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Общие указания1 
Глава Монтаж предназначена для специалиста. 

 Следует ознакомиться!
Следует внимательно прочитать данное руководство и хранить его в течение всего 
срока эксплуатации оборудования. В случае передачи оборудования другому 
пользователю необходимо передать ему и руководство по эксплуатации.

Сопутствующие документы1.1 
Данное руководство по монтажу описывает внешний блок. Учитывайте технические характеристики по 
соответствующему внутреннему блоку. Они приведены в документации на внутренний блок.

Значение символов1.2 
Символы, используемые в данном руководстве1.2.1 
В данном руководстве встречаются следующие символы и выделения. Они имеют следующее 
значение:

 Опасность получения травмы! 
Указание на риск получения травмы!

 Опасно для жизни! Высокое напряжение!

 Опасность получения ожога горячей водой!

!  Внимание!
Указание на опасность. Возможно повреждение оборудования или нанесение вреда 
окружающей среде. Возможно причинение материального ущерба.

 Следует ознакомиться!

Следует внимательно прочесть текст рядом с этим символом.

Текст, предваряемый данным символом, описывает необходимые действия, которые перечисляются  »
ниже.

Текст, предваряемый данным символом, является элементом перечисления. °

Символы на оборудовании1.2.2 
На маркировочной табличке устройства изображены следующие символы. Они имеют следующее 
значение:

 Утилизация!
Устройства с такой маркировкой запрещается выбрасывать в контейнер для бытовых 
отходов. Утилизировать данные устройства следует отдельно.
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Техника безопасности2 
Предписания и правила2.1 

Все необходимые действия вплоть до первого ввода в эксплуатацию и техобслуживания оборудования  °
может выполнять только специалист, имеющий допуск к проведению данных работ, в соответствии  
с настоящим руководством.

Бесперебойная работа и безопасность при эксплуатации гарантируются только при использовании  °
оригинальных комплектующих и запчастей, предназначенных для оборудования.

Учитывайте национальные инструкции и правила, касающиеся электроподключения и обращения   °
с хладагентами.

Соблюдайте правила местного поставщика электроэнергии. °

Электромонтаж2.2 
Подключение оборудования к электросети должно быть неразъемным. Работа через удлинитель или  °
тройник недопустима.

Отсоединение кондиционера от электрической сети, например, с помощью предохранителей, выполнять  °
посредством разрыва не менее 3 мм на всех полюсах!

Использование по назначению2.3 
Данные кондиционеры предназначены для охлаждения, нагревания, осушки воздуха и вентилирования 
жилых и производственных помещений в пределах приведенных в главе «Технические данные» диапазонов 
температур.

Любое другое применение не соответствует назначению, в частности в складских помещениях, на складах 
продовольственных товаров, в помещениях для содержания животных или выращивания растений, 
помещениях, в которых находятся точные приборы или произведения искусства.

Использование по назначению подразумевает также соблюдение требований руководства по эксплуатации 
и монтажу.

Используйте систему кондиционирования только для указанной производителем цели применения, 
запрещается вносить какие-либо изменения в принцип работы и конструкцию оборудования!

Описание прибора3 
Объем поставки3.1 

Внешний блок кондиционера °

!  Опасность повреждения! 
Внутренние и внешние блоки должны иметь одинаковую мощность и следующую 
маркировку. Запрещается подключать внутренние сплит-системы к внешним системам 
дуал-сплит. Во избежание причинения материального ущерба учитывайте содержание 
следующей таблицы совместимости.

Обзор совместимости3.2 
KWI 25 i KWI 35 i KWI 50 i KWI 25 mi KWI 35 mi

KWA 25 i x
KWA 35 i x
KWA 50 i x
KWA 2-54 i x x

!  Опасность повреждения! 
К внешнему блоку мульти-сплит системы должны быть всегда подключены два 
внутренних блока.
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Конструкция прибора3.3 
Стандартная установка сплит-системы

MODE

SWING

DIRECTION

TURBO

SLEEP
O

LED

CLOCK

CANCEL

TIMER

FAN 

RESET LOCK

CLOCK

E

ON

 OFF

SET TEMP.

FAN SPEED

AUTO

F

2

26
_0

6_
01

_0
91

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

10

1

Передняя крышка1 
Внутренний блок2 
Фильтр3 
Выходная воздушная заслонка4 
Пульт дистанционного управления5 
Внешний блок6 

Электрический коммутационный отсек, 7 
аварийная кнопка
Пакет магистралей8 
Электрический коммутационный отсек9 
Трубка для конденсата10 
Вентили хладагента11 

5

Установка - для специалиста по монтажу



Уровень шума3.4 
В кондиционере имеются движущиеся части, например, вентилятор и двигатели. При вращении возникают 
вибрации, которые могут передаваться.

Уже при монтаже внешнего блока учитывайте возможное место установки внутреннего блока и связанные 
с этим условия, касающиеся разности по высоте, расстояний и направления выдувания воздуха внешним 
блоком.

Указания по монтажу прибора3.5 
Для упрощения и ускорения монтажных работ рекомендуется привлекать второго специалиста.

Дополнительные принадлежности3.6 
К внешнему блоку дуал-сплит системы прилагаются переходники для подключения разделенных 
магистралей.

Крепежные детали, соединительные магистрали, трубка для отвода конденсата, электрический питающий 
кабель и т.д. не входят в объем поставки в качестве принадлежностей.

Внутренние блоки дуал-сплит системы оснащены гибким соединительным кабелем на 230 В длиной ок. 
6 м, который должен подключаться к внешнему блоку.

