R32 or R410A

INSTALLATION MANUAL
AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

БЪЛГАРСКИ
Indoor unit
RAS-B05, 07, 10, 13, 16J2KVG-E
RAS-18J2KVG-E
Outdoor unit
RAS-05, 07, 10, 13, 16, 18J2AVG-E
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ǽǾǳǲǽǮǵǻǶ ǺǳǾǸǶ ǵǮ ǯǳǵǼǽǮǿǻǼǿȀ
ɉɪɨɱɟɬɟɬɟɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨ ɩɪɟɞɩɚɡɧɢɬɟ
ɦɟɪɤɢɜɧɚɫɬɨɹɳɨɬɨɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɢɞɚɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟɭɪɟɞɚ.

Ɍɨɡɢɭɪɟɞɟɧɚɩɴɥɧɟɧɫ
R32.

 Преди монтажа внимателно прочетете тези предпазни мерки за
безопасност.
 Спазвайте предпазните мерки, описани тук, за да избегнете рисковете за
Вашата безопасност.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Указва, че неправилната употреба на този уред
може да причини сериозни наранявания или смърт.
ВНИМАНИЕ
: Указва, че неправилната употреба на този уред
може да предизвика телесна повреда (*1) или
имуществени щети (*2).
*1: Телесна повреда означава лек инцидент, изгаряне
или токов удар, които не изискват прием или
неколкократно посещение в болница.
*2: Имуществена щета означава повреда, която
засяга вещи или средства.
За обществено ползване
Захранващият кабел и свързващият кабел на уреда трябва да са изолирани
поне с полипропилен (модел H07RN-F) или да е с означение 60245 IEC66.
(Трябва да бъде инсталирано в съответствие с националните предписания)
Ɂɚ ɞɚ ɢɡɤɥɸɱɢɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɬɨ ɨɬ ɡɚɯɪɚɧɜɚɧɟɬɨ
ȼɇɂɆȺɇɂȿ
Ɍɨɜɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɬɪɹɛɜɚɞɚɛɴɞɟɫɜɴɪɡɚɧɨɤɴɦɡɚɯɪɚɧɜɚɧɟɬɨɫɩɨɦɨɳɬɚɧɚ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɧɩɪɟɤɴɫɜɚɱɢɥɢɫɤɥɸɱɫɪɚɡɞɟɥɹɳɢɫɟɤɨɧɬɚɤɬɢɫɞɟɛɟɥɢɧɚɩɨɧɟ
ɦɦɜɫɟɤɢ.
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ɈɉȺɋɇɈɋɌ
DA
ɁȺɂɁɉɈɅɁȼȺɇȿȿȾɂɇɋɌȼȿɇɈɈɌɄȼȺɅɂɎɂɐɂɊȺɇɉȿɊɋɈɇȺɅ
ɉɊȿȾɂȾȺɁȺɉɈɑɇȿɌȿɄȺɄȼȺɌɈɂȾȺȿɊȺȻɈɌȺɉɈȿɅȿɄɌɊɂɑȿɋɄɂɌȿ RO
ȿɅȿɆȿɇɌɂɂɁɄɅɘɑȿɌȿɁȺɏɊȺɇȼȺɇȿɌɈɍȼȿɊȿɌȿɋȿɑȿȼɋɂɑɄɂ
BG
ɁȺɏɊȺɇȼȺɓɂɄɅɘɑɈȼȿɋȺɂɁɄɅɘɑȿɇɂ.
 ɇȿɋɉȺɁȼȺɇȿɌɈɇȺȽɈɊɇɈɌɈɍɄȺɁȺɇɂəɆɈɀȿȾȺɉɊȿȾɂɁȼɂɄȺ
EE
ȿɅȿɄɌɊɂɑȿɋɄɂɍȾȺɊ.
ɋȼɔɊɀȿɌȿɉɊȺȼɂɅɇɈɋɔȿȾɂɇɂɌȿɅɇɂəɄȺȻȿɅ.ȺɄɈɋɔȿȾɂɇɂɌȿɅɇɂə LV
ɄȺȻȿɅȿɋȼɔɊɁȺɇȽɊȿɒɇɈ,ȿɅȿɄɌɊɂɑȿɋɄɂɌȿɑȺɋɌɂɆɈȽȺɌȾȺȻɔȾȺɌ
SK
ɉɈȼɊȿȾȿɇɂ.
ɉɊɈȼȿɊȿɌȿȾȺɅɂɁȺɁȿɆɂɌȿɅɇɂəɌɉɊɈȼɈȾɇɂɄɇȿȿɋɄɔɋȺɇɂɅɂ
SI
ɂɁɄɅɘɑȿɇɉɊȿȾɂɂɇɋɌȺɅɂɊȺɇȿ.
ɇȿɂɇɋɌȺɅɂɊȺɃɌȿȻɅɂɁɈȾɈɆȿɋɌȺɋȼɂɋɈɄȺɄɈɇɐȿɇɌɊȺɐɂəɇȺ
LT
ɁȺɉȺɅɂɆȽȺɁɂɅɂȽȺɁɈȼɂɂɁɉȺɊȿɇɂə.
 ɇȿɋɉȺɁȼȺɇȿɌɈɇȺɌȺɁɂɂɇɋɌɊɍɄɐɂəɆɈɀȿȾȺȾɈȼȿȾȿȾɈɉɈɀȺɊ
ɂɅɂȿɄɋɉɅɈɁɂə.
1

ɁȺȾȺɂɁȻȿȽɇȿɌȿɉɊȿȽɊəȼȺɇȿɇȺȼɔɌɊȿɒɇɂəɆɈȾɍɅɄɈȿɌɈ
ȾȺȾɈȼȿȾȿȾɈɉɈɀȺɊɉɈɋɌȺȼȿɌȿɆɈȾɍɅȺȾɈɋɌȺɌɔɑɇɈȾȺɅȿɑ
(ɉɈȼȿɑȿɈɌɆ ɈɌɂɁɌɈɑɇɂɐɂɇȺɌɈɉɅɂɇȺɄȺɌɈɊȺȾɂȺɌɈɊɂ
ɉȿɑɄɂɎɍɊɇɂɉȿɓɂɂɌ.ɇ.
ɄɈȽȺɌɈɉɊȿɆȿɋɌȼȺɌȿɄɅɂɆȺɌɂɄȺɁȺȾȺȽɈɂɇɋɌȺɅɂɊȺɌȿɈɌɇɈȼɈ
ɇȺȾɊɍȽɈɆəɋɌɈȼɇɂɆȺȼȺɃɌȿȾȺɇȿɋɆȿɋɂɌȿɏɅȺȾɂɅɇɂəȺȽȿɇɌ
5ɢɥɢ5$ ɋɄȺɄɔȼɌɈɂȾȺȿȾɊɍȽȽȺɁȼɈɏɅȺȾɂɌȿɅɇɂəɄɈɇɌɍɊ
ȺɄɈɋȿɋɆȿɋɂȼɔɁȾɍɏɂɅɂȾɊɍȽȽȺɁɋɏɅȺȾɂɅɇɂəȺȽȿɇɌ
ɇȺɅəȽȺɇȿɌɈȼɈɏɅȺȾɂɌȿɅɇɂəɄɈɇɌɍɊɓȿɋɌȺɇȿɇȿɇɈɊɆȺɅɇɈ
ȼɂɋɈɄɈɂɌɈȼȺɓȿȾɈȼȿȾȿȾɈɋɉɍɄȼȺɇȿɇȺɌɊɔȻȺɂɇȺɊȺɇəȼȺɇȿ
ɇȺɏɈɊȺ
ȺɄɈɉɈȼɊȿɆȿɇȺɂɇɋɌȺɅɂɊȺɇȿɋȿɉɈɅɍɑɂɌȿɑɇȺɏɅȺȾɂɅȿɇ
ȺȽȿɇɌɈɌɌɊɔȻɂɌȿɇȿɁȺȻȺȼɇɈɉɊɈȼȿɌɊȿɌȿɋɌȺəɌȺɋɔɋɋȼȿɀ
ȼɔɁȾɍɏȺɄɈɏɅȺȾɂɅɇɂəɌȺȽȿɇɌȿɁȺɌɈɉɅȿɇɈɌɈȽɔɇɂɅɂɇȿɓɈ
ȾɊɍȽɈɌɈɃɁȺɉɈɑȼȺȾȺɈɌȾȿɅəɈɌɊɈȼȿɇȽȺɁ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не модифицирайте това устройство като премахвате който и да е
предпазител или като окъсявате, който и да е предпазен изключвател.
Не инсталирайте на места, където основата не може да издържи теглото на
устройството.
Ако устройството падне, може да нарани хора или да повреди имуществото
Ви.
Преди да извършвате работа по електрическите вериги, монтирайте
одобрен щепсел към захранващия кабел.
Също така се уверете, че устройството е правилно заземено.
Устройството трябва да бъде инсталирано в съответствие с националните
предписания.
Ако откриете каквито и да е неизправности, не монтирайте устройството.
Незабавно се обадете на Вашия дилър.
 Не използвайте друго охлаждащо вещество, различно от външното тяло,
посочено като допълващо или заместващо.
В противен случай може да възникне необичайно високо налягане в цикъла
на охлаждане, което да доведе до повреда или експлозия на продукта или
до телесни повреди.
Не използвайте други средства за ускоряване на процеса на размразяване
или за почистване, освен препоръчаните от производителя.
Уредът трябва да се съхранява в помещение без наличие на постоянно
работещи източници на запалване (например: открит пламък, работещ
газов уред или работещ електрически нагревател).
Имайте предвид, че хладилният агент може да няма миризма.
Не пробивайте и не изгаряйте уреда, тъй като е под налягане. Не излагайте
уреда на топлина, пламъци, искри или други източници на запалване. В
противен случай може да експлодира и да причини нараняване или смърт.
2

За монтажа е необходим специален инструмент за хладилен агент R32
или R410A.
Дебелината на медните тръби, използвани за хладилен агент R32, трябва
да бъде над 0,8 мм. Никога не използвайте медни тръби по-тънки от 0,8 мм.
След приключване на монтажа или обслужването се уверете, че няма
изтичане на хладилен агент. При контакт на хладилния агент с огън може да
се образува токсичен газ.
Когато вътрешното тяло е свързано с мултисплит външно тяло R32 3M26,
4M27 и 5M34.
Моля, вижте упътването за монтаж на външното тяло IMS и се
консултирайте с местния дилър за минималната площ върху пода.
Спазвайте националните разпоредби относно газа.
ВНИМАНИЕ
Излагането на устройството на вода или друга влага преди инсталиране,
може да доведе до токов удар.
Не съхранявайте във влажни мазета и не оставяйте под дъжд. Също така
не намокряйте.
След като разопаковате устройството, внимателно го проверете за
възможни повреди.
Не инсталирайте уреда на място, където може да настъпи изтичане на
запалим газ. В случай че изтече газ и той се натрупа около уреда, това
може да доведе до пожар.
Не инсталирайте на места, които ще увеличат вибрациите на устройството.
Не инсталирайте на места, които могат да увеличат нивото на шума на
устройството или където шумът и издухваният въздух могат да обезпокоят
съседите.
За да избегнете персонални наранявания, бъдете внимателни, когато
работите с части с остри ръбове.
Моля прочетете това Ръководство за инсталиране внимателно, преди да
инсталирате устройството. То съдържа допълнителни важни инструкции за
правилното инсталиране на устройството.
Производителят не носи никаква отговорност за повреда, настъпила
поради несъблюдаване на указанията в това ръководство.
ИЗИСКВАНЕ ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ НА
ЛОКАЛНИЯ ДОСТАВЧИК НА ЗАХРАНВАНЕТО
Моля уверете се напълно, че за инсталирането на това устройство е известен
локалният доставчик на захранване, преди самата инсталация. Ако срещнете
трудности или ако инсталирането не е одобрено от доставчика, сервизната
агенция ще предприеме адекватни мерки.
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3

