування теплообмінника зо-

внішнього блоку кондиціонера при роботі в режимі нагріву. При роботі конди-

ціонера в режимі нагріву можливо обмерзання теплообмінника зовнішнього 

блоку, тому кондиціонер автоматично увімкнеться в режим розморожування  

на час від 2 до 10 хвилин.

6 УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

6.1 Кондиціонер повинен експлуатуватися при температурі згідно з та-

блицею:

Температура в приміщенні,
DB/WB (°C)

Температура ззовні 
приміщення, DB/WB (°C)

Min температура в режимі 
охолодження

17/14 16/-

Max температура в режимі 
охолодження

32/23 43/26

Min температура в режимі 
нагріву

20/- -7/-8

Max температура в режимі 
нагріву

31/- 21/-

6.2 Після перемикання кондиціонера з одного режиму в іншій, компресор 

запуститься після 3-х хвилинної затримки.

6.3 Після відключення живлення і потім миттєвої подачі відбудеться за-

тримка подачі живлення 20 сек.
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7 ВИМОГИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Правильно вибирайте кімнатну температуру

Ніколи не залишайте під кімнатним блоком предметів, які повинні залишатися сухими

Не відкривайте на тривалий час вікна і двері при працюючому кондиціонері

Уникайте попадання прямого повітряного потоку на домашніх тварин і інтер'єр

Розміщуйте телевізор, радіо, стереосистему і т.п. на відстані не менше 1 м
від кімнатного блоку або пульта дистанційного керування.

Якщо пристрій довго не використовується,
вимикайте його електроживлення головним рубильником

Регулюйте кімнатну температуру для 
створення комфортного середовища 
перебування.

З кімнатного блоку може капати вода при 
вологості вище 80% або в разі засмічення 
дренажного трубопроводу.

При включеному головному рубильника, 
навіть якщо пристрій не працює, воно 
споживає електроенергію в кілька ват. 
Вимкнення головного рубильника дозволяє 
заощадити споживання електроенергії.

При довго відкритих вікнах і дверях кондици-
онировання неефективно.

Пристрій може викликати перешкоди, 
спотворення звуку або зображення.

Цим можна завдати шкоди.

Вимкніть
електроживлення
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8 ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ

Після використання кондиціонера, будь ласка, вийміть його з розетки шнур живлення

Перед обслуговуванням (чищенням) 
кондиціонера вийміть його з розетки шнур 
живлення

1. Відкрийте всмоктуючу ґрати. Одночасно 
слід обидві ручки, як показано на малюнку і 
далі повільно зніміть її по напрямку вниз.

2. Зніміть повітряні фільтри.
Відсуньте обидві ручки на звороті 
всмоктуючої решітки назовні і зніміть 
повітряний фільтр. Потім зніміть з нього три 
очисника повітря.

3. Прочистіть повітряний фільтр.
Використовуйте пилосос або промийте 
повітряний фільтр водою. Якщо він дуже 
забруднений, використовуйте нейтральне 
миючий засіб і воду. Висушіть фільтр в тіні 
природним чином - без підігріву і т.п.

Примітки:
Не промивайте фільтр гарячою водою. 
Не сушіть фільтр над вогнем.
Не вмикайте кондиціонер без встановле-
ного у нього фільтра

Не лийте воду безпосередньо 
всередині блоку

Попередження
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4. Встановіть повітряні фільтри.
- Зафіксуйте три очисника повітря на корпусі
повітряного фільтра і далі прикріпіть
повітряний фільтр до всмоктуючої решітці,
помістивши його в захищену область над 
ґратами всмоктування. 
- Встановіть фільтр, засунувши рукоятки
на звороті решітки по напрямку
усередину.

Закрийте всмоктуючу ґрати.

1. Откройте всмоктуючу ґрати.

2. Зніміть повітряні фільтри.

Звертайтеся до п. 1 таблиці
«Як прочистити повітряний фільтр»
Звертайтеся до п. 2 таблиці
«Як прочистити повітряний фільтр»

3. Зніміть всмоктуючу решетку. Поверните 
всмоктуючу грати на 45° і потім підніміть

5. Закрепите всасывающую решетку.

6. Закрепите воздушный фильтр.

7. Закройте всасывающую решетку.