Специальные принадлежности3.7 
Подробную информацию о специальных принадлежностях можно посмотреть в обновляемой документации 
по изделям.

Монтаж4 
Указания по установке4.1 
Учитывайте максимальное смещение по высоте и максимальную длину соединительных магистралей. 
Место монтажа внешнего блока следует выбирать с учетом требований стройнадзора и положений закона 
об охране памятников.

Учитывайте, что приборы должны подключаться к отдельному контуру электропитания, защищенному 
предохранителями, в соответствии с местными инструкциями.

При монтаже оборудования учитывайте, что трубка отвода конденсата должна прокладываться с 
естественным уклоном. Если это невозможно, то следует предусмотреть дополнительный насос для 
откачивания конденсата.

Монтажные условия и подготовительные работы4.2 
Перед установкой удостоверьтесь, что внутренний и внешний блоки имеют одинаковый класс мощности 
и совместимы друг с другом.

!  Опасность повреждения! 
Неправильное сочетание приборов ведет к их повреждению.
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Монтаж5 
Транспортировка5.1 

Учитывайте транспортные символы на упаковке. »

Монтаж5.2 
Вы можете смонтировать прибор на стену или установить на пол.

 Убедитесь в том, что стена и используемые крепежные детали имеют достаточную 
несущую способность, чтобы выдержать вес прибора!

Кроме того, учитывайте:

Внешний блок устанавливайте исключительно снаружи и никогда не устанавливайте его внутри зданий.  °
По возможности выбирайте место монтажа таким образом, чтобы внешний блок был защищен от дождя 
и снега и не подвергался воздействию прямых солнечных лучей.

Устанавливайте внешний прибор так, чтобы он, по возможности, не обдувался прямым сильным ветром,  °
но, тем не менее, хорошо проветривался. Необходимо обеспечить беспрепятственное засасывание 
и выброс воздуха. При необходимости защитить прибор от непогоды с помощью навеса, цоколя и 
отражательных перегородок.

Убедитесь, что место установки способно выдержать вес наружного блока и допускает его монтаж в  °
горизонтальном положении. Кроме того, монтажное основание должно быть достаточно жестким, чтобы 
избежать вибраций.

Внешний блок можно установить на прочное основание или подвесить на стену с помощью кронштейна.  °
В зависимости от особенностей стены используйте дюбели для больших нагрузок.

При монтаже на полу нужно предусмотреть свободное пространство для отвода конденсата, а также  °
учесть возможную высоту снежного покрова.

Следите за тем, чтобы место установки было удалено от телевизионных и радиоантенн минимум на   °
3 метра. Работа внешнего блока может вызвать помехи телевизионному и радиоприему.

Убедитесь, что внутренний и внешний блоки монтируются без превышения максимальной длины  °
магистралей хладагента, соединяющих оба блока.

При выборе места установки учитывайте, что воздушный поток и шум от работы не должны мешать  °
соседям.

При установке в арендованных помещения получите разрешение собственника. °

Если внешний блок используется в условиях низких температур, то дополнительно учитывайте  °
приведенные далее иструкции:

Запрещается устанавливать внешний блок в местах, где сторона всасывания или выброса воздуха  °
подвергаются прямому воздействию воздушных потоков.

Устанавливайте внешний блок так, чтобы сторона всасывания воздуха была направлена к стене, чтобы  °
защитить эту сторону прибора от ветровых потоков. Рекомендуется установить экран на стороне выброса 
воздуха из внешнего блока, чтобы обеспечить защиту от ветровых потоков.
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Размеры и зазоры5.2.1 
Для обеспечения бесперебойного функционирования и проведения дальнейших работ нужно соблюсти 
следующие минимальные зазоры. В месте монтажа должно обеспечиваться беспрепятственное 
засасывание и выдувание воздуха на стороне засасывания и на стороне выброса воздуха внешнего 
прибора. При проведении работ по техническому обслуживанию должен обеспечиваться доступ к 
точкам подключения магистралей хладагента и к электрокоммутационному отсеку. Для обеспечения 
бесперебойной работы следует выдержать минимальные зазоры. 

Минимальные расстояния
Mindestabstände

A
B

 

D

C

26
_0

6_
01

_0
92

4
26

_0
6_

01
_0

92
4

Размер Сплит система Мульти-сплит система
A м 0,15 0,15
B м 0,30 0,60
C м 0,40 0,40
RUS м 0,15 0,15

Если справа рядом с прибором имеется стена, то увеличьте расстояние «А» до 0,25 метра.

Размеры KWI 25/35 i
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0
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760 60
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92

0
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Размеры KWА 50i
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0
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0
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0
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Размеры KWA 2-54 i
30

0
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0

68
8
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1
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Монтаж трубки для отвода конденсата5.3 
Так как внешний блок установлен снаружи, то в него может попадать влага. При работе кондиционера, 
особенно в режиме нагрева, может выделяться повышенное количество конденсата. В пластине основания 
внешнего прибора предусмотрено отверстие для подсоединения трубки для отвода конденсата.

Вставьте соединительный штуцер из комплекта поставки вместе с уплотнением в отверстие пластины  »
основания.

Подсоедините к штуцеру подходящую трубку для отвода конденсата. »

!  Опасность повреждения! 
Изолируйте отвод конденсата так, чтобы зимой он не замерзал. 
Сплит-системы оснащены подогревом ванны для конденсата, который защищает от 
замерзания при низких температурах ванну, но не трубку для отвода конденсата.