Ŷ ȼɚɠɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɬɧɨɫɧɨ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢɹ ɯɥɚɞɢɥɟɧ ɚɝɟɧɬ
Ɍɨɡɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɫɴɞɴɪɠɚ ɮɥɭɨɪɢɪɚɧɢ ɩɚɪɧɢɤɨɜɢ ɝɚɡɨɜɟ.
ɇɟ ɢɡɩɭɫɤɚɣɬɟ ɝɚɡɨɜɟ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚɬɚ.
Ɍɢɩ ɯɥɚɞɢɥɟɧ ɚɝɟɧɬ: R32
ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɧɚ GWP (1): 675 * (ɧɚɩɪ. R32 ɪɟɮ. AR4)
(1)
GWP = ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɡɚ ɝɥɨɛɚɥɧɨ ɡɚɬɨɩɥɹɧɟ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɯɥɚɞɢɥɧɢɹ ɚɝɟɧɬ ɟ ɩɨɫɨɱɟɧɨ ɧɚ ɬɚɛɟɥɤɚɬɚ ɧɚ ɭɪɟɞɚ.
* ɋɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɟ ɧɚ ɛɚɡɚɬɚ ɧɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɡɚ ɮɥɭɨɪɢɪɚɧɢɬɟ ɝɚɡɨɜɟ 517/2014

ǮǸǿǳǿǼǮǾǶ
ȼɴɬɪɟɲɟɧ Ɇɨɞɭɥ
ʋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɚ

ʋ

1

2
Ȼɟɡɠɢɱɧɨ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ × 1

Ɇɨɧɬɚɠɧɚ ɩɥɚɬɤɚ × 1

3

4
Ȼɚɬɟɪɢɹ × 2

5

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɚ

ɋɬɨɣɤɚ ɡɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ × 1

6

Ɇɨɧɬɚɠɟɧ ɜɢɧɬ × 6

ȼɢɧɬ ɡɚ ɞɴɪɜɨ ɫ ɧɢɫɤɚ ɝɥɚɜɚ × 2

8

7
Ɋɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɥɟɬɹ × 1

Ɋɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɡɚ ɦɨɧɬɚɠ × 1

ȼɴɧɲɟɧ Ɇɨɞɭɥ
ʋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɚ

ʋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɚ

!

9
ɂɡɬɨɱɜɚɳɚ ɩɪɨɛɤɚ × 1

ȼɨɞɨɧɟɩɪɨɩɭɫɤɥɢɜ ɤɚɩɚɤ × 2*

* ɇɟ ɫɟ ɢɡɢɫɤɜɚ ɡɚ RAS-05, 07, 10, 13J2AVG
ȼɴɡɞɭɲɧɢ ɮɢɥɬɪɢ
Ⱦɚ ɫɟ ɩɨɱɢɫɬɜɚɬ ɧɚ ɜɫɟɤɢ 2 ɫɟɞɦɢɰɢ.
1. Ɉɬɜɨɪɟɬɟ ɫɦɭɤɚɬɟɥɧɚɬɚ ɪɟɲɟɬɤɚ.
2. Ɉɬɫɬɪɚɧɟɬɟ ɜɴɡɞɭɲɧɢɬɟ ɮɢɥɬɪɢ.
3. ɉɨɱɢɫɬɟɬɟ ɫ ɩɪɚɯɨɫɦɭɤɚɱɤɚ ɢɥɢ ɢɡɦɢɣɬɟ, ɫɥɟɞ ɤɨɟɬɨ
ɩɨɞɫɭɲɟɬɟ.
4. Ɇɨɧɬɢɪɚɣɬɟ ɨɬɧɨɜɨ ɮɢɥɬɪɢɬɟ ɢ ɡɚɬɜɨɪɟɬɟ
ɫɦɭɤɚɬɟɥɧɚɬɚ ɪɟɲɟɬɤɚ.

4

ǲǶǮǱǾǮǺǮ ǵǮ ǶǻǿȀǮǹǶǾǮǻǳ ǻǮ ǰȈȀǾǳȆǻǶȍȀ Ƕ ǰȈǻȆǻǶȍȀ ǺǼǲȁǹ

мм

65 мм или повече

300

Ɂɚɡɚɞɧɨɥɹɜɨɞɨɥɧɨɥɹɜɨɢɩɨɥɚɝɚɧɟ
ɧɚɬɪɴɛɢɬɟɨɬɥɹɜɨ

или

Стена

EN

Кука

пов

ече

1
300

мм

Кук
а

Въз

душ

ен ф

или

ES

Монтажна
планка

ɂɡɪɟɠɟɬɟɩɚɪɱɟ63$&(5ɨɬɤɭɬɢɹɬɚ
ɧɚɨɩɚɤɨɜɤɚɬɚɧɚɜɴɬɪɟɲɧɢɹɦɨɞɭɥ
ɧɚɜɢɣɬɟɝɨɢɝɨɩɨɫɬɚɜɟɬɟɦɟɠɞɭ
ɜɴɬɪɟɲɧɢɹɦɨɞɭɥɢɫɬɟɧɚɬɚɡɚɞɚ
ɧɚɜɟɞɟɬɟɜɴɬɪɟɲɧɢɹɦɨɞɭɥɡɚ
ɩɨɞɨɛɪɚɪɚɛɨɬɚ

пов

ече

илт

ър

Допълнителният маркуч може да се
свърже отляво, отзад отляво, отзад
отдясно, отдясно, отдолу отдясно или
отдолу отляво.

Защитна тръба

пре
дни

я па

нел

.)

Батерии

6

600

600

D

400

600

E

45

100

F

100

100

C мм или повече

ли

ми

Eм

Подложка

Изолирайте отделно, а не заедно
тръбите за хладилния агент.

пов

м

Dм

или

е
пов

Cм

ми

B

Изолационен материал на маркуча
(полиетиленова пяна с дебелина 6 мм)

C

Кит, пластмасови ленти

Количество

ли

Топлоизолираща полиетиленова
пяна с дебелина 6 мм

пов

ече

GR
SV

s Закрепете външният модул с фиксиращи болтове и гайки, ако ще бъде
изложен на силен вятър.
s Използвайте Ø8 мм или Ø10 мм анкерни болтове и гайки.
s Ако ще трябва да източвате замръзнала вода, към долната планка
на външният модул поставете източваща пробка 9 водонепропусклив
капак ! преди да монтирате тялото.
108 мм

Всеки

1

Входящ отвор
за въздуха

Ø25
мм

Входящ отвор
за въздуха

Изходящ отвор за въздуха

Всеки

Изходящ отвор за въздуха

600 мм

Дренажен отвор

RAS-05, 07, 10, 13J2AVG-E
※ ɉɪɢ

BG
EE
LV
SK

90 мм

Дренажен
отвор

RAS-16, 18J2AVG-E

ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɜɴɧɲɟɧ ɦɨɞɭɥ, ɤɴɦ ɤɨɣɬɨ ɫɚ ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɧɹɤɨɥɤɨ
ɜɴɬɪɟɲɧɢ ɦɨɞɭɥɚ, ɧɚɩɪɚɜɟɬɟ ɫɩɪɚɜɤɚ ɫ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɦɨɧɬɚɠ,
ɞɨɫɬɚɜɟɧɨ ɫɴɫ ɫɴɨɬɜɟɬɧɢɹ ɦɨɞɟɥ.

5

RO

125 мм

28 мм
500 мм
97 мм

NO
DA

Схема на разположението на фиксиращите
болтове на външния модул

280 мм

Маркуч за хладилен агент
Страна на течността : Ø6,35 мм
Страна на газа
: Ø9,52 мм
(RAS-B05, 07, 10,
13J2KVG-E)
: Ø12,70 мм
(RAS-B16J2KVG-E)
(RAS-18J2KVG-E)

HU

FI

Разширителен гъвкав
дренажен маркуч
(Доставя се от
фирмата, извършваща
монтажа)

че

Име на елемента

CR

ече

300 мм

A

ече

пов

Допълнителни елементи за монтаж
Код на
елемента

CZ

NL
Уверете се, че извивката на маркуча
сочи надолу.

102 мм

ли

RAS-16, 18J2AVG-E

C

Внимателно
прокарайте
извивката на
маркуча.

м

ми

PT

RU

Ø2
5м

RAS-05, 07, 10,
13J2AVG-E

Fм

DE

Отдолу отляво

4

Стойка за дистанционно
управление

Безжично дистанционно
управление

Отляво

Не позволявайте на дренажния
маркуч да се разхлаби.

Винилна лента
Поставете след като сте
направили дренажния тест.

Винт за дърво
с ниска глава

2

Отзад
отляво

Отдолу
отдясно

86 мм

3

Ɍɪɴɛɢɬɟ ɡɚ ɯɥɚɞɢɥɧɢɹ
ɚɝɟɧɬ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɚɬ
ɡɚɳɢɬɟɧɢ ɨɬ ɦɟɯɚɧɢɱɧɢ
ɩɨɜɪɟɞɢ. Ɇɨɧɬɢɪɚɣɬɟ
ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜ ɤɚɩɚɤ ɢɥɢ
ɞɪɭɝɨ ɩɨɞɨɛɧɨ.

320 мм

е на

340 мм

рай
т

Отзад
отдясно

53 мм

нти

IT

PL

Отдясно
(Мо

FR

SI
LT

ǰȈȀǾǳȆǳǻ ǺǼǲȁǹ
Когато монтажната планка е монтирана
директно на стената

Място за монтаж
s Място, осигуряващо достатъчно пространство около вътрешният
модул, както е показано на диаграмата
s Място, където няма препятствия в близост до входящият и
изходящият въздушни отвори
s Място, което позволява лесен монтаж на маркуча до външния модул
s Място, което позволява отварянето на предния панел
s Вътрешният модул трябва да се монтира на най-малко 2,5 м височина.
Освен това не трябва да се слага нищо върху вътрешния модул.

1. Закрепете стабилно монтажната планка на стената като я завиете
отгоре и отдолу, за да окачите вътрешния модул.
2. За да инсталирате монтажната планка на бетонна стена с анкерни
болтове, използвайте отвори за анкерните болтове както е показано
на следната фигура.
3. Инсталирайте монтажната планка хоризонтално на стената.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Когато инсталирате монтажната планка с монтажни винтове,
не правете дупки за анкерни болтове. В противен случай
устройството може да падне и да причини персонални контузии
или имуществени щети.

s Трябва да се избягва попадането на директна слънчева светлина
върху безжичния приемник на вътрешния модул.
s Микропроцесорът на вътрешния модул не трябва да бъде твърде
близо до източници на радиосмущения.
(За подробности, виж Ръководството на потребителя)

Монтажна планка
(Спазвайте хоризонтална посока.)

Дистанционно управление

45°

5

Монтажен винт
Ø4 мм x 25 s

Дюбел
(местни части)

ВНИМАНИЕ

45°

Невъзможността да инсталирате внимателно модула, може да
причини персонални контузии или имуществени щети, ако той падне.