4. Промойте водой.Если всасывающая 
решетка очень грязная , используйте мягкую 
щетку и нейтральное моющее средство. 
Стряхните воду и высушите ее в тени.

Примечание:
Не используйте при промывке горячую 
воду.

Як прочистити всмоктуючу ґрати

Дивіться п. 1.

Смотрите п. 1.

Смотрите п. 1.

Обращайтесь к п. 4 таблицы
«Как прочистить воздушный фильтр»
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• Поглинання з повітря неприємних запахів і газів, таких як окис вуглецю, двоокис 
вуглецю, бензол, бензин тощо.

• Поглинання з повітря шкідливих частинок розміром більше 1,0 мкм, таких як пил, 
квітковий пилок, мікробів, вірусів і так далі.

• Очищувач може бути використаний в протягом півроку — року.

1. Відкрийте всмоктуючу ґрати.

2. Зніміть очищувач воздуха.Снимите 
повітряний фільтр і після відкручування 
гвинтів зніміть очищувач повітря.

3. Дістаньте з пакувального мішка і 
встановіть новий волокнистий електростатич-
ний фільтр, потім закріпіть його на повітряній 
фільтрі.

4. Закріпіть повітряний фільтр.

Див. п. 1 таблиці «Як прочистити повітряний 
фільтр»

Див. п. 4 таблиці «Як прочистити повітряний 
фільтр»

Призначення і періодичність обслуговування очищувачів повітря

Заміна очищувачів повітря
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Як почистити воздуховыпускные канали і корпус пристрою.
• Проводьте чищення з використанням м'якою дрантя, нейтрального миючого засобу і води.
• Не використовуйте бензин, гас, розчинник, чистячі та полірувальні пасти, рідкі
інсектициди, що може призвести до втрати кольору або появи подряпин на пристрої. Якщо
повітряна заслонка дуже брудна, її можна зняти для очищення, як показано нижче.

1. Відділення заслінки. Відкрутіть потаємні 
гвинти на бічних сторонах заслінки, почистіть 
з використанням м'якою ганчір'я.

2. Закріплення заслінки. Встановіть ребра на 
боковинах повітряного отвору в щілини 
заслінки і скріпіть їх гвинтами для фіксації 
заслінки.

1. Переконайтеся в тому, що ніякі об'єкти не
загороджують воздухоприемные і
воздуховыпускные канали як зовнішніх,
так і кімнатних блоків.
2. Переконайтеся в тому, що заземлюючий
провід єднаний належним чином і
ніде не пошкоджений.
3. Переконайтеся в тому, що повітряний 
фільтр чистий.
4. Увімкніть живлення за 6 годин до запуску
кондиціонера.

1. Очистіть фільтр і корпус пристрою.
2. Вимкніть живлення.
3. Очистіть зовнішній блок від пилу.
4. Якщо десь на зовнішньому блоці
з'явилася іржа, її необхідно
обробити й зафарбувати з метою
запобігання її поширення.

Відділення та установка заслінки

До першого в цьому сезоні запуску кондиціонера

Чищення після закінчення сезону

Вимкніть
електро-

живлення
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9 МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І ЗАХОДИ ПО ЇХ УСУНЕННЮ

9.1 Увага, у разі виникнення нештатної ситуації (появи запаху гару, диму 

та інше) негайно вимкніть кондиціонер з  мережі електроживлення та звер-

ніться до сервісного центру. Не намагайтеся самостійно відремонтувати кон-

диціонер!

9.2 У разі виникнення інших ситуацій, пов’язаних із зупинкою кондиціо-

нера і припинення виконання ним заданих функцій, перш ніж звернутися в 

сервісний центр перевірте наступні моменти:

Проблема Можлива причина Заходи щодо усунення

Система
не працює

Система знаходиться в режимі 
«пауза»

Натиснути кнопку включення в 
роботу

Немає  електроживлення в мережі Кондиціонер вмикається після 
подачі живлення

Сіли батарейки пульта управління Замінити батарейки пульта

Блок знаходиться поза межами 
досяжності  пульта управління

Піднесіть пульт на відстань не далі 
8 м

Недостатнє 
охолодження 
або нагрів

На вході або виході повітря 
внутрішнього або зовнішнього 
блоків є перешкоди

Усунути перешкоди

Некоректна установка температури Виставити температуру коректно

Задана низька швидкість обертання 
вентилятора внутрішнього блоку Встановіть більш високу швидкість