Монтаж штуцера для отвода конденсата

26
_0

6_
01

_0
67

1

Закрепление внешнего блока5.3.1 

Для закрепления кронштейна используйте дюбели для больших нагрузок. »

Разместите внешний блок на выбранном месте монтажа и надежно закрепите с помощью подходящих  »
шпилек, болтов и гаек так, чтобы исключить вибрации.

Указания по установке трубок хладагента5.3.2 
Следите за тем, чтобы внутренний и внешний блоки монтировались без превышения максимальной длины 
магистралей хладагента. При прокладке трубок хладагента учитывайте следующие указания:

!  Опасность повреждения!
Используйте исключительно медные трубки с толщиной стенки мин. 1,0 мм (для Ø 1/2“ 
или 12 мм до 5/8“ или 16 мм). Предел прочности на сжатие у тонкостенных трубок 
недостаточен. Существует опасность растрескивания!

Не отпиливать трубки хладагента, а укорачивать их с помощью трубореза. Концы трубок всегда должны  °
быть закрыты.

При снятии грата держать трубку отверстием вниз, чтобы в трубку не могла попасть стружка. °

Всегда тщательно выполнять работы по развальцовке, чтобы избежать последующей утечки хладагента  °
в магистралях.

Трубки прокладывать с минимальным радиусом изгиба 100 мм. °

Прокладывать магистрали хладагента осторожно и фиксировать их от смещения. °

Убедитесь, что стыки защищены от воздействия растягивающего усилия. °

Прокладывать магистрали хладагента отдельно друг от друга с теплоизоляцией, обеспечивающей  °
сопротивление диффузии паров.

10

Установка - для специалиста по монтажу



Прокладка соединительных магистралей5.3.3 

!  Опасность поврежденя! 
Сгибайте медные трубки магистрали хладагента только один раз в их окончательной 
позиции. Повторный изгиб медных трубок может нарушить их герметичность или 
привести к излому.

Соберите все магистрали, предназначенные для прокладки в одном месте, смотайте их, например,  »
изолентой и сформируйте пакет магистралей.

Проложите и зафиксируйте пакет магистралей. »

Подключение магистралей хладагента5.3.4 
Все соединения магистралей хладагента с внешним блоком должны быть выполнены как соединения с 
развальцовкой. Следите за тем, чтобы накидные гайки для подключения к прибору были надеты на трубку 
до выполнения развальцовки. Развальцованный буртик должен быть гладким и иметь одинаковую длину. 
Внутренняя сторона должна быть чистой и без трещин.

Подключение трубок к внешнему блоку5.3.5 

 Опасность травмирования! 
При работе с хладагентом надевайте подходящие защитные очки иперчатки.

Перед подключением трубок хладагента удалите возможно имеющиеся защитные покрытия. »

Удалите накидные гайки с вентилей. »

Укоротите магистрали хладагента до соответствующего размера. »

Наденьте накидные гайки на трубки хладагента. »

Выполните необходимую развальцовку трубок. »

Выровняйте трубку хладагента и заверните накидную гайку от руки на три-четыре оборота. »

Затяните соединения трубок с помощью двух гаечных ключей, удерживая трубки от проворачивания.  »
Соблюдайте предписанные моменты затяжки:

Диаметр трубки Момент затяжки
1/4“ / 6 мм 14 - 18 Hм
3/8“ / 10 мм 34 - 42 Hм
1/2“ / 6 мм 49 - 61 Hм
5/8“ / 10 мм 74 - 78 Hм

Подключение магистралей хладагента на внешнем блоке

26
_0

6_
01

_0
00

8

Проверка на герметичность5.3.6 

Откачайте воздух из трубок хладагента и проверьте удержание вакуума. »

Прервите вакууммирование и заполните трубки азотом. »

Проверьте, например, аэрозолем для поиска утечек герметичность всех соединений. »

Изолируйте соединения трубок хладагента на внутреннем блоке с помощью подходящего изолирующего  »
материала, не допускающего диффузию паров.

Еще раз проведите вакууммирование трубных магистралей. »
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Вакууммирование и проверка герметичности
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1 Арматура хладагента
2 Вакуммный насос
3 Сервисный вентиль жидкостной трубки, 

шпиндель

4 Сервисный вентиль, клапан Шредера
5 Сервисный вентиль линии всасываемого газа, 

шпиндель

Выполнение электрических подключений5.3.7 

 Опасное для жизни электрическое напряжение! 
Перед проведение электроустановочных работ всегда нужно: 
– отключить напряжение 
– принять меры по невозможности включения 
– удостовериться в отсутствии напряжения 
– накрыть соседние детали, находящиеся под напряжением

Сплит-системы

Подача напряжения питания производится через внутренний блок.  °

Внешний блок должен быть соединен с внутренним блоком при помощи кабеля 230 В, устойчивого к  °
атмосферным воздействиям.

Соединение между внутренним и внешним блоком должно производится прямым соединительным  °
кабелем без промежуточных соединений.

Учитывайте потребляемую установкой мощность и выбирайте подходящее и допустимое сечение  °
провода.

Мульти-сплит системы

Подача напряжения питания производится через внешний блок. °

Учитывайте потребляемую установкой мощность и выбирайте подходящее и допустимое сечение  °
провода.

Подключение внутренних блоков производится по соединительным проводам внутренних блоков. °

Чтобы получить доступ к электрическому коммутационному отсеку, откройте крышку над вентилями. »

Проведите все провода сквозь фиксатор. »

Выполните электрические подключения. Подключайте в соответствии со схемами. »

Закройте крышку. »
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Ввод в эксплуатацию6 
Контроль перед вводом в эксплуатацию6.1 
Перед вводом кондиционеров в эксплуатацию все установочные работы на внутренних и внешнем блоках 
должны быть завершены. Также соблюдайте требования руководства по монтажу внутреннего блока.