т
ва

бх

°

Дистанционно
управление

на

Дистанционно
управление

s В случай, че стената е тухлена, бетонна или друга подобна, направете
отвори с диаметър 5мм.
s Вкарайте дюбелите за съответните монтажни винтове 5.

не

ма

ие

пр

Пробиване на отвор и монтиране на
монтажната планка

ЗАБЕЛЕЖКА
s Захванете четирите ъгъла и долните части на монтажната планка с 4
до 6 монтажни винта, за да я инсталирате.

Пробиване на отвор

Инсталиране на тръбите и
гъвкавата дренажна тръба

Когато инсталирате тръбите за хладилния агент отзад

Оформяне на тръбите и гъвкавата дренажна
тръба

Отвор за
тръбата

* Тъй като кондензирането довежда до повреди в машината,
изолирайте двете свързващи тръби. (Използвайте полиетиленова
пяна като изолиращ материал.)

Ø65 мм
Центърът на отвора за
тръбата е над стрелката.

120 мм

Отзад отляво

ЗАБЕЛЕЖКА

Отдолу отляво

s Когато пробивате стена, която съдържа метална пръчки, стоманена
тел или метални плочи, уверете се, че използвате периферен пръстен,
който се продава отделно.

Отляво
Отдолу отдясно

Инсталиране на монтажната планка

Отдясно
65

Кука

103

1. Щанцован процеп на задното тяло
Изрежете с клещи процепа на лявата или дясната страна на задното
тяло за лява или дясна връзка и процепа в долната лява или дясна
страна на задното тялото за връзка долу вляво или дясно.

300

300
144
50

50

2. Смяна на дренажната гъвкава тръба
За лява, долна лява или задна лява връзка към тръбите е необходимо
да смените дренажната гъвкава тръба и дренажната капачка.
1

Отвор за
Кука
тръбата
Резба
Вътрешен модул

Монтажна
планка
Отвор за тръбата
5 Монтажен винт
Кука

Тегло

Подготовка на тръбите

Отзад отдясно

1. След като определите позицията на отвора за тръбата на
монтажната планка (¨), пробийте отвор за тръбата (Ø65 мм) под
лек наклон надолу към външния модул.

Смяна на
дренажната
гъвкава тръба

Обхват на
приемане

5 мм отвор

(Изглед отгоре)
Вътрешен модул

75

Анкерен болт
Проекция
15 мм или по-малко

Щанцован процеп
на задното тяло

(Страничен изглед)

О

Вътрешен модул

s Място, където няма препятствия, като напр. завеси, които могат да
възпрепятстват сигнала от вътрешния модул
s Не монтирайте дистанционното управление на места, изложени на пряка
слънчева светлина или близо то източници на топлина, като напр. печки.
s Дръжте дистанционното управление на поне 1 м встрани от телевизор
или музикална уредба. (Това е необходимо за да предпази от смущения,
картината или звука.)
s Местоположението на дистанционното управление трябва да се определи
както е показано по-долу.

6

Как да свалите дренажната гъвкава тръба
s Дренажната гъвкава тръба може да се свали
като развиете винта, закрепващ тръбата и
след това я издърпате.
s Когато сваляте дренажната гъвкава тръба,
се пазете от острите ръбове на монтажната
планка. Ръбовете могат да Ви наранят.
s За да монтирате гъвкавата дренажна тръба,
вкарайте тръбата внимателно, докато
съединителната част допре топлинния
изолатор и я фиксирайте с оригиналния винт.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако тръбата е огъната неправилно, вътрешният модул може да е
нестабилно закрепен за стената.
След като прекарате свързващата тръба през отвора за тръбата,
свържете тръбите към допълнителните тръби и завийте изолираща
лента около тях.

Дренажна гъвкава
тръба

Как да свалите дренажната
капачка

ВНИМАНИЕ

EN

s Стегнете здраво допълнителните тръби (две) и свързващия кабел
с изолираща лента. В случай на ляво или задно ляво свързване с
тръбите стегнете само допълнителните тръби (две) със изолираща
лента.

ES

Хванете дренажната капачка с
щипки и я издърпайте.

FR

Вътрешен модул
Допълнителни тръби

Как да поставите дренажната капачка
1) Вкарайте шестостенен ключ
(4 мм) в отвора на главата на
дренажната капачка.

Съединителен кабел

s Внимателно наредете тръбите, така че да не се показват зад
задната планка на вътрешния модул.
s Внимателно свържете допълнителните тръби и свързващите
тръби и изрежете навитата изолиращата лента, за да избегнете
двойното изолиране при връзката; освен това запечатайте
връзката със винилна лента.
s Тъй като кондензирането довежда до повреди в машината,
изолирайте двете свързващи тръби.
(Използвайте полиетиленова пяна като изолиращ материал.)
s Когато огъвате тръба, го правете внимателно, за да не я смачкате.

2) Внимателно пъхнете
дренажната капачка.
Не използвайте смазочно масло
(масло за хладилната машина),
когато вкарвате дренажната
капачка. Използването му ще
причини стареене и теч от
капачката.
Без междина

Вкарайте
шестостенен
ключ (4мм).

ВНИМАНИЕ

Фиксиране на вътрешния модул

Внимателно вкарайте гъвкавата дренажна тръба и дренажната
капачка, в противен случай може да потече вода.

1. Прекарайте тръбата през отвора в стената и закачете вътрешния
модул към монтажната планка за горната кука.
2. Завъртете вътрешния модул надясно и наляво за да се убедите, че е
закачен за монтажната планка.
3. Натискайки вътрешния модул към стената, закачете долната част
към монтажната планка Издърпайте вътрешния модул към Вас, за да
се убедите, че е здраво закачен към монтажната планка.

В случай на дясна или лява връзка с тръбите
s След като маркирате процепите
на задното тяло с нож или шило,
ги отрежете с клещи или подобен
инструмент.

Закачи тук.
Отвор

1

В случай на дясна или лява долна връзка с
тръбите

s За да демонтирате вътрешния модул от
монтажната планка, издърпайте го към
Вас, докато натискате долната му част
нагоре на указаните места.

CZ
RU
CR
HU
NL

FI
NO

Натисни

s Огънете свързващата тръба, така че тя да минава в рамките на 43 мм
над стената. Ако свързващата тръба е положена на повече от 43 мм на
повърхността на стената, вътрешният модул може да стои нестабилно
на стената.
Когато огъвате свързващата тръба, използвайте пружинена машина за
огъване за да не смачкате тръбата.

Натисни

EE

1. Насочете гъвкавата дренажна тръба надолу.

ЗАБЕЛЕЖКА
s Отворът трябва да бъде направен под лек наклон надолу към външния
модул.

За да свържете тръбата след инсталиране на устройството (фигура)
(Към най-предната част на конусния отвор)

Не вдигайте
гъвкавата дренажна
тръба.

Страна на газа

RO
BG

Дренаж

Огънете свързващата тръба на радиус от 30 мм.

Не придавайте на
гъвкавата дренажна
тръба вълниста форма.

LV
SK

Страна на течността

SI

50 мм или
повече
Навън от вътрешния модул
43 мм

PL

DA

Ляво свързване с тръбите

LT

R 30 мм (Използвайте полиетиленово
въженце или подобно за огъване на
тръбата.)

80

PT

SV
Натисни
(откачи)

Отвор

210 мм

DE

GR

Монтажна планка

Кука

s След като маркирате процепите
на задното тяло с нож или шило,
ги отрежете с клещи или подобен
инструмент.

260 мм

IT

Монтажна планка

Не поставяйте
края на гъвкавата
дренажна тръба
във вода.

Използвайте дръжката на отверка
или друг инструмент.
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Не слагайте края на
гъвкавата дренажна
тръба в дренажния
канал.

2. Поставете вода в дренажното корито и се уверете, че водата се
отвежда навън.
3. Когато свързвате допълнителна дренажна тръба, изолирайте
връзката със защитна тръба.

ВНИМАНИЕ
Разположете дренажната тръба за правилно отвеждане на водата
от модула.
Неправилното отвеждане на водата може да причини отделяне на
кондензат.

Защитна тръба

Дренажна гъвкава тръба

Вътре в стаята

Климатикът е проектиран да отвежда
водата, събрана от конденза по гърба
на вътрешния модул към дренажното
корито.
Затова не дръжте захранващия кабел и
другите части на височина по-голяма от
дренажния водач.

Разширителен гъвкав
дренажен маркуч

Стена
Дренажен
водач

Място за тръби

ǰȈǻȆǳǻ ǺǼǲȁǹ
Място за монтаж

ɉɪɟɞɩɚɡɧɢ ɦɟɪɤɢ ɩɪɢ ɦɨɧɬɢɪɚɧɟ
ɜ ɪɟɝɢɨɧɢ ɫɴɫ ɫɧɟɝɨɜɚɥɟɠ ɢ ɧɢɫɤɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ

s Място, осигуряващо достатъчно пространство около външното тяло,
както е показано на диаграмата
s Място, което може да издържи теглото на външния модул и не
позволява увеличаване на вибрациите или нивото на шум
s Място, където шумът при работа и издухваният въздух няма да
безпокоят съседите
s Място, което не е изложено на силни ветрове
s Място без течове на запалими газове
s Място, което не пречи на минаването
s Когато външният модул ще бъде инсталиран на висока позиция,
осигурете неговите стойки.
s Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɚɬɚ ɞɴɥɠɢɧɚ ɧɚ ɫɜɴɪɡɜɚɳɚɬɚ ɬɪɴɛɚ.
Ɇɨɞɟɥ
Ȼɟɡɡɚɪɟɠɞɚɧɟ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɚ
ɞɴɥɠɢɧɚ
Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨ
ɡɚɪɟɠɞɚɧɟɧɚ
ɯɥɚɞɢɥɟɧɚɝɟɧɬ

s Не използвайте предоставения дренажен нипел, за да източвате
водата. Източвайте водата директно от всички отвори за източване.
s За да предпазите външния модул от натрупване на сняг, монтирайте
носеща рамка и закрепете капак и планка за защита от снега.
* Не ползвайте двуетажна схема.
ɉɥɚɧɤɚ ɡɚ ɡɚɳɢɬɚ ɨɬ ɫɧɹɝ
ɉɪɟɞɧɚ
ɫɬɪɚɧɚ
Ʉɨɠɭɯ ɡɚ ɡɚɳɢɬɚ ɨɬ ɫɧɹɝ

RAS-05, 07, 10,
13J2AVG-E

RAS-16, 18J2AVG-E

Ⱦɨɦ

Ⱦɨɦ

ɦ

ɦ

-

ɦ ɝɦ 

ɇɚɣ-ɦɚɥɤɨ
50 ɫɦ
Ⱥɧɤɟɪɧɢ
ɛɨɥɬɨɜɟ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɚ
ɜɢɫɨɱɢɧɚ

Ʌɢɧɢɹ ɧɚ ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɟ ɧɚ ɫɧɹɝ
ɇɨɫɟɳɚ ɪɚɦɤɚ