У приміщенні відкриті вікна чи двері Закрийте вікна та двері

У приміщенні велика  кількість 
людей

Неправильно підібраний 
кондиціонер, без врахування 
великої кількості людей

У приміщенні велика  кількість 
джерел тепла

Неправильно підібраний 
кондиціонер, без врахування всіх 
джерел тепла

Засмітився повітряний фільтр- сітка Очистіть і промийте фільтр

Система 
не відразу 
включається в 
роботу

Спрацювала штатна функція 3-х 
хвилинної затримки після переми-
кання в інший режим або після ви-
микання і моментального увімкнення 
живлення.

З метою захисту компресора, блок 
включиться в роботу не раніше ніж 
через 3 хв

Штатна затримка увімкнення системи 
в роботу протягом однієї хвилини 
після подачі електроживлення

Зачекайте хвилину і система почне 
роботу
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Поява тума-
ну поблизу 
внутрішнього 
блоку

Дане явище можливо при роботі в 
режимі охолодження при занадто 
вологому повітрі в приміщенні з 
кондиціонером

Cторонні шуми

Шум поточної води
При роботі кондиціонера може бути 
чутний шум перетікання  хладагента 
у фреоновому контурі

Можливий шум роботи дренажного 
насоса

Потріскування
При роботі, внаслідок різниці тем-
ператур можливе розширення або 
стискання пластика корпусу

Поява запахів 
вихідного 
повітря

Можливо це запахи самого 
приміщення: меблів, одягу і т.п. Усуньте запахи приміщення

Не регулюється 
швидкість 
вентилятора

Перевірте, чи не включений режим 
AUTO

У режимі AUTO кондиціонер автома-
тично вибирає швидкість вентиля-
тора

Перевірте, чи не включений режим 
DRY

В режимі осушення швидкість венти-
лятора регулюється автоматично

Не регулюється 
значення 
заданої темпе-
ратури

Увімкнено режим вентиляції (FAN) У режимі вентиляції задана темпера-
тура не регулюється
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10 ВСТАНОВЛЕННЯ ТА МОНТАЖ БЛОКІВ

10.1 Вимоги щодо розміщення внутрішнього блоку

10.1.1 Блоки повинні розміщуватися відповідно до вимог розділу 3 цієї ін-

струкції.

10.1.2 На малюнку 10.1 показані настановні розміри при установці вну-

трішнього блоку.

B

C

Матеріал
стіни

B

C

Горючий
матеріал

Вогнезахисні матеріали,
негорючі матеріали

або метал

A

Стеля
більше 250 см

Більше 5 см Більше 5 см Більше 5 см

Більше 100 см Більше 100 см

більше
100 см

більше
100 см  

Перешкода

A > 330 мм

Вогнезахисні
матеріали

Рiс. 10.1

10.1.3 Висота стель, де може бути встановлений блок, повинна бути 

2,7~3,2 м.
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10.2 Установка внутрішнього блоку
10.2.1 Установочні розміри внутрішнього блоку.

C=
83

5 
м

м

C=835 мм

D4=780 ммY = 604
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00
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65
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B=875 910 мм
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A=950 мм

B=
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м
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м
м

c=
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0(
15

0)
 м

м
e=

28
0(

24
0)

 м
м

b=
5�

20
 м

м
d=

30
0�

31
5(

26
0�

27
5)

м
м

Дренажна
трубка

Труби хладагента
Стеля

17
5�

18
0

0�
5

90 22
5

a � Розмір між кронштейном і стелею
b � Товщина панелі стелі
c � Розмір між кронштейном і верхній точкою блоку
d � Розмір між стелею та верхній точкою блоку
e � Висота блоку

B — Розміри отворів у стелі

Рiс. 10.2

10.2.2 Для кріплення на стелі застосовуються спеціальні анкерні підвісні 

болти М10, Pic 10.3. Болти кріпляться в основному стелі. Стеля має бути гори-

зонтально рівним, жорстким і твердим, щоб блок був надійно закріплений, а 

так само щоб запобігти вібрацію при роботі.

10.2.3 Отвори під підвісні болти в бетонному стелі свердляться по розмітці, 

яка робиться за трафаретом. Глибина посадки анкерного болта в бетонному 

стелі 45~50 мм.
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Рiс. 10.3

10.2.4 На малюнку 10.4 показані елементи кріплення корпусу блоку і ре-

гульований розмір від підвісної стелі до підвісної вушка повинен бути 90 мм. 