Удостоверьтесь, что все последующие работы проведены:

Внешний блок правильно смонтирован и закреплен, чтобы избежать вибраций во время работы. Несущая  °
способность основания достаточна.

Все магистрали хладагента проверены на герметичность. °

Места подключения магистралей хладагента, а также клапаны имеют теплоизоляцию, не допускающую  °
диффузии паров, чтобы избежать образования конденсата и замерзания.

Отверстия в стене заполнены устойчивым к воздействию влаги изолирующим материалом и надлежащим  °
образом загерметизированы.

Проверка защитного провода проведена должным образом. °

Трубка отвода конденсата смонтирована правильно. °

В зоне внутреннего блока или блоков, а также внешнего блока отсутствуют препятствия, которые могут  °
создать помехи всасыванию и выдуванию воздуха.

Все приборы смонтированы полностью и надежно, включая все кожухи. °
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Первый ввод в эксплуатацию6.2 
Проведение пробного запуска6.2.1 

Выполните пробный запуск и проверьте все функции. »

Если установка оборудования выполнена правильно, но проверка не привела к описанным результатам, 
сообщите об этом в наш сервисный центр для проведения диагностики и устранения неисправностей.

Передача оборудования7 
Разъясните пользователю правила обращения с прибором и его функции. Особо обратите его внимание 
на правила техники безопасности и на необходимые интервалы технического обслуживания. Передайте 
пользователю данное руководство и другие имеющиеся документы на оборудование. Обратите внимание 
пользователя на то, что данное руководство должно находиться вблизи оборудования.

Устранение неисправностей8 
Внутренние защитные механизмы оборудования8.1 
Компрессор запускается с 3-минутной задержкой.

На компрессоре установлено устройство контроля температуры, которое блокирует работу компрессора 
при перегреве (>115 °C) до тех пор, пока температура не снизится (<100 °C). Компрессор запускается  
с 3-минутной задержкой. Если температура 115 °C держится на компрессоре более 5 секунд, то его работа 
блокируется до тех пор, пока температура не упадет до 90 °C.

Электронные узлы имеют электронную защиту от перенапряжения, от токовой перегрузки и перегрева.  
В случае срабатывания одной из этих функций на дисплее внутреннего прибора появляется соответствующий 
код неисправности.

Все датчики проверяются на короткое замыкание и на обрыв.

Таблица неисправностей9 
При неисправности не продолжайте пользоваться кондиционером. Выключите силовой выключатель 
или предохранитель. Обратитесь в нашу сервисную службу. Сообщите данные о модели устройства  
(см. заводскую табличку) и опишите проблему.

Индикация неисправности на внутреннем блоке Способы устранения неисправностей
E0 Неисправность электроники
E1 Коммуникация между внутренним и внешним блоками
E2 Не распознано прохождение нуля
E3 Не распознается частота вращения вентилятора
E5 Неисправность датчика наружной температуры
E6 Неисправность датчика температуры в помещении или 

датчика температуры испарителя
P0 Защита от токовой перегрузки
P1 Сетевое напряжение слишком велико или слишком мало
P2 Перегрев компрессора
P3 (только для мульти-сплит систем) Защита компресора от токовой перегрузки
P4 Неисправность компрессора

Индикация неисправности на внешнем блоке мульти-сплит 
системы

Способы устранения неисправностей

E0 Неисправность электроники
E1 Неисправность датчика теплообменника внутреннего блока 1
E2 Неисправность датчика теплообменника внутреннего блока 2
E3 Неисправность датчика теплообменника внутреннего блока 3
E6 Неисправность датчика теплообменника внутреннего блока 4
E4 Неисправность датчика теплообменника на внешнем блоке
E5 Защита компрессора от перенапряжения
E7 Нет связи между внутренним и внешним блоками
P0 Перегрев компрессора
P3 Защита компрессора от перегрузки по току
P4 Неисправна электроника инвертора
P6 Температурная защита теплообменника внешнего блока
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Техобслуживание10 
Работы по техобслуживанию10.1.1 
Условием постоянной работоспособности, безопасности и надежности оборудования, а также долгого 
срока службы является ежегодное техническое обслуживание оборудования силами специалистов.

 Опасное для жизни выское напряжение! 
На соединительных клеммах настенного кондиционера присутствует электрическое 
напряжение даже при выключенном приборе. Поэтому перед проведением работ по 
техническому обслуживанию всегда отключайте подачу напряжения. Удостоверьтесь, 
что предприняты меры против непреднамеренного включения прибора.

Очищайте прибор один раз в год:

Проверьте вход и выход воздуха на наличие растений, листвы и прочих загрязнений. Удалите посторонние  »
предметы и очистите теплообменник.

Проверьте правильность отвода конденсата, для чего медленно и равномерно вылейте минимум 1 литр  »
теплого мыльного раствора в ванну для конденсата.

Соблюдайте специфические для национального рынка инструкции в отношении интервалов технического  »
обслуживания.

Интервалы технического обслуживания10.1.2 
Техническое обслуживание систем кондиционирования нужно проводить один раз в год непосредственно 
перед периодом основного использования.

Сокращенные интервалы технического обслуживания10.1.3 
Системы кондиционирования, используемые в критических условиях окружающей среды, в первый год 
эксплуатации должны 3 раза пройти техническое обслуживание. Дальнейшие интервалы технического 
обслуживания должны определяться нашей сервисной службой, исходя из специфики использования 
приборов.
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Сервис11 
Мы рекомендуем заключить договор на техническое обслуживание.