ɉɪɟɞɩɚɡɧɢɦɟɪɤɢɩɪɢɞɨɛɚɜɹɧɟɧɚɯɥɚɞɢɥɟɧɚɝɟɧɬ
s ɂɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟɤɚɧɬɚɪɫɬɨɱɧɨɫɬɧɚɣɦɚɥɤɨJɡɚɢɧɞɟɤɫɧɨɞɟɥɟɧɢɟ
ɤɨɝɚɬɨɞɨɛɚɜɹɬɟɯɥɚɞɢɥɟɧɚɝɟɧɬ
 ɇɟɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟɤɚɧɬɚɪɡɚɯɨɪɚɢɥɢɩɨɞɨɛɟɧɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
s ɉɪɢɞɨɩɴɥɜɚɧɟɧɚɯɥɚɞɢɥɟɧɚɝɟɧɬɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟɬɟɱɟɧɯɥɚɞɢɥɟɧɚɝɟɧɬ
 ɉɨɪɚɞɢɬɨɜɚɱɟɯɥɚɞɢɥɧɢɹɬɚɝɟɧɬɟɜɬɟɱɧɚɮɨɪɦɚɬɨɣɦɨɠɟɞɚɫɟ
ɧɚɩɴɥɧɢɛɴɪɡɨ
 ȿɬɨɡɚɳɨɢɡɩɴɥɧɹɜɚɣɬɟɨɩɟɪɚɰɢɹɬɚɩɨɩɴɥɧɟɧɟɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨɢ
ɜɤɚɪɜɚɣɬɟɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɯɥɚɞɢɥɧɢɹɚɝɟɧɬ

s Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɚɬɚ ɜɢɫɨɱɢɧɚ ɧɚ ɦɹɫɬɨɬɨ ɡɚ ɦɨɧɬɚɠ ɧɚ ɜɴɧɲɧɢɹ ɦɨɞɭɥ.
Ɇɨɞɟɥ

Ɇɨɧɬɢɪɚɣɬɟ ɩɨɧɟ ɧɚ
50 ɫɦ ɧɚɞ ɥɢɧɢɹɬɚ ɧɚ
ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɟ ɧɚ ɫɧɹɝ

RAS-05, 07, 10,
13J2AVG-E

RAS-16, 18J2AVG-E

ɦ

ɦ

s Място, където отделяната вода не създава проблеми

ȼɇɂɆȺɇɂȿ

ВНИМАНИЕ

Ʉɨɝɚɬɨɜɴɧɲɧɨɬɨɬɹɥɨɫɟɦɨɧɬɢɪɚɧɚɦɹɫɬɨɤɴɞɟɬɨɞɪɟɧɚɠɧɚɬɚɜɨɞɚ
ɦɨɠɟɞɚɫɴɡɞɚɞɟɩɪɨɛɥɟɦɢɭɩɥɴɬɧɟɬɟɡɞɪɚɜɨɬɨɱɤɚɬɚɧɚɢɡɬɢɱɚɧɟɧɚ
ɜɨɞɚɤɚɬɨɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟɫɢɥɢɤɨɧɨɜɨɥɟɩɢɥɨɢɥɢɫɴɟɞɢɧɢɟɡɚɭɩɥɴɬɧɹɜɚɧɟ

1. Инсталирайте външният модул без прегради пред издухвания
въздух.
2. Когато външният модул е инсталиран на място винаги изложено
на силни ветрове, като например по бреговата ивица или на
висока сграда, осигурете нормална работа на вентилатора като
използвате тръба или защитна преграда срещу вятъра.
3. Във ветровити райони, инсталирайте модула, така че да
избегнете влизане на вятъра.
4. Инсталирането на следните места може да доведе до неприятности.
Не инсталирайте модула на такива места.
s Място, пълно с машинно масло
s Солено място като морския бряг
s Място, пълно със серни газове
Силен
s Място, където се генерират
вятър
високочестотни вълни от аудио
оборудване, заваръчни апарати
и медицинско оборудване
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ɂɡɬɨɱɜɚɧɟɧɚȼɨɞɚɬɚ

Свързване на тръбите за
хладилния агент

s ɇɚ ɨɫɧɨɜɧɚɬɚ ɩɥɚɧɤɚ ɧɚ ɜɴɧɲɧɢɹ ɦɨɞɭɥ ɫɚ ɫɧɚɛɞɟɧɢɨɬɜɨɪɢɡɚɞɚ ɫɟ
ɝɚɪɚɧɬɢɪɚ, ɱɟ ɪɚɡɦɪɚɡɟɧɚɬɚ ɜɨɞɚ, ɨɬɞɟɥɟɧɚ ɩɪɢɪɟɠɢɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ,
ɟɢɡɬɨɱɟɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ.
Ⱥɤɨ ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɰɟɧɬɪɚɥɟɧ ɞɪɟɧɚɠɩɪɢɦɨɧɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɦɨɞɭɥɚ ɧɚ
ɬɟɪɚɫɚ ɢɥɢɫɬɟɧɚ, ɫɥɟɞɜɚɣɬɟ ɫɬɴɩɤɢɬɟ ɩɨɞɨɥɭ ɡɚɢɡɬɨɱɜɚɧɟ ɧɚ ɜɨɞɚɬɚ.
1. ɉɪɨɞɴɥɠɟɬɟɫɯɢɞɪɨɢɡɨɥɚɰɢɹɬɚ ɤɚɬɨ ɦɨɧɬɢɪɚɬɟ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɩɭɫɤɥɢɜɢɬɟ
ɝɭɦɟɧɢ ɤɚɩɚɰɢɜɞɜɚɬɚ ɢɡɞɴɥɠɟɧɢɨɬɜɨɪɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚɬɚ ɩɥɚɧɤɚ ɧɚ
ɜɴɧɲɧɢɹ ɦɨɞɭɥ. [Ʉɚɤɞɚ ɦɨɧɬɢɪɚɬɟ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɩɭɫɤɥɢɜɢɬɟɝɭɦɟɧɢɤɚɩɚɰɢ]
  ɉɨɫɬɚɜɟɬɟ ɱɟɬɢɪɢɬɟ ɫɢɩɪɴɫɬɚ ɜɴɜ ɜɫɟɤɢɤɚɩɚɤɢɩɴɯɧɟɬɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟ
ɜ ɨɬɜɨɪɢɬɟ ɡɚɢɡɬɨɱɜɚɧɟ ɧɚ ɜɨɞɚ, ɤɚɬɨɝɢɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ ɤɴɦ ɦɹɫɬɨɬɨ
ɢɦ ɨɬ ɞɨɥɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚɬɚ ɩɥɚɧɤɚ.
 ɇɚɬɢɫɧɟɬɟɧɚɞɨɥɭɜɴɧɲɧɚɬɚɩɟɪɢɮɟɪɢɹɧɚɤɚɩɚɰɢɬɟɡɚɞɚɫɟ
ɭɜɟɪɢɬɟɱɟɫɚɩɥɴɬɧɨɩɪɢɥɟɩɧɚɥɢ
Ɇɨɝɚɬɞɚɫɟɩɨɥɭɱɚɬɜɨɞɧɢɬɟɱɨɜɟɚɤɨɤɚɩɚɰɢɬɟɧɟɫɚɩɨɫɬɚɜɟɧɢ
ɩɪɚɜɢɥɧɨɚɤɨɜɴɧɲɧɚɬɚɢɦɩɟɪɢɮɟɪɢɹɫɟɩɨɜɞɢɝɚɢɥɢɚɤɨɫɟ
ɡɚɤɚɱɚɬɢɥɢɡɚɩɴɜɚɬɧɹɤɴɞɟ

Придаване на конусна форма
1. Отрежете тръбата с режещия инструмент.

EN
Ъгъл на наклон

90

Грапавост

Изкривяване

ES
2. Вкарайте конична гайка в тръбата и придайте конична форма.
s Допустима граница на конуса : A (Мерна единица : мм)

FR

RIDGID (хващащ тип)
Външен диаметър на
медната тръба
Ø6,35
Ø9,52
Ø12,70
Дебелина на тръбите

ȼɨɞɨɧɟɩɪɨɩɭɫɤɥɢɜɢɝɭɦɟɧɢɤɚɩɚɰɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɢɫ ɜɴɧɲɧɢɹ ɦɨɞɭɥ

Използван
Използван обикновен
инструмент
инструмент
0 до 0,5
1,0 до 1,5
0 до 0,5
1,0 до 1,5
0 до 0,5
1,0 до 1,5
0,8 мм или повече

IT
DE
PT

IMPERIAL (тип крилата гайка)
A

Матрица

Външен диаметър на
медната тръба
Ø6,35
Ø9,52
Ø12,70
Дебелина на тръбите

Тръба

Ɉɫɧɨɜɧɚɩɥɚɧɤɚ

Използван
инструмент
1,5 до 2,0
1,5 до 2,0
2,0 до 2,5
0,8 мм или повече

PL
CZ
RU

ɂɡɬɨɱɜɚɳɚɩɪɨɛɤɚ

ВНИМАНИЕ
s ɇɟ ɧɚɞɪɚɫɤɜɚɣɬɟ ɜɴɬɪɟɲɧɚɬɚ ɩɨɜɴɪɯɧɨɫɬ ɧɚ ɤɨɧɭɫɧɚɬɚ ɱɚɫɬ,
ɤɨɝɚɬɨ ɨɬɫɬɪɚɧɹɜɚɬɟ ɦɭɫɬɚɰɢɬɟ.
s Ⱦɪɚɫɤɨɬɢɧɢɬɟ ɩɨ ɜɴɬɪɟɲɧɚɬɚ ɩɨɜɴɪɯɧɨɫɬ ɧɚ ɤɨɧɭɫɧɚɬɚ ɱɚɫɬ ɳɟ
ɞɨɜɟɞɚɬ ɞɨ ɢɡɬɢɱɚɧɟ ɧɚ ɯɥɚɞɢɥɟɧ ɚɝɟɧɬ.

2. ɉɨɫɬɚɜɟɬɟ ɢɡɬɨɱɜɚɳɚɬɚ ɩɪɨɛɤɚ ɢ ɧɚɥɢɱɧɚɬɚ ɜ ɬɴɪɝɨɜɫɤɚɬɚɦɪɟɠɚ
ɞɪɟɧɚɠɧɚɝɴɜɤɚɜɚ ɬɪɴɛɚ ɫ ɜɴɬɪɟɲɟɧɞɢɚɦɟɬɴɪ ɨɬ 16 ɦɦ ɢɢɡɬɨɱɟɬɟ
ɜɨɞɚɬɚ.
Ɂɚ ɦɹɫɬɨɬɨ, ɧɚ ɤɨɟɬɨ ɞɚ ɩɨɫɬɚɜɢɬɟɢɡɬɨɱɜɚɳɚ ɩɪɨɛɤɚ, ɜɢɠɬɟ
ɞɢɚɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɦɨɧɬɚɠɧɚ ɜɴɬɪɟɲɧɢɹ ɢ ɜɴɧɲɧɢɹ ɦɨɞɭɥ
s ɉɪɨɜɟɪɟɬɟɞɚɥɢɜɴɧɲɧɢɹɦɨɞɭɥɟɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɨɢ
ɨɬɜɟɞɟɬɟɞɪɟɧɚɠɧɚɬɚɝɴɜɤɚɜɚɬɪɴɛɚɫɧɚɤɥɨɧɟɧɴɝɴɥɧɚɞɨɥɭ
ɤɚɬɨɫɟɭɜɟɪɢɬɟɱɟɟɡɞɪɚɜɨɫɜɴɪɡɚɧɚ
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɩɥɚɧɤɚ

Подравнете центровете на свързващите тръби и стегнете коничната
гайка с пръсти. След това затегнете гайката със динамометричен
ключ както е показано на фигурата.
Полумуфа

ɇɚɥɢɱɧɚ ɜ ɬɴɪɝɨɜɫɤɚɬɚ
ɦɪɟɠɚ ɞɪɟɧɚɠɧɚ
ɝɴɜɤɚɜɚ ɬɪɴɛɚ

Използвайте ключ за да затегнете.

ɇɟɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟɨɛɢɤɧɨɜɟɧɝɪɚɞɢɧɫɤɢɦɚɪɤɭɱɬɴɣɤɚɬɨɬɨɣɦɨɠɟɞɚ
ɩɪɨɦɟɧɢɮɨɪɦɚɬɚɫɢɢɞɚɩɨɩɪɟɱɢɧɚɜɨɞɚɬɚɞɚɫɟɢɡɬɨɱɜɚ

Страна с
вътрешна резба
Използвайте динамометричен ключ, за да
затегнете.

ВНИМАНИЕ
Не прилагайте прекомерен въртящ момент. В противен случай,
гайката може да се счупи в зависимост от условията.
(Мерна единица N·м)
Външен диаметър на медната тръба
Ø6,35 мм
Ø9,52 мм
Ø12,70 мм

GR
SV

Конична гайка

Страна с
външна резба

HU
NL

Затягане на връзката

ɂɡɬɨɱɜɚɳɚɩɪɨɛɤɚ

CR

Въртящ момент за затягане :
16 до 18 (1,6 до 1,8 kgf·м)
30 до 42 (3,0 до 4,2 kgf·м)
50 до 62 (5,0 до 6,2 kgf·м)

s Въртящ момент за затягане на конични тръбни връзки
Работното налягане на R32 или R410A е
Коничност от
страната на
по-високо от това на R22 (прибл. 1,6 пъти).
вътрешния
Затова е необходимо здраво да затегнете
модул
коничните тръбни връзки (които свързват
вътрешния и външния модул) до
определения въртящ момент на затягане.
Неправилните връзки могат да причинят
не само изтичане на газ, но също да
Коничност от
повредят охладителния контур.
страната на

FI
NO
DA
RO
BG
EE
LV
SK
SI

външния модул

LT
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Предпазни мерки за работа със салникови
клапани

Създаване на вакуум
След като тръбите са свързани към вътрешния модул, можете да
отстраните въздуха от тях едновременно.

 Ɉɬɜɨɪɟɬɟɧɚɩɴɥɧɨɫɬɟɛɥɨɬɨɧɚɤɥɚɩɚɧɚɧɨɧɟɫɟɨɩɢɬɜɚɣɬɟɞɚɝɨ
ɨɬɜɨɪɢɬɟɨɬɜɴɞɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɹ.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА
Отстранете въздуха от свързващите тръби и от вътрешния модул,
като използвате вакуумна помпа. Не използвайте хладилен агент
във външния модул. За подробности, виж Ръководството на
вакуумната помпа.

Използване на вакуумна помпа

Ɋɚɡɦɟɪ ɧɚ ɲɟɫɬɨɝɪɚɧɧɢɹ ɝɚɟɱɟɧ
ɤɥɸɱ

ɦɦɢɩɨ-ɦɚɥɤɚ

A ɦɦ

ɦɦ

A ɦɦ

 ɉɥɴɬɧɨɡɚɬɟɝɧɟɬɟɤɚɩɚɱɤɚɬɚɧɚɤɥɚɩɚɧɚɫɦɨɦɟɧɬɧɚɡɚɬɹɝɚɧɟ
ɩɨɫɨɱɟɧɜɬɚɛɥɢɰɚɬɚɩɨ-ɞɨɥɭ:

Използвайте вакуумна помпа с функция за защита от обратен поток,
така че маслото вътре в помпата да не потече обратно в тръбите на
климатика, когато помпата спре.
(Ако в климатика навлезе масло от това, което е във вакум помпата,
където се използва R32 или R410A, може да се получи авария в
цикъла на охлаждане.)
1. Свържете зареждащата тръба от клапана на колектора към
сервизния отвор клапана от страната на газа.
2. Свържете зареждащата тръба към отвора на вакуум помпата.
3. Отворете напълно страничната ръчка за ниското налягане на
клапана на колектора.
4. Пуснете вакуумната помпа, за да стартирате отстраняването на
въздуха. Отстранявайте въздуха около 15 минути, ако тръбите за
дълги 20 метра. (15 минути за 20 метра) (при капацитет на помпата
27 литра в минута) След това се уверете, че налягането е –101 kPa
(–76 cmHg).
5. Затворете напълно страничната ръчка за ниското налягане на
клапана на колектора.
6. Отворете напълно стъблата на клапаните (от двете страни – на газа
и на течността).
7. Свалете зареждащата тръба от сервизния отвор.
8. Затегнете капачките на клапаните.

Ʉɚɩɚɱɤɚ

Ʉɚɩɚɱɤɚɧɚɩɪɴɬɚ
ɧɚɤɥɚɩɚɧɚ

Ɋɚɡɦɟɪ ɧɚ ɤɚɩɚɱɤɚɬɚ
(H)

Ɇɨɦɟɧɬ ɧɚ ɡɚɬɹɝɚɧɟ

++

a1Âɦ
(ɨɬɞɨNJIÂɦ

++

a1Âɦ
(ɨɬɞɨNJIÂɦ

+

a1Âɦ
(ɨɬɞɨNJIÂɦ

H17

a1Âɦ
(ɨɬɞɨNJIÂɦ

Ʉɚɩɚɱɤɚɧɚ
ɫɟɪɜɢɡɧɢɹɨɬɜɨɪ

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɟ
ɲɟɫɬɨɝɪɚɧɟɧ
ɝɚɟɱɟɧɤɥɸɱ.
A

Манометър

–101 kPa
(–76 cmHg)



Манометър за съставно налягане

Ɋɚɡɦɟɪ ɧɚ ɬɪɴɛɚɬɚ ɧɚ
ɫɚɥɧɢɤɨɜɢɹ ɤɥɚɩɚɧ

Клапан на колектора
Ръчка Високо
(Дръжте напълно затворена)

Ръчка Ниско
Зареждаща тръба

H

Ʉɚɩɚɱɤɚɧɚ
ɫɟɪɜɢɡɧɢɹɨɬɜɨɪ

Ʉɚɩɚɱɤɚɧɚɩɪɴɬɚ
ɧɚɤɥɚɩɚɧɚ

Зареждаща тръба

Cвързваща тръба
Адаптер на вакуумната
помпа за предотвратяване
на обратния поток
Вакуумна
помпа

Клапан от страната на газа
Сервизен отвор (сърцевина на клапана (настройващо щифт))
Клапан от страната на газа

ВНИМАНИЕ
s СПАЗВАЙТЕ ВАЖНИТЕ 6 ТОЧКИ ЗА РАБОТА С ТРЪБИТЕ.
(1) Дръжте настрана праха и влагата (вътре в свързващите тръби).
(2) Затягайте връзките (между тръбите и модула).
(3) Отстранявайте въздуха от свързващите тръби с ВАКУУМНА ПОМПА.
(4) Проверявайте за течове на газ (точките на свързване).
(5) Отворете напълно клапаните преди работа.
(6) Не е разрешено използването на многократни механични
съединители и конусни съединения на закрито. При повторно
използване на механични съединители в закрити помещения
уплътняващите части трябва да се подновят. При повторно
използване на конусни съединения конусната част трябва да
се обработи наново.
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ǾǮǯǼȀǮ ǽǼ ǳǹǳǸȀǾǶȅǳǿǸǮȀǮ ǿǶǿȀǳǺǮ
RAS-B05J2KVG-E RAS-B07J2KVG-E RAS-B10J2KVG-E RAS-B13J2KVG-E RAS-B16J2KVG-E RAS-18J2KVG-E

Ɇɨɞɟɥ
Ɂɚɯɪɚɧɜɚɳɢɡɬɨɱɧɢɤ

+]±9ɟɞɧɨɮɚɡɧɨ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɟɧɪɚɛɨɬɟɧɬɨɤ

5,0A

5,4A

7,2A

7,4A

9,0A

9,25A

ɇɨɦɢɧɚɥɧɚɫɬɨɣɧɨɫɬɧɚ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɹɩɪɟɤɴɫɜɚɱ

6,5A

7,0A

9,0A

9,5A

11,5A

12A

Ɂɚɯɪɚɧɜɚɳɤɚɛɟɥ

+51)ɢɥɢ,(& ɦɦ2ɢɥɢɩɨɜɟɱɟ

ɋɴɟɞɢɧɢɬɟɥɟɧɤɚɛɟɥ

+51)ɢɥɢ
,(&
ɦɦ2
ɢɥɢɩɨɜɟɱɟ

+51)ɢɥɢ,(& ɦɦ ɢɥɢɩɨɜɟɱɟ

EN
ES
FR

2

Вътрешен модул

IT

Външен модул
1. ɋɜɚɥɟɬɟ ɤɚɩɚɤɚ ɧɚ ɤɥɚɩɚɧɚ, ɤɚɩɚɤɚ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɬɟ ɱɚɫɬɢ ɢ
ɳɢɩɤɚɬɚ ɡɚ ɤɚɛɟɥɚ ɨɬ ɜɴɧɲɧɢɹ ɦɨɞɭɥ.
2. ɋɜɴɪɠɟɬɟ ɫɴɟɞɢɧɢɬɟɥɧɢɹ ɤɚɛɟɥ ɤɴɦ ɤɥɟɦɚɬɚ ɫɴɫ ɫɴɨɬɜɟɬɧɢɹ ɧɨɦɟɪ
ɧɚ ɛɥɨɤɚ ɫ ɤɥɟɦɢɬɟ ɧɚ ɜɴɬɪɟɲɧɢɹ ɢ ɜɴɧɲɧɢɹ ɦɨɞɭɥ.
3. ȼɤɚɪɚɣɬɟ ɡɚɯɪɚɧɜɚɳɢɹ ɤɚɛɟɥ ɢ ɫɴɟɞɢɧɢɬɟɥɧɢɹ ɤɚɛɟɥ ɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨ ɜ
ɛɥɨɤɚ ɫ ɤɥɟɦɢɬɟ ɢ ɝɢ ɡɚɤɪɟɩɟɬɟ ɡɞɪɚɜɨ ɫ ɜɢɧɬɨɜɟɬɟ.
4. ɂɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɜɢɧɢɥɧɚ ɥɟɧɬɚ ɢ ɬ.ɧ., ɡɚ ɞɚ ɢɡɨɥɢɪɚɬɟ ɤɚɛɟɥɢɬɟ, ɤɨɢɬɨ
ɧɹɦɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬ. ɉɨɫɬɚɜɟɬɟ ɝɢ ɬɚɤɚ, ɱɟ ɞɚ ɧɟ ɫɟ ɞɨɩɢɪɚɬ ɞɨ
ɧɢɤɚɤɜɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢ ɢɥɢ ɦɟɬɚɥɧɢ ɱɚɫɬɢ.
5. Ɂɚɤɪɟɩɟɬɟ ɡɚɯɪɚɧɜɚɳɢɹ ɤɚɛɟɥ ɢ ɫɴɟɞɢɧɢɬɟɥɧɢɹ ɤɚɛɟɥ ɫ ɳɢɩɤɚɬɚ ɡɚ
ɤɚɛɟɥɚ.
6. Ɂɚɤɪɟɩɟɬɟ ɤɚɩɚɤɚ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɬɟ ɱɚɫɬɢ ɢ ɤɚɩɚɤɚ ɧɚ ɤɥɚɩɚɧɚ ɧɚ
ɜɴɧɲɧɢɹ ɦɨɞɭɥ.