Підвісний болт

Гайка

Гайка

Підвісна стеля
(нижня частина)

90
 м

м

Шайба

Шайба

Вушко

Рiс. 10.4

10.2.5 Підвісьте внутрішній блок на підвісні болти і за допомогою «рівня» 

(ріс. 10.5), виставите блок строго в горизонтальному положенні. Потім зафік-

суйте блок за допомогою гайок підвісних болтів.

Рівень

Підвісний болт М10 
Внутрішній блок

Стеля
30 мм

43
 м

м

Настановна
плата

Вушко

Підвісний болт М10
Настановний
вушко

Гайка М10

Гайка М10

Шайба 10
Шайба 10

Рiс. 10.5
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10.2.6 Система дренажу.

10.2.6.1 Для відведення конденсату від внутрішнього блоку необхідно орга-

нізувати систему відведення дренажу.

10.2.6.2 Система відведення дренажу являє собою дренажну трубу, що від-

водить, яка підключається до патрубка на внутрішньому блоці, а так само 

дренажний насос, який вбудований у внутрішній блок.

10.2.6.3 Максимальна висота підйому від підвісної стелі — 600 мм, макси-

мальна висота підйому від вихідного патрубка 360 мм (див. ріс. 10.9).

10.2.6.4 У якості дренажної труби використовуйте полихлорвиниловую 

трубку. Максимальна довжина труби 20 м. 

10.2.6.5 Зовнішній діаметр дренажного відвідного патрубка на блоці 20 мм.

10.2.6.6 Дренажна труба повинна встановлюватися з ухилом 1:100 (ріс. 10.6).

Труба повинна фіксуватися підвісами через кожні 1,5~2 м.

На трубі не має бути перегинів вгору або вниз.

При необхідності відведення дренажу від декількох блоків може бути зве-

дений в одну центральну дренажну трубу.

Кронштейн
1,5–2 м

Перегини шланга
неприпустимі

Ухил 1/100

10 мм

Ухил 1/100
VP30

Рiс. 10.6

10.2.6.7 Дренажна труба зверху повинна бути ізольована. Товщина матері-

алу ізоляції не менше 10 мм.

10.2.6.8 Гнучкий дренажний відведення забезпечує гнучкість при підводці 

дренажних труб (ріс. 10.7).
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Макс. зсув від осі патрубка

Відвід 45 °C (Макс.)

Гнучкий рукав

Гнучкий відвід

Внутрішній блок

20

o
45

Рiс. 10.7

10.2.6.9 Дренажну полихлорвиниловую трубку підключають до гнучкого 

відведенню блоку. Труба вставляється в відвід на глибину приблизно 40 мм. 

Перед з'єднанням, на що сполучається частина труби наноситься спеціаль-

ний клей. На малюнку 10.8 показано з'єднання труби з патрубком.

Ізоляція Ізоляція Поліхлорвінілова
дренажна трубка

Гнучкий рукавГнучкий відвід

Рiс. 10.8

10.2.6.10 У внутрішньому блоці кондиціонера є вбудований дренажний на-

сос. За певних умов для зливу вимагається підняти конденсат на певну висо-

ту. Mаксимальна висота підйому від вихідного патрубка 360 мм (див. ріс. 10.9).
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L  N

Стеля

Внутрішній блок

не більше
100 мм

не
 б

іл
ьш

е 
36

0 
мм

не
 б

іл
ьш

е 
60

0 
мм

Рiс. 10.9

10.2.7 Встановлення панелі розмірами 830×230×830 і 830×310×830.

10.2.7.1 Попередня підготовка панелі перед установкою (ріс. 10.10).

Зняти кришку

Натиснути і потягнути
вниз

Зніміть захисні кутники

Закрутіть кріпильні
гвинти

Рiс. 10.10
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10.2.7.2 Порядок установки панелі (ріс. 10.11).

1) Встановіть два гвинти M10×20 з шайба-

ми в корпус блоку. Панель при установці має 

бути правильно орієнтована у відповідності з 

червоною стрілкою. Укрутіть залишилися два 

кріпильні гвинти в панель.

2) Підключіть роз'єм крокового двигуна жа-

люзі згідно зі схемою.