Технические характеристики12 
Схема подключения сплит-системы12.1 
Схема подключения сплит-системы

S1 F1

KWI 25 / 35 / 50 i KWA 25 / 35 / 50 i
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Схема подключения мульти-сплит системы12.2 
Схема подключения мульти-сплит системы

S1F1

KWI 25 / 35 mi KWA 2-54 i
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Технические характеристики12.3 
Тип KWA 25 i KWA 35 i KWA 50 i KWA 2-54 i
E-№ 228846 228847 228848 228853
Количество внутренних блоков штук 1 1 1 2
Мощность охлаждения кВт 2,64 (0,60-3,28) 3,52 (1,17-4,04) 4,98 (1,49-6,45) 5,44 (2,28-6,96)
Мощность нагрева кВт 2,93 (0,94-3,87) 3,81 (1,20-4,25) 5,13 (1,55-6,74) 6,90 (2,90-8,35)
Потребляемая мощность при 
охлаждении

Вт 810 (240-1080) 1080 (350-1400) 1550 (380-2300) 1670 (670-2420)

Потребляемая мощность на обогрев Вт 810 (240-1340) 1050 (360-1420) 1420 (350-2100) 1910 (760-2770)
Объемный поток воздуха макс. м3/ч 1800 1800 2200/1500 2500
Класс энергопотребления Охлаждение A A A A
Класс энергопотребления Нагрев A A A A
Хладагент R410A R410A R410A R410A
Заправочный объем г 750 1000 1100 2150
Уровень шума макс. dB (A) 52 54 56 57
Электрическое подключение 1-фазная сеть пер. тока 230-240В~50Гц с защитным проводом
Электроподключение на KWI KWI KWI KWA
Потребляемый ток Охлаждение (A) 3,80 (1,20-5,40) 4,90 (1,70-6,50) 6,90 (1,80-10,20) 4,64 (3,05-11,07)
Потребляемый ток Нагрев (A) 3,80 (1,20-6,10) 4,70 (1,80-6,60) 6,40 (1,60-9,50) 8,75 (3,05-12,68)
Компрессор Тип С вращающимся поршнем (Scroll)
Подогрев ванны для конденсата x x x -
Зимняя регулировка x x x x
Пределы рабочего диапазона
Внешний блок, нагрев мин./макс. °C -15 / 24
Внешний блок, охлаждение мин./макс. °C -15 / 43
Подключения хладагента
Трубка для жидкости дюймы 1/4 1/4 1/4 2x 1/4
Линия всасываемого газа дюймы 3/8 1/2 1/2 2x 3/8
Трубка для жидкости Ø мм 6,35 6,35 6,35 2x 6,35
Линия всасываемого газа Ø мм 9,53 12,7 12,7 2x 9,53
Прилагаемый адаптер дюйм 

(Ø мм)
- - - 2x 3/8-1/2 

(9,53-12,7)
Длина магистрали L макс.м 20 20 25 2x 15
предварительно заполнен для м 5 5 5 2x 5
Добавочный объем после 5 м г/м (Lреал - 5) x 30 (Lреал - 5) x 30 (Lреал - 5) x 30 (Lреал - 5) x 15
Разность по высоте макс.м 8 8 10 10
Разность по высоте между двумя 
внутренними блоками

макс.м - - - 5

Размеры и вес
Размер внешнего блока ШxВxГ (мм) 760x590x285 760x590x285 760x590x285 845x695x335
Вес внешнего блока кг 39,5 39,5 39,5 68,0

Не эксплуатируйте прибор за указанными границами температур использования. Если прибор будет 
использоваться вне заданного температурного диапазона, то это может вызвать срабатывание внутренних 
защитных механизмов. При длительной эксплуатации существует опасность повреждения.
Номинальные характеристики согласно EN 14511, уровень шума измерен на расстоянии 1 м.

Мощность в режиме мульти-сплит12.3.1 

Комбинация Режим работы Мощность (кВт) Потребляемая мощность (кВт)
KWA 2-54i - Внутренний 

блок А
Внутренний 
блок В

Итого Итого

25 * Охлаждение/нагрев 2,64 / 3,10 ** - 2,64 (1,11-3,38) / 3,10 (1,30-3,75) 0,89 (0,34-1,31) / 0,96 (0,40-1,16)
35 * Охлаждение/нагрев 3,21 / 3,51 ** - 3,21 (1,35-3,77) / 3,51 (1,47-4,25) 1,07 (0,41-1,46) / 1,07 (0,45-1,31)
25 + 25 Охлаждение/нагрев 2,60 / 3,05 2,60 / 3,05 5,20 (2,18-6,66) / 6,10 (2,56-7,38) 1,60 (0,64-2,32) / 1,69 (0,68-2,45)
25 + 35 Охлаждение/нагрев 2,42 / 2,87 2,98 / 3,53 5,40 (2,27-6,91) / 6,40 (2,69-7,74) 1,66 (0,66-2,41) / 1,77 (0,71-2,57)
35 + 35 Охлаждение/нагрев 2,72 / 3,45 2,72 / 3,45 5,44 (2,28-6,96) / 6,90 (2,90-8,35) 1,67 (0,67-2,42) / 1,91 (0,76-2,77)

Тип комбинации 25: KWI 25 mi
Тип комбинации 35: KWI 35 mi
Номинальные параметры согл. EN 14511
Наружные блоки мульти-сплит системы работают в режиме или охлаждения, или нагрева.
* К внешнему блоку мульти-сплит системы должны быть всегда подключены два внутренних блока.
** Данные по мощности указаны при работе только одного внутреннего блока. 

