
1ITCod. 3QEXXXX  -  Rev. 00 - xx/2019 - working

DIAMANT M

1

DIAMANT

O-FRIEN

R
E

F

RIGERANT
G

S
A

R32
D

L
YE

C

IT

SK- INŠTALAČNÝ MANUÁL VNÚTORNEJ JEDNOTKY   

Monosplit s DC inverterom 

www.ferrolislovakia.sk

PREHLÁSENIE O ZHODE S PREDPISMI Spoločnosť vyhlasuje, že dané zariadenie spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc a následných úprav. • smernica o nízkom napätí 2014/35 / EÚ; • smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30 / EÚ; • smernica 2012/19 / OEEZ EÚ; • Smernica 2011/65 / EÚ RoHS. • Smernica 2009/125 / CE ErP A je v súlade s tým, čo je uvedené v nariadeniach • EN 60335-2-40

PREHLÁSENIE O ZHODE S PREDPISMI

 Spoločnosť vyhlasuje, že dané zariadenie spĺňa požiadavky nasledujúcich 
smerníc a následných úprav. 
• smernica o nízkom napätí 2014/35 / EÚ; 
• smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30 / EÚ; 
• smernica 2012/19 / OEEZ EÚ; 
• Smernica 2011/65 / EÚ RoHS. 
• Smernica 2009/125 / CE ErP 
A je v súlade s tým, čo je uvedené v nariadeniach
 • EN 60335-2-40
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1 TECHNICKÉ PARAMETRE
7 9 12 18 24 UM

Elektrické napájanie 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 V-F-Hz
Chladenie výkon* 2050 2640 3520 5280 7040 W 
Vykurovanie výkon* 2350 2930 3810 5570 7330 W 
Vonk. jednotka prietok 
vzduchu(Max-med-min) 520/460/340 520/460/340 600/500/360 840/680/540 980/817/662 m3/h 

Hladina akustického tlaku vonkajšej 
jednotky ** (Max-med-min-pomalá)

40/30/26/21 40/30/26/21 40/34/26/22 44/37/30/25 44,5/42/34,5/28 dB(A) 

Vonkajšia jednotka akustick-
ého výkonu (Max)

54 54 53 55 59 dB(A) 

Kvapalné pripojenie  Φ6(1/4")  Φ6(1/4")  Φ6(1/4")  Φ6(1/4")  Φ9.52(3/8") mm (inch) 
Plynné pripojenie Φ9.52(3/8") Φ9.52(3/8") Φ9.52(3/8") Φ12.0(1/2") Φ15.87(5/8") mm (inch) 
Prázdna hmotnosť 7,5 7,5 7,5 10 12,3 kg 

Rozmery balenia
W 870 870 870 1035 1120 mm 
H 270 270 270 295 310 mm 
D 360 360 360 380 405 mm 

Poznámka:
Vonkajšia teplota vzduchu = 35 ° CDB • Teplota okolitého vzduchu = 27 ° CDB / 19 ° CWB
Vonkajšia teplota vzduchu = 7 ° CDB / 6 ° CWB • Teplota okolitého vzduchu = 20 ° CDB
* Pre jednotky 9-12-18-24 Údaje pre kombináciu Mono-Split, pre 7 000 jednotiek pre nominálne údaje pre kombináciu s jednotkou Multi 
Split. V prípade kombinácie Multi Split údaje závisia od kombinácie aktívnych jednotiek.
** Hladina akustického tlaku zistená vo vzdialenosti 1 m: v prostredí 100 m3 s dobou dozvuku 0,5 sekundy.