Свързването на съединителния кабел може да се направи без да
се сваля предния панел.
1. Свалете решетката на отвора за входящ въздух.
Отворете решетката за входящия въздух нагоре и я издърпайте към
Вас.
2. Свалете капака на клемите и щипката за кабела.
3. Вкарайте съединителния кабел (според локалните връзки) в отвора
за тръбата на стената.
4. Извадете съединителния кабел през канала за кабела на задния
панел, така че той да се показва с около 20 см пред предната страна.
5. Вкарайте съединителния кабел напълно в блока с клемите и го
закрепете здраво с винтовете.
6. Въртящ момент за затягане : 1.2 N·ɦ (0.12 kgf·ɦ)
7. Фиксирайте съединителния кабел с помощта на щипката за кабела.
8. Фиксирайте капака на клемите, втулката на задната планка и
решетката за входящия въздух на вътрешния модул.

DE
PT
PL
CZ
RU
CR

Блок с клеми

Преден панел

HU
NL

Капак на клапана

Ɋɟɲɟɬɤɚ ɡɚ
ɜɯɨɞɹɳɢɹ ɜɴɡɞɭɯ

GR
SV

Винт
Винт

FI

Щипка за кабела

NO

Капак на клемите

Как да инсталирате решетката за входящия
въздух на вътрешния модул

DA

s Когато закрепвате решетката, се извършват операциите направени
при свалянето й, но в обратен ред.

RO
BG
EE
LV
SK
SI
LT
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ȼ ɫɥɭɱɚɣ ɧɚ ɫɜɴɪɡɜɚɧɟ ɧɚ ɜɴɬɪɟɲɧɨ ɬɹɥɨ ɫ ɜɴɧɲɧɨ ɬɹɥɨ 1:1
Входно захранване при блока с клеми на вътрешния модул (препоръчително)
Вътрешен Модул
Захранващ кабел

Външен Модул
Дължина на оголване на
захранващия кабел

Ɂɚɯɪɚɧɜɚɳ ɤɚɛɟɥ
ɫɜɴɪɠɟɬɟ ɤɴɦ L N
Блок на клемите (L N 1 2 3)

50 ɦɦ

Блок на клемите

Заземителна
линия

10 ɦɦ

Заземителна
линия

Съединителен
кабел

N
L

Съединителен кабел

10 ɦɦ

Заземителна
линия

70 ɦɦ

RAS-05, 07, 10, 13J2AVG-E

Ɂɚɯɪɚɧɜɚɳ
ɤɚɛɟɥ

Съединителен кабел

ɋɜɴɪɡɜɚɳ ɤɚɛɟɥ
ɫɜɴɪɠɟɬɟ ɤɴɦ 1 2 3

Блок на клемите

Дължина на оголване на
съединителния кабел

Блок на клемите (L N 1 2 3)

Заземителна
линия
50 ɦɦ
10 ɦɦ

Заземителна
линия

Съединителен
кабел

Съединителен кабел
3

Заземителна
линия

Ɂɚɯɪɚɧɜɚɳ
ɤɚɛɟɥ

RAS-16, 18J2AVG-E
10 ɦɦ

Заземителна
линия

70 ɦɦ

Съединителен
кабел

Входно захранване при блока с клеми на външния модул (по избор)
Вътрешен Модул
Съединителен кабел

ɋɜɴɪɡɜɚɳ ɤɚɛɟɥ
ɫɜɴɪɠɟɬɟ ɤɴɦ L 2 3

Външен Модул
Дължина на оголване на
съединителния кабел

Блок на клемите (L N 1 2 3)

Блок на клемите

Заземителна
линия
50 ɦɦ
10 ɦɦ

Съединителен кабел

Захранващ кабел

3
2
L

10 ɦɦ

Заземителна
линия

70 ɦɦ

Заземителна
линия
Съединителен кабел

Съединителен
кабел

Заземителна
линия
Захранващ кабел

RAS-05, 07, 10, 13J2AVG-E
Блок на клемите

Съединителен кабел

Захранващ кабел

Заземителна
линия
Съединителен кабел

Заземителна
линия
Захранващ кабел

RAS-16, 18J2AVG-E
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ȿɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚ ɫɯɟɦɚ ɡɚ ɜɯɨɞɧɨɬɨ ɡɚɯɪɚɧɜɚɧɟ ɡɚ ɜɴɧɲɟɧ ɦɨɞɭɥ 1:1
ȼɯɨɞɧɨ ɡɚɯɪɚɧɜɚɧɟ ɩɪɢ ɛɥɨɤɚ ɫ ɤɥɟɦɢ ɧɚ ɜɴɬɪɟɲɧɢɹ ɦɨɞɭɥ (препоръчително)
Блок с клеми на
вътрешния модул

ɒɚɫɢ

EN
ES
ȼɯɨɞɧɨ ɡɚɯɪɚɧɜɚɧɟ

FR
ɒɚɫɢ

IT

Блок с клеми на
външния модул

DE
ȼɯɨɞɧɨ ɡɚɯɪɚɧɜɚɧɟ ɩɪɢ ɛɥɨɤɚ ɫ ɤɥɟɦɢ ɧɚ ɜɴɧɲɧɢɹ ɦɨɞɭɥ ɩɨɢɡɛɨɪ
Блок с клеми на
вътрешния модул

PT
PL

ɒɚɫɢ

CZ
RU
CR
ɒɚɫɢ

HU

Блок с клеми на
външния модул

NL
ȼɯɨɞɧɨ ɡɚɯɪɚɧɜɚɧɟ

ВНИМАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Захранващото напрежение трябва да бъде, както номиналното напрежение на климатика.
Подгответе захранващия източник за използване изключително само от климатика.
Необходимо е използването на електрически прекъсвач за захранващата връзка на този климатик.
Уверете се, че захранванващият и съединителният кабел съответстват на размера и начина на прокарване.
Всички проводници трябва да бъдат здраво свързани.
Извършете работите по свързването, така че да осигурите основния капацитет на кабелите.
Грешното свързване на кабелите може да причини изгаряне на някои електрически части.
Ако е направена неправилна или непълна връзка, това може да причини запалване или отделяне на дим.
Този продукт може да бъде свързан към захранващата мрежа.
Връзка към фиксирано окабеляване: Ключ, който изключва всички полюси и осигурява разделяне между контактите на поне 3 мм трябва
да бъде включен към фиксираното окабеляване.

GR
SV
FI
NO
DA
RO
BG
EE
LV
SK
SI
LT
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ȼ ɫɥɭɱɚɣ ɧ ɚɫɜɴɪɡɜɚɧɟ ɧɚ ɜɴɬɪɟɲɧɨ ɬɹɥɨ ɫ ɢɧɜɟɪɬɨɪɧɚ ɦɭɥɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚ (IMS)
Вътрешен Модул
Съединителен кабел

Дължина на оголване на
съединителния кабел

ɋɜɴɪɡɜɚɳ ɤɚɛɟɥ
ɫɜɴɪɠɟɬɟ ɤɴɦ L 2 3
Блок на клемите (L N 1 2 3)

Заземителна
линия
50 ɦɦ
10 ɦɦ
3
2
L

Заземителна
линия

10 ɦɦ
70 ɦɦ

Съединителен
кабел

ȿɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚ ɫɯɟɦɚ ɡɚ ɜɯɨɞɧɨɬɨ ɡɚɯɪɚɧɜɚɧɟ ɡɚ ɢɧɜɟɪɬɨɪɧɚ ɦɭɥɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚ (IMS)
ȼɯɨɞɧɨ ɡɚɯɪɚɧɜɚɧɟ ɩɪɢ ɛɥɨɤɚ ɫ ɤɥɟɦɢ ɧɚ ɜɴɧɲɧɢɹ ɦɨɞɭɥ
Блок с клеми на
вътрешния модул

ɒɚɫɢ

ɒɚɫɢ
Блок с клеми на
външния модул

ȼɯɨɞɧɨ ɡɚɯɪɚɧɜɚɧɟ

ВНИМАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Захранващото напрежение трябва да бъде, както номиналното напрежение на климатика.
Подгответе захранващия източник за използване изключително само от климатика.
Необходимо е използването на електрически прекъсвач за захранващата връзка на този климатик.
Уверете се, че захранванващият и съединителният кабел съответстват на размера и начина на прокарване.
Всички проводници трябва да бъдат здраво свързани.
Извършете работите по свързването, така че да осигурите основния капацитет на кабелите.
Грешното свързване на кабелите може да причини изгаряне на някои електрически части.
Ако е направена неправилна или непълна връзка, това може да причини запалване или отделяне на дим.
Този продукт може да бъде свързан към захранващата мрежа.
Връзка към фиксирано окабеляване: Ключ, който изключва всички полюси и осигурява разделяне между контактите на поне 3 мм трябва
да бъде включен към фиксираното окабеляване.
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ǲǾȁǱǶ
Тест за наличие на газови течове

Тестов режим
За да включите режима TEST RUN (COOL), натиснете бутона [RESET]
за 10 секунди. (Ще се чуе кратък звуков сигнал.)

Проверете мястото
за вътрешен модул.

EN
ES
FR
IT
DE

Бутон OPERATION /
RESET

PT

Проверете мястото
за външния модул.

Настройка за автоматично рестартиране

s Проверете връзките с конични гайки за изтичане на газ с детектор
на газови течове или сапунена вода.

Този продукт е проектиран по такъв начин, че може да се рестартира
автоматично в същият работен режим, в който е работил преди
пресукване на захранването.

Избиране на настройки „А” или „В”
на дистанционното управление

Информация
Този продукт е доставен със изключена функция за автоматично
рестартиране. Включете я, когато е необходимо.

s Когато са инсталирани два вътрешни модула в една стая или в
съседни стаи и настройвате единия модул, е възможно, и двата
модула да приемат сигнала от дистанционното управление
едновременно и да изпълняват командите. В този случай работата
може да продължи чрез настройване на дистанционното управление
на настройка В (Двата са настроени на настройка „А” фабрично).
s Сигналът на дистанционното управление не се приема, когато
вътрешния модул и дистанционното управление са различни.
s Няма връзка между настройка „А” и настройка „В” и стая „А” и стая
„В”, когато свързвате тръбите и кабелите.

Как да включим функцията за автоматично
рестартиране
1. Натиснете и задръжте [RESET] бутона на вътрешната част за 3
секунди, за да настроите режима на работа (ще чуете 3 пъти звука
бип, а лампата на функцията РЕЖИМ НА РАБОТА ще мига 5 пъти/
сек. за 5 секунди).
2. Hатиснете и задръжте [RESET] бутона на външната част за 3
секунди, за да отмените режима на работа (ще чуете 3 пъти сигнала
бип, но лампата на функцията РЕЖИМ НА РАБОТА няма да мига).
s Функцията АВТОМАТИЧНО РЕСТАРТИРАНЕ не работи при
настроен таймер за ВКЛЮЧВАНЕ или за ИЗКЛЮЧВАНЕ.

За да разграничите употребата на дистанционното управление
за всеки вътрешен модул, в случай че двата вътрешни модула са
монтирани близо един до друг.
Избиране на настройка „В” на дистанционното управление.
1. Натиснете бутона [RESET] на вътрешния модул, за да включите климатика.
2. Насочете дистанционното управление към вътрешния модул.
3. Натиснете и задръжте бутона [CHECK] на дистанционното управление със
върха на молив. „00” ще бъде изписано на дисплея (Фигура 1).
4. Натиснете бутона [MODE], докато бутона [CHECK] е натиснат. На
дисплея ще се появи „В” и “00” ще изчезне. Климатикът ще се изключи.
Настройката „В” на дистанционното управление е запаметена (Фигура 2).
Забележка : 1. Повторете горната стъпка, за да върнете настройка
А на дистанционното управление.
2. Настройката А на дистанционното управление не
показва „А” на дисплея.
3. По подразбиране, фабрично е избрана настройка А на
дистанционното управление.