Указание по охране окружающей среды:12.3.2 
Этот прибор заправлен хладагентом R410A. Хладагент R410A внесен в Киотский протокол как 
фторсодержащий газ, ведущий к парниковому эффекту, с глобальным парниковым потенциалом (GWP) 
= 1725. Хладагент R410A запрещается выпускать в атмосферу.

!  Указание по утилизации: 
При утилизации прибора нужно отрезать сетевой кабель и удалить все детали, с 
которыми могут играть дети и об которые они могут пораниться.
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Гарантия
Условия и порядок гарантийного обслуживания определяются отдельно для каждой страны. За информацией о 
гарантии и гарантийном обслуживании обратитесь пожалуйста в представительство AEG в Вашей стране.

!  Монтаж прибора, первый ввод в эксплуатацию и обслуживание могут проводиться только компетентным 
специалистом в соответствии с данной инструкцией.

!  Не принимаются претензии по неисправностям, возникшим вследствие неправильной установки и 
эксплуатации прибора.
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Általános információk1 
A Telepítési útmutató fejezet a szakszerelők részére készült. 

 Olvassa el!
Figyelmesen olvassa el és őrizze meg ezt az útmutatót. Ha a gépet továbbadja valaki 
másnak, az útmutatót is adja oda neki.

Párhuzamosan érvényes dokumentumok1.1 
Ez a felszerelési útmutató a kültéri egységet ismerteti. Vegye figyelembe a hozzátartozó beltéri egység adatait. 
Azok a beltéri egység dokumentációjában szerepelnek.

Jelmagyarázat1.2 
A dokumentációban használt szimbólumok:1.2.1 
Ebben a dokumentációban szimbólumokkal és kiemelésekkel fog találkozni. Jelentésük a következő:

 Sérülésveszély! 
Lehetséges sérülésekre vonatkozó figyelmeztetés!

 Életveszély áramütés következtében!

 Leforrázás veszélye!

!  Figyelem!

Veszélyre vonatkozó figyelmeztetés. Fennáll a készülék vagy a környezet károsodásának 
veszélye. Gazdasági károk is keletkezhetnek.

 Olvassa el!

Figyelmesen olvassa el a szimbólum melletti szöveget.

  Az ezzel a jellel ellátott szövegrészek olyan műveleteket jelölnek, amelyeket lépésenként fogunk leírni. »

 Az ezzel a jellel ellátott szövegrészek felsorolásokat jelölnek. °

A gépen feltüntetett szimbólumok1.2.2 
A készülék típustáblája szimbólumokat is tartalmaz. Ezek jelentése a következő:

 Ártalmatlanítás!
Az ezzel a jelöléssel ellátott készülékek nem dobhatók háztartási hulladékba. 
Ártalmatlanításukat szelektíven kell elvégezni.
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Biztonság2 
Előírások és szabályozások2.1 

A készülék első üzembevételéhez és karbantartásához szükséges lépéseket csak arra jogosult szakember  °
végezheti el a jelen útmutatóban közölt utasításoknak megfelelően.

A kifogástalan és üzembiztos működés kizárólag a készülékhez meghatározott eredeti tartozékok és tartalék  °
alkatrészek használata esetén szavatolt.

Az elektromos bekötés és a hűtőközegek kezelése tekintetében vegye figyelembe az adott országra jellemző  °
előírásokat és szabályozásokat.

Vegye figyelembe a helyi áramszolgáltató előírásait. °

Villanyszerelés2.2 
Az elektromos csatlakozót fixen kell bekötni. A készüléket soha ne üzemeltesse kábeldobról vagy  °
elosztóról.

Biztosítani kell, hogy a légkondicionáló rendszert pl. biztosítékok révén legalább 3 mm leválasztási szakasszal  °
minden pólusban le lehessen választani a hálózatról!

Rendeltetésszerű használat2.3 
Ezek a szobai légkondicionáló rendszerek alkalmasak a belső levegő hűtésére, fűtésére és nedvesítésére, 
továbbá szellőztetésre magán- és ipari helyiségekben, a „Műszaki adatok“ c. fejezetben közölt hőmérsékleti 
tartományokon belül.

A más jellegű vagy ezektől eltérő paraméterű használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül, különös 
tekintettel a raktárépületekben, élelmiszerraktárakban, állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló 
épületekben, valamint precíziós műszereket vagy művészeti alkotásokat tartalmazó helyiségekben történő 
használatra.

A rendeltetésszerű használat részét képezi a használati és telepítési útmutatóban leírtak betartása is.

A légkondicionáló rendszert kizárólag a gyártó által megadott célra szabad használni és a készüléket nem 
szabad módosítani vagy átépíteni!

A készülék ismertetése3 
Szállítási terjedelem3.1 

A szobai légkondicionáló berendezés kültéri egysége °

!  Rongálódás veszélye! 
A beltéri és kültéri készülékeknek azonos teljesítményértékkel és termékazonosítóval 
kell rendelkezniük. A szimpla split beltéri egységeket pl. nem szabad kettős split kültéri 
egységekhez kapcsolni. Az anyagi károk elkerülése érdekében figyelembe kell venni az 
alábbi kompatibilitási táblázatban közölt értékeket.

Kompatibilitási táblázat3.2 
KWI 25 i KWI 35 i KWI 50 i KWI 25 mi KWI 35 mi

KWA 25 i x
KWA 35 i x
KWA 50 i x
KWA 2-54 i x x

!  Rongálódásveszély! 
Multisplit kültéri egységhez mindig két beltéri egységet kell csatlakoztatni.
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A berendezés felépítése3.3 
Normál mono split rendszer

MODE

SWING

DIRECTION

TURBO

SLEEP
O

LED

CLOCK

CANCEL

TIMER

FAN 

RESET LOCK

CLOCK

E

ON

 OFF

SET TEMP.