1.1 ROZEMRY

Obr. 1

MOD. 7 9 12 18 UM
W 805 805 805 957 mm
H 194 194 194 213 mm
D 285 285 285 302 mm
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1.2 POPIS JEDNOTKY

1. KRYT PRE STENOVÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Skrinka, v ktorej je umiestnená vnútorná jednotka steny, je celá 
vyrobená z ABS plastu a tiež slúži ako nosná konštrukcia.
2. VETRACIA JEDNOTKA
Vetracia jednotka nástennej jednotky sa skladá z tangenciálneho 
ventilátora. To zaisťuje veľmi tichý chod. Vonkajšia jednotka je 
vybavená skrutkovitým ventilátorom s veľkými lopatkami. motor 
je jednosmerný typ bez kefy.
3. VÝMENNÍK PRE VÝMENU TEPLA
V oboch jednotkách je výmenník na výmenu tepla 
vyrobená z medených rúrok s hliníkovými plechmi v kontin-
uálnom balení. Žliabky sú priamo blokované mechanickou 
expanziou medenej rúrky, aby sa dosiahol vysoký stupeň 
prenosu tepla.
4. FILTRAČNÁ SEKCIA
Filtračná sekcia, ktorá sa nachádza vo vnútornej jednotke, je vy-
robená zo syntetického materiálu s vysokou filtračnou kapacitou 
a môže sa regenerovať jej vyfukovaním a umytím.
5. DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
Klimatizácie tejto série sú vybavené infračerveným diaľkovým 
ovládaním, ktoré umožňuje jednoduchú obsluhu a kon-
trolu všetkých parametrov.

Obr 2
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1.3 BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

Prísne dodržiavajte nasledujúce predpisy, aby ste zabránili zraneniu obsluhy alebo poškodeniu stroja.• 

Inštalácia jednotky musí byť vykonaná podľa inštalačných pravidiel platných vo vašej krajine. • Táto inštalačná príručka, 
používateľská príručka a schémy zapojenia sú neoddeliteľnou súčasťou stroja. Musia sa uchovávať opatrne a byť pripravené na 
ruky, ak ich obsluha vyžaduje na konzultáciu. • Nedodržanie pokynov v tejto príručke a nedostatočná inštalácia kondicionéra môžu 
mať za následok neplatnosť záručného osvedčenia. Výrobca však nenesie zodpovednosť za priame a / alebo nepriame škody 
spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo za škody spôsobené kondicionérmi nainštalovanými spoločnosťou neskúsený alebo 
neoprávnený personál. • Pri inštalácii zariadenia pracujte na čistom, neprehľadnom mieste. • Je absolútne zakázané dotýkať sa 
pohyblivých častí alebo pohybovať sa medzi nimi. • Pred spustením kondicionéra sa uistite, že rôzne komponenty a celý systém sú
v bezchybnom a bezpečnom stave. • Prísne dodržiavajte bežné údržbárske práce. • Trvajte na originálnych náhradných dieloch. Ak 
tak neurobíte, záruka stratí platnosť. • S bezpečnostnými zariadeniami neodstraňujte ani nemanipulujte. • Pred akoukoľvek prácou 
na stroji odpojte zdroj elektrickej energie. • Na vrchnú časť jednotky nič nedávajte. • Netlačte predmety cez ochranné mriežky 
ventilátora a nedovoľte, aby predmety prepadli. • Povrch banky je ostrý. Nedotýkajte sa ho bez ochranných rukavíc. • Pozorne si 
prečítajte nálepky na stroji, nikdy ich nezakrývajte a ak sú poškodené, okamžite ich vymeňte. • Nepoužívajte stroj vo výbušnej 
atmosfére. • Elektrické vedenie musí byť pravidelne uzemnené. • Ak je napájací kábel poškodený, zastavte stroj, ak je v prevádzke, 
a nechajte ho okamžite vymeniť autorizovaným technikom. • Stroj sa musí skladovať pri teplote od -25 ° C do 55 ° C. • V prípade 
požiaru použite práškový hasiaci prístroj. Nepoužívajte vodu. • Ak stroj pracuje neobvyklým spôsobom, uistite sa, že to nezávisí od 
zlyhania pri vykonávaní bežnej údržby. V opačnom prípade požiadajte o kontrolu stroja odborným technikom. • Ak musí byť vonka-
jšia jednotka demontovaná, je vhodné nechať prácu vykonať v autorizovanom stredisku technickej podpory. • Stroj nesmie byť
vyhodený, ak má byť vyradený, pretože obsahuje materiály, ktoré sa musia recyklovať alebo zlikvidovať v autorizovaných 
strediskách. • Neumývajte práčku priamym prúdom alebo pod tlakom vody alebo korozívnymi látkami. 