3) Закріпіть кріпильними гвинтами М10×20 

панель блоку до корпусу.

4) Панель блоку повинна бути притиснута 

до корпусу.

5) Встановіть решітку виходу повітря.

10.2.8 Встановлення панелі розмірами 580×255×580.

10.2.8.1 Підготовка до встановлення (pіс. 10.12).

Затискачі

Зніміть ґрати

Отвори під
гвинти настановні

Рiс. 10.12

Рiс. 10.11
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10.2.8.2 Порядок встановлення див. п. 10.2.7.2.

Рiс. 10.13

10.3 Установка і монтаж зовнішнього блоку.
10.3.1 При установці зовнішнього блоку необхідно дотримуватися таких 

вимог:

1) Зовнішній блок повинен бути встановлений в місці, де буде забезпече-

ний повітро- і теплообмін.

2) Увага! Фреон при взаємодії з вогнем утворює отруйний газ, тому в разі 

виявлення витоку фреону необхідно провітрити приміщення.

3) У таблиці наведено параметри довжини і перепаду по висоті між блока-

ми, які необхідно дотримувати при монтажі:

Діаметр рідинної труби
Параметр труби ∅6.35 ∅9.52 ∅12.7

Максимальна довжина труби, м 15 20 25
Максимальний перепад по висоті між блоками
(см. ріс. 10.14), м 7,5 9 10

Максимальна кількість вигинів труби 5 5 5
 

Зовнішній блок

Коліно для запобігання
попадання води в приміщення

Внутрішній блок

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

пе
ре

па
д

Рiс. 10.14
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4) Блок повинен бути встановлений на твердій рівній поверхні.

З метою зниження рівня вібрації при роботі, необхідно під «лапки» бло-

ку встановлювати амортизуючі пластинки. Якщо блок встановлюється в зоні 

негативних температур, то пластини повинні виготовлятися з морозостійкої 

гуми.

5) Відстань від блоку до найближчих перешкод згідно малюнку 10.15.

Не менш
200 мм

Не менш
100 мм

Не менш
1500 мм

Не менш
500 мм

Не менш
100 мм

Рiс. 10.15

10.3.2 Внутрішній і зовнішній блок з'єднуються між собою фреонові труб-

ки. З'єднання гайкові з розвальцюванням. Труби повинні бути покриті термо-

ізоляцією на всьому протязі. На малюнку Ріс. 10.16 показана схема підклю-

чення трубок.

Вентиль

Вентиль

Гаечное з'єднання

Газові труби

Рідинні труби

Зовнішній блок Внутрішній блок

Рiс. 10.16
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10.3.3 Для закручування гайок підключення траси необхідно використову-

вати динамометричний ключ. У таблиці 10.1 наведені моменти затяжок гайок 

для труб різного діаметру.

Таблиця 10.1

Діаметр труби, мм Момент затягування, Н·м (кгс·м)
6,35 14,2(1,4)~17,0(1,7)
9,52 32,7(3,33)~39,9(4,07)

15,87 61,8(6,3)~75,4(7,7)
12,7 49,5(5,04)~60,3(6,16)

19,05 97,2 (9,9)~118,6(12,1)

10.3.4 Міжблочні труби повинні бути обгорнуті монтажним скотчем окремо 

від дренажної трубки і кабелю ріс. 10.17. При обмотці кожний наступний ви-

ток повинен перекриватися наступним.

Фреонові трубки

Кабель

Дренажна трубка

Рiс. 10.17

10.4 Вакуумування системи та дозаправка холодоагентом.
10.4.1 Після того як система змонтована, необхідно провакуумувати фрео-

новий контур використовуючи вакуумний насос.

10.4.2 Вакуумування проводиться з метою видалення вологи з контура. На-

явність вологи може стати причиною підвищеного тиску, замерзання вологи в 

контурі, а також призвести до корозії елементів контуру.

10.4.3 Порядок заповнення системи фреоном

1) Перевірка системи на герметичність. Для перевірки системи на герме-

тичність необхідно закачати в гідравлічний контур траси фреон або суміш 

азоту з фреоном. Тиск повинен бути 3~5 бар. За допомогою електронного де-

тектора шукаємо перевірте місця з'єднання на предмет витоків фреону.