1

PL
CZ
RU
CR
HU
NL
GR
SV
FI
NO
DA
RO
BG
EE

2

LV
SK
SI
LT
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ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ

R22

0,8

Ø6,4

0,8

Ø9,5

0,8

Ø12,7

3. Ʉɨɝɚɬɨ ɜɴɧɲɧɨɬɨ ɬɹɥɨ ɟ ɛɢɥɨ ɨɫɬɚɜɟɧɨ ɫ ɪɚɡɤɚɱɟɧɢ
ɬɪɴɛɢ ɢɥɢ ɝɚɡɴɬ ɟ ɢɡɬɟɤɴɥ ɨɬ ɬɪɴɛɢɬɟ, ɢ ɫɴɳɢɬɟ ɧɟ
ɫɚ ɛɢɥɢ ɩɨɩɪɚɜɟɧɢ ɢ ɧɚɩɴɥɧɟɧɢ.
ɂɦɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬ, ɞɴɠɞɨɜɧɚ ɜɨɞɚ ɢɥɢ ɜɥɚɠɟɧ
ɜɴɡɞɭɯɞɚ ɜɥɹɡɚɬ ɜ ɬɪɴɛɚɬɚ.
4. ɉɪɢ ɧɟɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɜɴɡɫɬɚɧɨɜɢ ɯɥɚɞɢɥɧɢɹ
ɚɝɟɧɬ ɫ ɩɨɦɨɳɬɚ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɡɚ ɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ
ɧɚ ɯɥɚɞɢɥɟɧ ɚɝɟɧɬ.
ɂɦɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬ ɝɨɥɹɦɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɪɟɞɟɧɨ
ɦɚɫɥɨ ɢɥɢ ɜɥɚɝɚ ɞɚ ɨɫɬɚɧɟ ɜ ɬɪɴɛɢɬɟ.

Ⱦɟɛɟɥɢɧɚ

R32, R410A

ȼɴɧɲɟɧ ɞɢɚɦɟɬɴɪ ɧɚ ɬɪɴɛɚɬɚ

ɜ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɫɥɭɱɚɢ ɧɚɥɢɱɧɢɬɟ ɬɪɴɛɢ ɧɟ ɦɨɝɚɬ
ɞɚ ɫɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬ ɬɚɤɢɜɚ, ɤɚɤɜɢɬɨ ɫɚ. ɉɨɱɢɫɬɟɬɟ
ɧɚɥɢɱɧɢɬɟ ɬɪɴɛɢ ɢɥɢ ɝɢ ɫɦɟɧɟɬɟ ɫ ɧɨɜɢ.
1. Ʉɨɝɚɬɨ ɧɚɞɪɚɫɤɜɚɧɟɬɨ ɢɥɢ ɜɞɥɴɛɧɚɬɢɧɚɬɚ ɟ
ɞɴɥɛɨɤɚ, ɩɨɝɪɢɠɟɬɟ ɫɟ ɞɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟ ɧɨɜɢ ɬɪɴɛɢ.
2. Ʉɨɝɚɬɨ ɞɟɛɟɥɢɧɚɬɚ ɧɚ ɧɚɥɢɱɧɢɬɟ ɬɪɴɛɢ ɟ ɩɨɦɚɥɤɚ ɨɬ ɩɨɫɨɱɟɧɚɬɚ ɜ „Ⱦɢɚɦɟɬɴɪ ɢ ɞɟɛɟɥɢɧɚ
ɧɚɬɪɴɛɚɬɚ”, ɭɜɟɪɟɬɟ ɫɟ, ɱɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟ ɧɨɜɢ ɬɪɴɛɢ
ɡɚ ɯɥɚɞɢɥɧɢɹ ɚɝɟɧɬ.
Ɋɚɛɨɬɧɨɬɨɧɚɥɹɝɚɧɟɧɚ5ɢɥɢ5$ɟɜɢɫɨɤɨ
ɩɴɬɢɨɬɬɨɜɚɧɚ5 Ⱥɤɨɢɦɚɧɚɞɪɚɫɤɜɚɧɟ
ɢɥɢɜɞɥɴɛɧɚɬɢɧɚɩɨɬɪɴɛɚɬɚɢɥɢɫɟɢɡɩɨɥɡɜɚ
ɩɨɬɴɧɤɚɬɪɴɛɚɫɢɥɚɬɚɧɚɧɚɥɹɝɚɧɟɬɨɦɨɠɟɞɚ
ɟɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɚɤɨɟɬɨɜɧɚɣɥɨɲɢɹɫɥɭɱɚɣɛɢ
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɥɨɩɪɨɛɢɜɧɚɬɪɴɛɚɬɚ
* Ⱦɢɚɦɟɬɴɪ ɢ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɧɚ ɬɪɴɛɚɬɚ (ɦɦ)

Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɡɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɧɚɥɢɱɧɢɬɟ
ɬɪɴɛɢ

ɉɪɨɜɟɪɟɬɟ ɢ ɫɩɚɡɜɚɣɬɟ ɧɚɥɢɱɢɟɬɨ ɧɚ ɬɪɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚ
ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɪɴɛɢɬɟ ɡɚ ɯɥɚɞɢɥɟɧ ɚɝɟɧɬ.
1. ɋɭɯɢ (Ⱦɚ ɧɹɦɚ ɜɥɚɝɚ ɜɴɬɪɟ ɜ ɬɪɴɛɢɬɟ.)
2. ɑɢɫɬɢ (Ⱦɚ ɧɹɦɚ ɩɪɚɯ ɜɴɬɪɟ ɜ ɬɹɯ.)
3. ɋɬɟɝɧɚɬɢ (Ⱦɚ ɧɹɦɚ ɬɟɱ ɧɚ ɯɥɚɞɢɥɟɧ ɚɝɟɧɬ.)

Ɉɫɧɨɜɧɢ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢ ɡɚ ɩɨɜɬɨɪɧɨ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɧɚɥɢɱɧɢɬɟ ɬɪɴɛɢ

ɉɨɬɜɴɪɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɞɪɚɫɤɨɬɢɧɢ
ɢɥɢ ɜɞɥɴɛɧɚɬɢɧɢ ɩɨ ɧɚɩɢɱɧɢɬɟ ɬɪɴɛɢ ɢ
ɩɨɬɜɴɪɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɧɚɞɟɠɞɧɨɫɬɬɚ ɧɚɫɢɥɚɬɚ
ɧɚɬɪɴɛɚɬɚ ɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨ ɫɟ ɨɬɧɚɫɹɬ ɤɴɦ ɦɟɫɬɧɚɬɚ
ɫɬɪɚɧɚ.
Ⱥɤɨ ɨɩɢɫɚɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɢɡɱɢɫɬɟɧɢ,
ɜɴɡɦɨɠɧɨ ɟ ɧɚɥɢɱɧɢɬɟ ɬɪɴɛɢ ɡɚ R22 ɢ R410A ɞɚ ɫɟ
ɨɫɴɜɪɟɦɟɧɹɬ ɫ ɬɟɡɢ ɡɚ ɦɨɞɟɥɚ R32.

ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂȿ

ɇɚɥɢɱɧɢɬɟ ɬɪɴɛɢ ɧɚ R22 ɢ R410A ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɴɞɚɬ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢ ɢ ɡɚ ɦɨɧɬɚɠɚ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɬɟ ɫ ɢɧɜɟɪɬɨɪ
R32.

ȼɴɬɪɟ

ɇɚ ɨɬɤɪɢɬɨ

Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ

Ɂɚɳɢɩɜɚɧɟ
Ɂɚɳɢɩɜɚɧɟ ɢɥɢ
ɡɚɩɭɲɜɚɧɟ

Ɇɟɫɟɰ ɢ ɩɨɜɟɱɟ
ɉɨ-ɦɚɥɤɨ ɨɬ ɦɟɫɟɰ
ȼɫɟɤɢ ɩɴɬ

ɇɚɱɢɧ ɧɚ
ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɚɧɟ

ɉɟɪɢɨɞ ɨɬ ɜɪɟɦɟ

ɉɪɢ ɞɟɦɨɧɬɚɠɢ ɨɬɜɚɪɹɧɟ ɧɚ ɜɴɬɪɟɲɧɨɬɨ ɢɥɢ ɜɴɧɲɧɨ
ɬɹɥɨ ɡɚ ɞɴɥɴɝ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬ ɜɪɟɦɟ, ɜɭɥɤɚɧɢɡɢɪɚɣɬɟ
ɬɪɴɛɢɬɟ ɩɨ ɫɥɟɞɧɢɹ ɧɚɱɢɧ:
ȼ ɩɪɨɬɢɜɟɧ ɫɥɭɱɚɣ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɛɪɚɡɭɜɚ ɪɴɠɞɚ,
ɤɨɝɚɬɨ ɜɥɚɝɚ ɢɥɢ ɱɭɠɞɢ ɱɚɫɬɢɰɢ ɜɥɹɡɚɬ ɜ ɬɪɴɛɢɬɟ
ɩɨɪɚɞɢ ɤɨɧɞɟɧɡɚɰɢɹɬɚ.
Ɋɴɠɞɚɬɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɦɚɯɧɟ ɱɪɟɡ ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ ɢ
ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɧɨɜɚ ɬɪɴɛɚ.

Ʉɨɧɫɟɪɜɢɪɚɧɟ ɧɚ ɬɪɴɛɢɬɟ

Ƚɨɪɧɢɬɟɨɩɢɫɚɧɢɹɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɫɚɩɨɬɜɴɪɞɟɧɢɨɬ
ɧɚɲɚɬɚɤɨɦɩɚɧɢɹɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɬɧɚɲɢɬɟɜɢɠɞɚɧɢɹ
ɡɚɧɚɲɢɬɟɤɥɢɦɚɬɢɰɢɧɨɧɟɝɚɪɚɧɬɢɪɚɬɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨ
ɧɚɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢɬɟɬɪɴɛɢɧɚɤɥɢɦɚɬɢɰɢɡɚɤɨɢɬɨɫɚ
ɩɪɢɟɬɢ5ɢɥɢ5$ɜɞɪɭɝɢɤɨɦɩɚɧɢɢ