Výrobca a popredajná servisná sieť sú vám k dispozícii pre rýchlu a presnú technickú pomoc a pre čokoľvek iné, čo je 
schopné zaistiť najlepšiu prevádzku a dosiahnuť maximálnu efektivitu vášho stroja.
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2. INŠTALÁCIA
2.1 BALENIE A ULOŽENIE 
Všetky stroje sú balené v kartónových škatuliach špecifických pre každú jednotku. Údaje potrebné na správne zaobchádzanie so 
spotrebičom pri skladovaní a inštalácii sú uvedené na obale. Skladovacia teplota musí byť medzi -25 ° C a 55 ° C. Poznámka: 
Nevyhadzujte vonkajšie obaly, aby ste predišli znečisteniu životného prostredia. Po výbere miesta, kam sa má jednotka nainštalo-
vať (pozri príslušné oddiely), postupujte pri rozbaľovaní týchto dvoch jednotiek takto: Vonkajšia jednotka: 1. Vyrežte dva nylonové
remienky. 2.Vyberajte kartónovú krabicu. 3.Odstráňte nylonový obal  

Obr. 3 - 

2.2 INŠTALAČNÉ DIAGRAMY

Vnútorná jednotka môže byť inštalovaná na vyššej strane a naopak. 
Vonkajšia jednotka umiestnená v spodnej časti a vnútorná jednotka v hornej časti („obr. 4 -“). V tomto prípade musí byť na 
vstupnom potrubí urobená slučka,prípadne každé 3 m(podľa obrázka). 

Slučka

Vnútorná j.

Vonkajšia j.

Obr. 4
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Vonkajšia jednotka umiestnená hore a vnútorná jednotka dole („obr. 5 -“). V tomto prípade musia byť na sacom potrubí 
namontované slučky, každé tri metre rozdielu v úrovni. 

Slučka

Vnút. j.

Vonkajšia j.

Obr. 5

Rozdiely medzi jednotkami

Maximálny rozdiel v úrovni medzi vnútornou jednotkou a vonkajšou jednotkou nesmie prekročiť hodnoty uvedené v sekcii 
"OBMEDZENIA DĹŽKY " v manuáli pre inštaláciu vonkajších jednotiek.

Hranice rozdielu dĺžky a výšky
Dĺžka potrubí chladiva medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou musí byť čo najkratšia a v každom prípade je obmedzená 
dodržiavaním maximálnych výškových rozdielov medzi jednotkami.

Poznámka: Zmenšenie výškových rozdielov medzi jednotkami a dĺžkami rúr obmedzí straty na záťaži, čo následne zvýši celkovú 
efektívnosť stroja.

Izolácia rúrok
Medené pojovacie rúrky musia byť izolované.
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Inštalácia je zhrnutá na nasledujúcich obrázkoch „obr. 6 -“:

Obr. 6

1: vyberte miesto inštalácie 
2-3: pripevnite montážnu dosku 
4: vyvŕtajte otvor v stene
5: pripojte potrubie
6: zapojte zapojenie
7: pripravte vypúšťaciu hadicu
8: zabalte potrubie a kábel
9: namontujte vnútornú jednotku
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2.3 INŠTALÁCIA VNÚTORNEJ JEDNOTKY
Výber miesta inštalácie. V súlade s podmienkami uvedenými v časti „Schémy inštalácie“, ktoré sú uvedené v príručke vonkajších 
jednotiek. umiestnite jednotku na čo najnižšiu úroveň a ponechajte nad ňou 15 cm voľného miesta. Odporúča sa dodržiavať 
medzery uvedené na obrázku „obr. 7 -“. Pred pripevnením na stenu skontrolujte, či stena vydrží hmotnosť jednotky, či prúd 
vzduchu nie je obmedzovaný záclonami a podobne a či je poloha vhodná na zabezpečenie optimálneho rozptylu vzduchu v 
miestnosti.