Перевірку герметичності допускається проводити, використовуючи миль-

ний розчин. Після перевірки на герметичність випустіть фреон з контуру тра-

си через сервісний порт або шляхом ослаблення гайки на вентилі підключення

2) Вакуумування. Підключіть шланг вакуумного насоса до сервісного пор-

ту 3-х ходового вентиля зовнішнього блоку, попередньо відкрутивши гайку 

сервісного порту.
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Провакуумуйте систему, використовуючи вакуумний насос і манометро-

вий колектор. Тиск у системі після вакуумування повинна бути не більше

100~200 Па. (Значення свідчення на моновакууметре «-1»)

Перед відключенням вакуумного насоса спочатку перекрийте вентилі на 

манометровом колекторі, потім відключіть вакуумний насос, щоб запобігти 

попаданню повітря в систему. Відключають шланг колектора від порту вен-

тиля зовнішнього блоку.

10.4.4 Після вакуумування якщо система не вимагає дозаправки, то необ-

хідно заповнити фреоновий контур. Для цього за допомогою шестигранного 

ключа відкрийте вентилі на зовнішньому блоці

10.4.3 У зовнішньому блоці кількість заправленого холодоагенту розрахо-

ване на довжину траси 5 м, тому якщо довжина траси більше 5 м, то необхідно 

провести дозаправку згідно з таблицею:

Таблиця 10.2

Діаметр рідинної труби, мм Кількість доданого хладагента (R410A), г/м

6,35 22

9,52 54

12,7 110

10.5 Електричне підключення.
10.5.1 Підключення кондиціонера до мережі електроживлення повинно 

проводитися в відповідності з нормативними документами та правилами з 

електробезпеки. Роботи по підключенню повинні проводитися кваліфікова-

ними спеціалістами, які мають ліцензію на проведення такого роду робіт.

10.5.2 Блоки повинні підключатися згідно електросхеми цієї інструкції 

(див. п.10.6)

10.5.3 Міжблочні кабелі і кабелі живлення мають бути перетину відповід-

ного потужності обладнання. Кабелі електроживлення та сигнальні кабелі не 

повинні стикатися з френовимі трубками.

10.5.4 Обладнання повинно бути заземлене в обов'язковому порядку.

10.5.5 Підключення до мережі повинно виконуватись через автоматичний 

вимикач і УЗО відповідного номіналу.
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10.5.6 Порядок підключення.

1) Зніміть кришку блоку живлення на зовнішньому блоці (Ріс. 10.18).

Зовнішній блок

Кришка блоку живлення

Кабель датчика

Кабель живлення

Термоізоляційний матеріал

Підключення фреоновых труб

Рiс. 10.18

2) Підключіть кабель датчика разморозки до роз'ємів на блоці.

3) До контактної колодці за допомогою роз'ємів під гвинт підключіть ка-

бель живлення, заземлення і сигнальний кабелі.

4) Встановіть кришку блоку живлення на місце.

10.6 Тестування системи.
Після монтажу фреонових трас, перевірки її на герметичність, підключен-

ня до мережі електроживлення подайте харчування на установку.

На рідко-кристалічному дисплеї повинні висвітитися відповідні знаки ін-

дикації. Перевірте систему кондиціонування в різних режимах роботи.
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11 ОБСЛУГОВУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРА КОРИСТУВАЧЕМ

11.1 Для нормальної роботи кондиціонера необхідно здійснювати чистку 

фільтра сітки у внутрішньому блоці. Крім того необхідно очищати пил на по-

верхні пульта управління

11.2 Фільтр необхідно вилучати та промивати під струменем холодної води 

або пилососити.

11.3 Протирати поверхню корпусу панелі або пульта управління необхідно 

використовуючи м'яку суху або злегка вологу тканину. Допускається вико-

ристовувати рідкі миючі засоби, але вони повинні повністю віддалятися ган-

чіркою в процесі обслуговування.

Не використовуйте для протирання поверхонь абразивні миючі засоби 

(порошки).

11.4 Не використовуйте для протирання різні хімічно активні речовини, 

розчинники, ацетон, бензин і т.п.

11.5 Перед тим як дістати фільтр з блоку відключіть кондиціонер від ме-

режі електроживлення. Після відключення дочекайтеся повної зупинки вен-

тилятора.