FAN SPEED

AUTO

F

2
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

10

1

Előlap1 
Beltéri készülék2 
Szűrőszövet3 
Légterelő lemez4 
Távirányító5 
Kültéri készülék6 

Elektromos csatlakozótér, vészleállító gomb7 
Vezetékköteg8 
Elektromos csatlakozótér9 
Kondenzvízvezeték10 
Hűtőközegszelepek11 
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Zajemisszió3.4 
A klímaberendezésekben mozgó összetevők is találhatók, például ventilátorok és motorok. A forgás következtében 
vibrációk keletkeznek, amelyek tovább tudnak terjedni.

Már a kültéri egység felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy hova fogja szerelni a beltéri egységet és ezzel 
kapcsolatban milyen feltételeket kell teljesíteni a magasságkülönbségeket, a távolságokat és a kültéri egység 
levegő-kifúvási irányát illetően.

A készülék szerelésére vonatkozó utasítások3.5 
Az egyszerű és gyors telepítés érdekében ajánlott a szerelést két embernek végeznie.

Tartozékok3.6 
A kettős split kültéri egységek készletében szűkítőelemek találhatók a vezetékcsatlakozókhoz.

A szállítmány tartozékként nem tartalmazza a rögzítőanyagokat, az összekötő vezetékeket, a kondenzvíz-elfolyó 
vezetéket, az elektromos csatlakozókábelt, stb.

A kettős split beltéri egységek kb. 6 m hosszú 230 V flexibilis összekötő-vezetékkel rendelkeznek, amelyet a 
kültéri egységhez kell csatlakoztatni.

Külön tartozék3.7 
Aktuális árukatalógusunkban megtalál minden további, külön rendelhető tartozékot.

Telepítési útmutató4 
Szerelési utasítások4.1 
Ügyeljen a maximális magasságkülönbségre és a splitvezeték maximális hosszára. A kültéri készülék szerelési 
helye tekintetében vegye figyelembe az esetleges építésfelügyeleti vagy műemlékvédelmi előírásokat is.

Ügyeljen arra, hogy a készülékeket a helyi előírásoknak megfelelően külön biztosított áramkörbe kösse be.

A készülék szerelésekor gondoskodjon a kondenzvízvezeték természetes lejtéssel való elhelyezéséről. Ha ez 
nem lehetséges, kondenzvízszivattyúról is gondoskodni kell.

Beépítési feltételek és előkészületek4.2 
A telepítés előtt gondoskodjon arról, hogy a beltéri és a kültéri készülékek teljesítményértéke azonos legyen, 
és kompatibilisak legyenek egymással.

!  Rongálódás veszélye! 
Hibás készülékkombináció esetén a berendezések károsodnak.

24

Telepítés – szakszerelők részére



Szerelés5 
Szállítás5.1 

Vegye figyelembe a csomagoláson található szállítási szimbólumokat. »

Szerelés5.2 
A készülék felszerelhető falra vagy felállítható padlón.

 Győződjön meg róla, hogy a fal és az alkalmazott rögzítőelemek elegendő teherbírásúak 
ahhoz, hogy megtartsák a készülék súlyát!

Ezenkívül figyeljen oda az alábbiakra:

A kültéri egységet kizárólag épületen kívül és semmiképpen sem épületen belül kell felszerelni. A felszerelés  °
helyét úgy kell megválasztani, hogy a kültéri egység ne legyen kitéve sem eső és hó, sem pedig közvetlen 
napsugárzás hatásának.

A kültéri egységet úgy kell felszerelni, hogy az lehetőség szerint ne legyen túl erős szél közvetlen hatásának  °
kitéve, ugyanakkor viszont biztosított legyen annak megfelelő szellőzése. Semmi sem akadályozhatja a levegő 
elszívását és kifúvását. Adott esetben előtetővel, lábazattal vagy terelőfalakkal kell biztosítani a védelmet az 
időjárás hatásaival szemben.

Győződjön meg róla, hogy a felállítási hely elbírja a kültéri egység súlyát és lehetővé teszi annak felszerelését  °
vízszintes helyzetben. Ezen kívül a szerelési alapzatnak kellő szilárdsággal kell rendelkeznie a rezgések 
elkerüléséhez.

A kültéri egység felállítható szilárd alapzatra vagy konzol segítségével falra szerelhető. A fal tulajdonságaitól  °
függően használjon nehéz terhelésre méretezett tiplit.

Talajon történő felállítás esetén megfelelő szabad teret kell előirányozni a kondenzvíz elvezetéséhez, továbbá  °
számításba kell venni a megfelelő hómagasságot.

Ügyelni kell arra, hogy a felszerelés helye legalább 3 m távolságban legyen rádió- és TV-antennáktól. A kültéri  °
egység működése zavarhatja a rádió- és TV-adások vételét.

A bel- és kültéri egységet feltétlenül úgy kell elhelyezni, hogy a két készülék közti hűtőközeg-vezetékek hossza  °
ne haladja meg a megengedett maximumot.

A felszerelés helyszínének kiválasztásakor tekintettel kell lenni arra, hogy a légáramlás és a működési zaj ne  °
zavarja a szomszédokat.