Obr. 7 - 

Inštalácia. Po výbere umiestnenia vnútornej jednotky použite upevňovaciu dosku ako šablónu, aby ste našli presnú polohu pre 
rozpínacie zátky a pre otvor cez stenu. Musí sa zohľadniť celkový priestor potrebný na inštaláciu. Plastové puzdro jednotky obsahuje 
vopred narezané úseky, ktoré sa v prípade potreby dajú odstrániť, aby sa umožnilo vedenie chladiaceho potrubia a káblov.
Mod. 7.9.12

Tvar 
vnútornej 
jednotky

Obr. 8

Mod. 18

Tvar 
vnútornej 
jednotky

Obr. 9

Mod. 24

Tvar 
vnútornej 
jednotky

Obr. 10
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Postupujte následovne:
1.     Doska sa umiestni na stenu do vhodnej výšky a upevní sa na mieste tak, aby bola rovno (použite vodováhu).
2. Označte polohu dier na upevnenie konzoly.
3. Vŕtačkou a vrtákom Ø5 mm vyvŕtajte otvory na zaistenie jednotky a hmoždiny.
4. Vyberte výstupnú stranu pripojovacích potrubí. Odporúča sa používať pravú stranu, ale ak to nie je možné, pozrite si časť 

„MOŽNOSŤ INŠTALÁCIE“.
5. Do steny vyvŕtajte otvor Ø65 mm (alebo Ø90 mm v závislosti od modelu) („obr. 11 -“)), mierne klesajúci smerom nadol smerom 

k vonkajšej časti, začnite vŕtať z jednej strany steny (A) a končiaci na opačná strana (B).
6. Doska sa pripevní na štyri predtým vyvŕtané otvory pomocou príslušných skrutiek.
7. Opatrne nadvihnite a otočte časti potrubia potrebné na pripojenie vonkajšej jednotky a preveďte ich otvorom 70 mm.
8. Potrubie na odvádzanie kondenzátu preveďte rovnakým otvorom. V závislosti od konkrétnych požiadaviek môže byť táto rúrka 

vedená aj v iných smeroch za predpokladu, že je dostatočne naklonená, aby mohla kondenzácia stekať dolu (pozri časť 
„ZAPOJENIE Kondenzačnej prípojky vnútornej jednotky“).

9. Vnútornú jednotku pevne zaveste na háčiky zaisťovacej platne.
10. Presvedčte sa, že je pevne zaistená pohybom jednotky doprava a doľava.

Interiér A Exteriér B

Obr. 11 - 
Obr. 12  

Poznámka: Aby sa jednotka ľahšie pripevnila k doske, podržte spodnú časť jednotky hore a spustite ju v kolmej polohe sprevádza-
júcej plášť. („obr. 12 -“). Inštalatér musí vykonať všetky operácie podľa konkrétnych požiadaviek.
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2.4 MOŽNOSTI INŠTALÁCIE
Vnútorná jednotka môže byť nainštalovaná aj v nasledujúcich polohách:

1. S bočným vývodom vpravo.  

2. S výstupom smerujúcim nadol

3. S bočným vývodom vľavo.

Pri inštalácii jednotky so zadným vývodom vľavo postupujte nasledovne:
1. Vyvŕtajte otvor s priemerom 65 mm (alebo 90 mm v závislosti od modelu) blízko vývodu vľavo. 2. Vytvorte hydraulické spo-
jenia medzi rúrkami vnútornej jednotky a potrubiami vonkajšej jednotky. 3. Rúry umiestnite späť do krytu vnútornej jednotky a 
pripevnite ich príslušnou platňou, ako je to znázornené na obrázku vpravo. 

Pri inštalácii jednotky s vývodmi nabok alebo otočenými nadol postupujte nasledovne:
1. Predrezanú platňu (A- “obr. 13 -”) vyberte v požadovanom smere.
2. Rúry opatrne otočte a nastavte ich do požadovaného smeru.
3. Vykonajte prepojenia chladiva medzi potrubiami vnútornej jednotky a potrubiami vonkajšej jednotky.