11.6 Для того щоб дістати фільтр, посуньте засувки на панелі всередину 

відносно один одного (Рiс. 11.1 А) та опустіть край панелі вниз (Рiс. 11.1 B).

Рiс. 11.1

11.7 Вийміть фільтр і промийте його. При відкриванні панелі необхідно 

звернути увагу, щоб кабелі управління не перебували в натягнутому напру-

женому стані.

11.8 Після того як фільтр був промитий і висушений, встановіть його на 

місце і закрийте решітку панелі.

11.9 Звернути увагу, щоб при закритті решітки не були затиснуті і пошко-

джені сигнальні керуючі кабелі, підключені до панелі і блоку.
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11.10 Фільтр необхідно прочищати приблизно один раз в два тижні. При 

необхідності і частіше. У разі якщо забруднення не видаляються з фільтру, 

фільтр необхідно замінити

11.11 Якщо планується не експлуатувати кондиціонер протягом місяця і 

більше, необхідно перед відключенням дати попрацювати кондиціонер в ре-

жимі вентиляції приблизно на 3–4 години. Потім вимкнути кондиціонер з 

пульта, відключити від джерела живлення і вилучити батарейки з пульта.
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12 ЕЛЕКТРИЧНІ СХЕМИ

12.1 Схема міжблочного підключення та підключення кондиціонера до ме-

режі електроживлення.

12.1.1 Схеми зовнішніх та внутрішніх блоків кондиціонера.

Внутрішній блок

Автоматичний вимикач
системи

Межблочный кабель (3 × 2,0) + (2 × 1,5)

Кабель живлення 3 × 2,5

~220 В/50 Гц

Зовнішній блок

12.1.2 Модели производительностью 48000 БТЕ/час.

Внутрішній блок

Автоматичний
вимикач
внутрішнього блоку

Автоматичний
вимикач
зовнішнього блоку

Межблочный кабель 2 × 1,5

Кабель живлення 3 × 2,5

~220 В/50 Гц

Зовнішній блок
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12.2 Електричні схеми зовнішніх та внутрішніх блоків кондиціонера.

12.2.1 Внутрішній блок 12000 БТЕ/год.
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12.2.2 Зовнішній блок 12000 БТЕ/год.
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12.2.3 Внутрішній блок 18000 БТЕ/год.
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12.2.4 Зовнішній блок 18000 БТЕ/год.
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12.2.5 Внутрішній блок 24000 БТЕ/год.
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12.2.6 Зовнішній блок 24000 БТЕ/год.
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12.2.7 Внутрішній блок 48000 БТЕ/год.
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12.2.8 Зовнішній блок 48000 БТЕ/год.
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13 ГАРАНТІЯ І СЕРВІС

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за покупку кондиціонера KITANO. Продукція KITANO по 

праву визнана однією з самих надійних та якісних у світі, і не дивно, що по-

купці з різних країн віддають перевагу обладнанню цієї торгової марки. Весь 

спектр кліматичної техніки KITANO створений на базі новітніх науково-

технічних досягнень з застосуванням високих технологій і найсучасніших 

розробок.

Гарантійний термін на кондиціонери KITANO становить 3 роки з дня по-

купки устаткування. Виробник бере на себе зобов'язання протягом гарантій-

ного терміну забезпечити безкоштовне усунення дефектів, що виникли з його 

вини при дотриманні споживачем вимог інструкції з експлуатації та умов га-

рантії.

Гарантійний ремонт і сервісне обслуговування придбаного Вами облад-

нання виконується офіційним дилером KITANO, здійснившим його продаж 

і установку. Адреса і телефон офіційного дилера зазначений у гарантійному 

талоні.

УМОВИ НАДАННЯ ГАРАНТІЇ

1. Гарантія на обладнання діє тільки при наявності оригіналу гарантійний та-

лона, заповненого належним чином, в якому розбірливо і чітко зазначені: 

найменування обладнання, номери штрих-кодів виробів, найменуван-

ня Продавця, дата продажу, печатка і підпис Продавця, підпис Покуп-

ця і т.д. При порушенні цих умов, а також в випадках, коли дані, вказані 

в гарантійному талоні змінені, стерті або переписані, талон визнається 

недійсним. 

2. Гарантія діє на території Російської Федерації, Республіки Білорусь і 

Республіки України і поширюється на обладнання, придбане на території 

цих держав.