ɁȺȻȿɅȿɀɄȺ

5. Ʉɨɝɚɬɨ ɤɴɦ ɧɚɥɢɱɧɢɬɟ ɬɪɴɛɢ ɟ ɩɪɢɤɪɟɩɟɧ ɢ ɧɚɥɢɱɟɧ
ɜ ɬɴɪɝɨɜɫɤɚɬɚ ɦɪɟɠɚ ɚɩɚɪɚɬ ɡɚ ɢɡɫɭɲɚɜɚɧɟ.
ɂɦɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɟ ɨɛɪɚɡɭɜɚɥɚ ɡɟɥɟɧɚ
ɦɟɞɧɚ ɩɚɬɢɧɚ.
6. Ʉɨɝɚɬɨ ɧɚɥɢɱɧɢɹɬ ɤɥɢɦɚɬɢɤ ɟ ɩɪɟɦɚɯɧɚɬ, ɫɥɟɞ
ɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɯɥɚɞɢɥɧɢɹ ɚɝɟɧɬ. ɉɪɨɜɟɪɟɬɟ
ɞɚɥɢ ɦɚɫɥɨɬɨ ɩɨ ɩɪɟɰɟɧɤɚ ɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɪɚɡɥɢɱɧɨ
ɨɬ ɧɨɪɦɚɥɧɨɬɨ ɦɚɫɥɨ.
Ɇɚɫɥɨɬɨ ɡɚ ɯɥɚɞɢɥɧɢɹ ɚɝɟɧɬ ɟ ɫ ɰɜɹɬ ɧɚ ɦɟɞɧɚ
ɡɟɥɟɧɚ ɩɚɬɢɧɚ:
ɂɦɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬ ɜɥɚɝɚɬɚ ɞɚ ɫɟ ɟ ɫɦɟɫɢɥɚ ɫ
ɦɚɫɥɨɬɨ ɢ ɜ ɬɪɴɛɚɬɚ ɞɚ ɫɟ ɟ ɨɛɪɚɡɭɜɚɥɚ ɪɴɠɞɚ.
ɂɦɚ ɨɛɟɡɰɜɟɬɟɧɨ ɦɚɫɥɨ, ɝɨɥɹɦɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɨɫɬɚɬɴɰɢ ɢɥɢ ɥɨɲ ɦɢɪɢɫ.
ȼ ɦɚɫɥɨɬɨ ɡɚ ɯɥɚɞɢɥɧɢɹ ɚɝɟɧɬ ɫɟ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚ
ɝɨɥɹɦɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɹɫɤɚɜ ɦɟɬɚɥɟɧ ɩɪɚɯ ɢɥɢ
ɞɪɭɝ ɨɫɬɚɬɴɤ ɨɬ ɢɡɧɨɫɜɚɧɟ.
7. Ⱥɤɨ ɤɥɢɦɚɬɢɤɴɬ ɟ ɢɦɚɥ ɡɚɜɟɞɟɧɚ ɩɨɜɪɟɞɚ ɢ ɫɦɹɧɚ
ɧɚ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɚ.
Ʉɨɝɚɬɨ ɫɟ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚ ɨɛɟɡɰɜɟɬɟɧɨ ɦɚɫɥɨ, ɝɨɥɹɦɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɬɚɬɴɰɢ, ɛɥɹɫɤɚɜ ɦɟɬɚɥɟɧ ɩɪɚɯ
ɢɥɢ ɞɪɭɝ ɨɫɬɚɬɴɤ ɨɬ ɢɡɧɨɫɜɚɧɟ ɢɥɢ ɫɦɟɫ ɨɬ
ɧɟɢɡɜɟɫɬɟɧ ɩɪɨɢɡɯɨɞ, ɳɟ ɜɴɡɧɢɤɧɟ ɩɨɜɪɟɞɚ.
8. Ʉɨɝɚɬɨ ɫɟ ɩɨɜɬɚɪɹɬ ɜɪɟɦɟɧɟɧ ɦɨɧɬɚɠ ɢ ɞɟɦɨɧɬɚɠ
ɧɚ ɤɥɢɦɚɬɢɤɚ ɩɪɢ ɥɢɡɢɧɝ ɢ ɞɪ.
9. ȼ ɫɥɭɱɚɣ, ɱɟ ɜɢɞɴɬ ɧɚ ɦɚɫɥɨɬɨ ɧɚ ɯɥɚɞɢɥɧɢɹ ɚɝɟɧɬ
ɧɚ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢɹ ɤɥɢɦɚɬɢɤ ɟ ɪɚɡɥɢɱɟɧ ɨɬ ɫɥɟɞɧɢɬɟ
ɦɚɫɥɚ (Ɇɢɧɟɪɚɥɧɨ ɦɚɫɥɨ), Suniso, Freol-S, MS
(ɋɢɧɬɟɬɢɱɧɨ ɦɚɫɥɨ), ɚɥɤɢɥɟɧ ɛɟɧɡɟɧ (ɇȺȼ, Barrelfreeze), ɟɫɬɟɪɧɢ ɫɟɪɢɢ, Ɋ9ȿ ɫɚɦɨ ɨɬ ɟɬɟɪɧɢɬɟ ɫɟɪɢɢ.
Ʉɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɧɚɜɢɬɚɬɚ ɢɡɨɥɚɰɢɹ ɧɚ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɚ
ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɜɥɨɲɢ.

ǽǾǶǹǼǴǳǻǶǳ

Ɍɟɫɬɨɜɨ ɩɭɫɤɚɧɟ

(Ɍɟɫɬ ɡɚ ɯɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɹ), ɋɭɯ ɜɚɤɭɭɦ, Ɂɚɪɟɠɞɚɧɟ ɧɚ
ɯɥɚɞɢɥɟɧ ɚɝɟɧɬ, ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɡɚ ɬɟɱɨɜɟ ɧɚ ɝɚɡ

ɋɜɴɪɠɟɬɟ ɜɴɧɲɧɢɬɟ / ɜɴɬɪɟɲɧɢ ɬɟɥɚ ɤɴɦ ɧɚɩɢɱɧɚɬɚ
ɬɪɴɛɚ.
ɂɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɤɨɧɭɫɨɜɢɞɧɚ ɝɚɣɤɚ, ɩɪɢɤɚɱɟɧɚ ɤɴɦ
ɨɫɧɨɜɧɨɬɨ ɬɹɥɨ ɡɚ ɜɴɬɪɟɲɧɢɬɟ /ɜɴɧɲɧɢɬɟ ɬɟɥɚ.
(ɇɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɤɨɧɭɫɨɜɢɞɧɚ ɝɚɣɤɚ ɧɚ ɧɚɥɢɱɧɚɬɚ
ɬɪɴɛɚ.)
ɉɪɟɪɚɛɨɬɟɬɟɪɚɡɦɟɪɚɧɚɪɚɡɲɢɪɟɧɢɟɬɨɞɨɪɚɡɦɟɪɚ
ɡɚ5ɢɥɢ5$

ɇȿ

Ɇɚɫɥɨɬɨ ɫɢɥɧɨ ɨɛɟɡɰɜɟɬɟɧɨ ɥɢ ɟ ɢɥɢ ɢɦɚ ɥɢ
ɝɨɥɟɦɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɬɩɚɞɴɰɢ ɜ ɨɬɬɨɤɚ? (Ʉɨɝɚɬɨ
ɦɚɫɥɨɬɨ ɫɟ ɜɥɨɲɚɜɚ, ɰɜɟɬɴɬ ɦɭ ɩɨɦɴɬɧɹɜɚ ɢɥɢ
ɫɬɚɜɚ ɱɟɪɟɧ.)

Ɉɬɫɬɪɚɧɟɬɟ ɧɚɥɢɱɧɢɹ ɤɥɢɦɚɬɢɤ ɨɬ ɬɪɴɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɬɟ ɩɪɨɦɢɜɚɧɟ (ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɧɚ ɚɡɨɬɚ 0,5 ɆɊɚ),
ɡɚ ɞɚ ɨɬɫɬɪɚɧɢɬɟ ɜɫɢɱɤɢ ɨɫɬɚɬɴɰɢ ɜ ɬɪɴɛɚɬɚ.
Ɂɚɛɟɥɟɠɤɚ: ȼ ɫɥɭɱɚɣ ɧɚ ɞɜɨɣɤɚ ɬɪɴɛɢ ɫɟ ɭɜɟɪɟɬɟ,
ɫɴɳɨ ɬɚɤɚ, ɱɟ ɩɪɨɦɢɜɚɬɟ ɢ ɨɬɜɨɞɧɚɬɚ
ɬɪɴɛɚ.

ȼɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɯɥɚɞɢɥɟɧ ɚɝɟɧɬ Ɇɟɬɨɞ
ɢɡɩɨɦɩɜɚɧɟ

ɋɥɟɞ ɤɚɬɨ ɧɚɥɢɱɧɢɹ ɤɥɢɦɚɬɢɤ ɪɚɛɨɬɢ ɜ ɨɯɥɚɠɞɚɳ
ɪɟɠɢɦ ɡɚ ɩɪɢɛɥ. 30 ɦɢɧɭɬɢ ɢɥɢ ɩɨ- ɞɴɥɝɨ,
ɫɴɛɟɪɟɬɟ ɯɥɚɞɢɥɧɢɹ ɚɝɟɧɬ.
Ɂɚ ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ ɧɚ ɬɪɴɛɢ ɢ ɫɴɛɢɪɚɧɟ ɧɚ ɦɚɫɥɨ

ȾȺ

ȼɴɡɦɨɠɧɨ ɥɢ ɟ ɧɚɥɢɱɧɢɹɬ ɤɥɢɦɚɬɢɤɞɚ ɪɚɛɨɬɢ?

ɇȿ

ɂɦɚ ɥɢ ɧɚɞɪɚɫɤɜɚɧɟ ɢɥɢ ɜɞɥɴɛɧɚɬɢɧɢ ɩɨ ɧɚɥɢɱɧɢɬɟ
ɬɪɴɛɢ?

Ɂɚ R22

22

17

Ʉɚɬɨ ɝɨɪɧɨɬɨ

Ɂɚ R32, R410A

9,1
9,0

13,0

13,2

Ø9,5

16,2

16,6

Ø12,7

(ɦɦ)

24

26

Ɋɚɡɦɟɪɴɬɫɬɚɜɚɦɚɥɤɨɩɨɝɨɥɹɦɡɚ5ɢɥɢ
R410A

Ɂɚ R22

Ɂɚ R32, R410A

Ø6,4

(ɦɦ)
Ø12,7

ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟ ɯɥɚɞɢɥɧɨ ɦɚɫɥɨ ɞɨ ɪɚɡɜɚɥɰɨɜɚɧɚɬɚ
ɩɨɜɴɪɯɧɨɫɬ.

A

ȼɴɧɲɟɧ
ɞɢɚɦɟɬɴɪ ɧɚ
ɦɟɞɢɚ ɬɪɴɛɚ

2) Ɋɚɡɜɚɥɰɨɜɚɧ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ ɪɚɡɲɢɪɟɧɢɟ: Ⱥ

H

Ø6,4

ȼɴɧɲɟɧ
ɞɢɚɦɟɬɴɪ ɧɚ
ɦɟɞɢɚ ɬɪɴɛɚ

Ø9,5

Ɍɪɴɛɨɩɪɨɜɨɞ, ɧɭɠɟɧ ɡɚ ɫɦɹɧɚ ɧɚ ɪɚɡɦɟɪɚ ɧɚ
ɤɨɧɭɫɧɚɬɚ ɝɚɣɤɚ / ɨɛɪɚɛɨɬɤɚɬɚ ɩɨɪɚɞɢ ɫɜɢɜɚɧɟ
ɧɚ ɬɪɴɛɚɬɚ

ɉɨɱɢɫɬɟɬɟ ɬɪɴɛɢɬɟ ɢɥɢ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɧɨɜɢ.

(Ⱥɤɨ ɢɦɚ ɨɬɬɢɱɚɧɟ ɧɚ ɨɫɬɚɬɴɰɢ ɫɟ ɫɱɢɬɚ, ɱɟ ɢɦɚ
ɝɨɥɹɦɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɬɚɬɴɰɢ.)

ɇɚɥɹɝɚɧɟ ɧɚ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɟɧ ɚɡɨɬ 0,5 MPa

ɇɚɥɢɱɢɢ ɬɪɴɛɢ: ɇɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɬ.
ɂɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɧɨɜɢ ɬɪɴɛɢ.

1) ɒɢɪɢɧɚ ɧɚ ɤɨɧɭɫɧɚ ɝɚɣɤɚ: ɇ

ȾȺ

ɇȿ

ȾȺ

1122950196