Obr. 13 fig. 14 - 

2.5 ELEKTRICKÉ PRIPOJENIA

1. Otvorte predný panel jednotky („obr. 15 -“)
2. Odstráňte plastový KRYT a držiak kábla na pravej strane vnútornej jednotky
3. Vykonajte zapojenia podľa schém zapojenia jednotky „obr. 16 -“.
4. Namontujte späť držiak kábla a zatvorte plastový kryt.
5. Zatvorte predný panel jednotky

Termonál - Svorkovnica

Kryt

Šróby

Držiak kábla

Obr. 15

Terminál
vnút. jednotky

Káble k pripojeniu do
MULTI SPLITU vonkajšej
j jednotkyKáble k pripojeniu

MONO SPLITU vonkajšej
jednotky Obr. 16

POZNÁMKA.
1) Žlto / zelený drôt musí byť o 20 mm dlhší ako iné vodiče. Schéma zapojenia a navrhované zapojenia sú opísané v inštalačnej príručke vonkajších 
jednotiek v časti „ELEKTRICKÉ PRIPOJENIA“.
2) V závislosti od typu aplikácie, Mono-Split alebo Multi-Split, pripojenie W na svorkovnici musí alebo nesmie byť pripojené k vonkajšej jednotke podľa 
vyššie uvedených pokynov.
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2.6 PRIPOJENIE POTRUBIA 
Pri pripájaní potrubí chladiva postupujte nasledovne („obr. 17 -“):
• Konce predtým rozšíreného potrubia zarovnajte s koncami pripojení na vnútorných jednotkách
• Zaskrutkujte spoj rukou a potom dotiahnite pomocou vhodného kľúča (aby ste predišli napätiu na potrubiach, odporúča sa použiť aj 
druhý kľúč).

Obr. 17 - Obr. 18 - Obr. 19

Poznámka: v kombinácii s 18 000 BTU (mod. 18) U.I. vnútornými jednotkami použite súpravu potrubných adaptérov „obr. 18 -“ - 
„obr. 19 -“. 3/8” - 1/2”.

Tieto súpravy sú spolu s vonkajšou jednotku a musia byť pripojené k ventilu na vonkajšej jednotke. Operáciu dokončite pripojením 
rúrky ½ ”potrebnej na pripojenie k vnútornej jednotke

2.7 ZAPOJENIE Kondenzačnej prípojky vnútornej jednotky
Vnútorné jednotky sa štandardne dodávajú s prípojkou vypúšťacej hadice v polohe A („obr. 20 -“). V prípade potreby je možné
polohu pripojenia presunúť na opačné miesto. Za týmto účelom vytiahnite hadicu z počiatočnej polohy A („obr. 20 -“) a posuňte ju do 
polohy B („obr. 20 -“).

Pri príprave armatúr („obr. 21 -“) na odtok kondenzátu nezabudnite, že:•
Priemer vypúšťacej hadice kondenzátu musí byť rovnaký alebo väčší ako priemer inštalačnej rúrky.

• Spoje utesnite a obalte izolačným materiálom, aby sa zabránilo kondenzácii na vonkajších povrchoch hadice.
• Udržujte hadicu na vypustenie kondenzátu krátku a so sklonom nadol najmenej 5%.
• Odtokovú hadicu kondenzátu neohýbajte.
• Po pripojení hadice skontrolujte, či kondenzačná voda ľahko prúdi.
• Na kontrolu odtoku nalejte vodu do odtokovej vane kondenzátu („obr. 22 -“).

Obr. 20

Obr. 21

Obr. 22
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2.8 IZOLÁCIA POTRUBIA

Aby sa zabezpečila účinnosť systému a jeho správna činnosť, je potrebné používať predizolované chladiace prípojky, ktoré sú 
ľahko dostupné na trhu. Venujte pozornosť aj prípojným bodom podľa toho, čo je opísané nižšie:
• Pripojovacie potrubie vnútornej jednotky musí byť obalené tepelne izolačným materiálom „obr. 23 -“.
• Používajte časti izolačného materiálu použité na obalenie rúrok vnútornej jednotky a opatrne ich zakryte lepiacou páskou.
• Po zabalení rúrok ochranným materiálom pripojte elektrický prepojovací kábel (1- “obr. 24 -”), hadicu na vypustenie kondenzátu 
(2- “obr. 24 -”) a rúrky (3- “obr. 24 - “).
• Rúry nikdy neohýbajte, aby ste nevytvorili kolienko.

Obr. 23  Obr.. 24  
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