3. Виробник не несе гарантійні зобов'язання і не проводить гарантійний ре-

монт виробу в наступних випадках:
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3.1 Якщо гарантійний талон відсутній або не оформлений належним

чином.

3.2 Якщо дефект викликаний зміною конструкції або схеми виробу без 

попередньої письмової згоди Виробника або його дистрібьютора.

3.3 Якщо продаж, монтаж, налагодження, пуск в експлуатацію, сервісне 

обслуговування або ремонт здійснювалися невповноваженими особа-

ми, які не є офіційними дилерами KITANO.

3.4 Обладнання вийшло з ладу з вини Покупця або третіх осіб (Механічні 

пошкодження, неякісне або несправне електроживлення і т.п.).

3.5 У разі порушення правил і умов експлуатації, викладених в інструкції 

з експлуатації, а також правил догляду та сервісного обслуговування.

3.6 У разі попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин  і агре-

сивних речовин і т.п.

3.7 Якщо дефект викликаний дією непереборних сил (пожежа, повінь, 

удар блискавки тощо), нещасними випадками, навмисними або необе-

режними діями споживача або третіх осіб, а також інших причин, що 

знаходяться поза контролем Виробника.

4. Для забезпечення довговічної безвідмовної роботи кондиціонера KITANO 

передбачається його обов'язкове регламентне сервісне обслуговування 

(РСО) у відповідності з наступним графіком:

• перший РСО — не пізніше ніж через 1 рік з дня покупки обладнання,

• друге і наступні РСО — не пізніше ніж через 1 рік з дня проведення 

попереднього РСО.

• При проходженні РСО у офіційного дилера KITANO, в гарантійному 

талоні ставиться відповідна відмітка. Якщо обладнання не пройшло 

регламентне сервісне обслуговування в зазначений термін, гарантія 

анулюється. Вартість РСО встановлюється Продавцем.

• Чистку фільтрів можна виконувати самостійно, рекомендується про-

водити ці роботи щомісяця.

5. Виробник кондиціонерів KITANO не несе відповідальність за можливу 

шкоду, прямо або побічно нанесену продукцією KITANO, людям, домашнім 

тваринам, майну у разі, якщо це сталося в внаслідок недотримання правил 

і умов експлуатації, установки виробу невповноваженими особами, умис-

них чи необережних дій споживача або третіх осіб.
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Справний виріб в повному комплекті, з інструкці�
єю по експлуатації отримав; умовами гарантії 
ознайомлений і згідний:

Увага!

Будь ласка, вимагайте від Продавця
повністю заповнити гарантійний талон
і відривні талони.
Заповнюється Фірмою�продавцем

Виріб/Модель

Серійний номер

Дата продажу

Фірма�продавец

Адреса фірми

Телефон фірми

Штамп
Продавця

Підпис покупця
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ВІДМІТКИ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ РЕГЛАМЕНТНОГО СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Дата проходження РСО

Майстер

Печатка
офіційного

дилера KITANO

Дата проходження РСО

Майстер

Печатка
офіційного

дилера KITANO

ВІДМІТКА ПРО ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ

Дата прийому

Дата видачі

Особливі відмітки

Печатка
офіційного

дилера KITANO

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН «A» № _____________

Заполняется официальным дилером KITANO

Офіційний дилер KITANO

Дата продажу

Виріб / Модель

Штрих+код

Зовнішній блок

Внутрішній блок

ВІДМІТКА ПРО ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ

Дата прийому

Дата видачі

Особливі відмітки

Печатка
офіційного

дилера KITANO

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН «Б» № _____________

Заполняется официальным дилером KITANO

Офіційний дилер KITANO

Дата продажу

Виріб / Модель

Штрих+код

Зовнішній блок

Внутрішній блок
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Заполняется официальным дилером KITANO

Заполняется официальным дилером KITANO

ВІДМІТКИ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ РЕГЛАМЕНТНОГО СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Дата проходження РСО

Майстер

Печатка
офіційного

дилера KITANO

Дата проходження РСО

Майстер

Печатка
офіційного

дилера KITANO

Дата прийому

Дата видачі

Номер
замовлення+наряду

Дефектний вузол /
Прояв дефекту

Майстер

Дата прийому

Дата видачі

Номер
замовлення+наряду

Дефектний вузол /
Прояв дефекту

Майстер
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