Ha bérli az ingatlant, akkor kérje ki a tulajdonos beleegyezését. °

Ha a kültéri egységet alacsony külső hőmérséklet mellett használja, akkor kiegészítőleg figyelembe kell venni  °
az alábbi útmutatásokat:

A kültéri egységet semmiképpen sem szabad olyan helyre szerelni, ahol annak légbeszívó, illetve kilépőoldala  °
közvetlen huzat hatásának van kitéve.

A kültéri egységet úgy kell felszerelni, hogy annak légbeszívó oldala a fal felé mutasson, biztosítva ennek az  °
oldalnak a védelmét a huzat hatásával szemben. A kültéri egység levegő-kilépőoldalára ajánlatos védőköpenyt 
szerelni, biztosítva annak védelmét a huzat hatásával szemben.
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Méretek és távolságok5.2.1 
A zavarmentes működés és a további munkák kivitelezése érdekében be kell tartani az alábbi minimális 
távolságokat. A felszerelés helyszínén biztosítani kell a levegő akadálytalan beszívását és kifúvását a beszívó, 
továbbá a kilépőoldalon. A karbantartási munkák során biztosított kell, hogy legyen a hozzáférés a hűtőközeg-
csatlakozókhoz és az elektromos kapcsolódobozhoz. A zavartalan működés biztosítása érdekében be kell tartani 
a minimális méreteket. 

Minimális távolságok

A
B

 

D

C
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4

Méret Szimpla split Multisplit
A m 0,15 0,15
B m 0,30 0,60
C m 0,40 0,40
D m 0,15 0,15

Növelje az „A“ távolságot 0,25 m-re, amennyiben a készüléktől jobbra fal található.

Méretek kWA 25/35 i
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Méretek kWA 50 i
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Méretek kWA 2-54 i
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A kondenzvíz-elfolyó vezeték felszerelése5.3 
Mivel a kültéri egység szabadban áll, ezért abba nedvesség kerülhet. A légkondicionáló rendszer működése 
közben, különösen fűtési üzemmódban, fokozott mennyiségű kondenzvíz képződhet. A kültéri egység 
fenéklemezében nyílás található a kondenzvíz-elfolyó vezeték csatlakoztatására.

Dugja a készletben található kondenzvíz-csatlakozócsonkot a tömítéssel együtt a fenéklemez nyílásába. »

Csatlakoztasson alkalmas kondenzvíz-elfolyó vezetéket a csőcsonkhoz. »

!  Rongálódásveszély! 
A kondenzvíz-elfolyót szigetelni kell, hogy az télen ne fagyhasson be. 
A szimpla split készülékek fűtött kondenzvíz-teknővel rendelkeznek, amely alacsony külső 
hőmérséklet esetén biztosítja a kondenzvíz-teknő védelmét a befagyással szemben, nem 
védi azonban a kondenzvíz-elfolyó vezetéket.

A kondenzvíz-elfolyó csonk felszerelése
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A kültéri egység felerősítése5.3.1 

A fali konzolok felerősítéséhez használjon nehéz terhelésre méretezett tiplit. »

Helyezze el a kültéri egységet a felszerelés kiválasztott helyszínén, majd rögzítse megbízhatóan és  »
rezgésmentesen a készüléket megfelelő csapokkal, csavarokkal és anyacsavarokkal.

A hűtőközeg-vezetékek szerelésére vonatkozó utasítások5.3.2 
A beltéri és kültéri készüléket úgy kell telepíteni, hogy a készülékek közötti hűtőközeg-vezetékek hossza ne 
lépje túl a megengedett maximumot. A hűtőközeg-vezetékek elhelyezésekor figyelembe kell venni az alábbi 
tudnivalókat.

!  Rongálódás veszélye!
Kizárólag rézvezetékeket használjon a következő falvastagsággal: 1,0 mm (a 12-16 mm 
átmérőjű vezetékhez). Az ennél vékonyabb falú csövek nyomásállósága nem elegendő, 
Repedésveszélyáll fenn!

A hűtőközeg-vezetékeket ne fűrésszel, hanem csővágóval vágja méretre. A csővégeket mindig zárja le. °

A csőnyílást a leszélezésnél mindig lefelé tartsa, hogy ne kerülhessen a csőbe forgács. °

A későbbi hűtőközeg-veszteség megakadályozása érdekében a peremezést mindig gondosan kell  °
elvégezni.

A csőívek minimális sugara 100 mm legyen. °

A hűtőközeg-vezetékek elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy azok ne csúszhassanak el. °

Gondoskodjon arról, hogy a csatlakozásokra ne lehessen húzóerőt kifejteni. °

A hűtőközeg-vezetékeket szivárgásmentes hőszigeteléssel kell elkülöníteni egymástól. °

28

Telepítés – szakszerelők részére



Az összekötő-vezetékek elhelyezése5.3.3 

!  Károsodásveszély! 
A hűtőközeg-vezetékek rézcsöveit csak egyszer szabad meghajlítani azok végleges 
helyzetébe. A többszörösen meghajlított rézcsövek tömítetlenné válhatnak vagy 
eltörhetnek.

Az azonos nyomvonalon fektetett vezetékeket pl. szigetelőszalaggal kell összefogni és megfelelő vezetékköteget  »
kell kialakítani.

A vezetékköteg elhelyezése és rögzítése. »

Hűtőközeg-vezetékek csatlakoztatása5.3.4 
A hűtőközeg-vezetékeket a kültéri egységgel összekötő csatlakozókat karimás csatlakozó formájában kell 
kivitelezni. A készülékcsatlakozók hollandi anyáit még feltétlenül a csőkarima kialakítása előtt kell a csőre 
feltolni. A peremgallérnak mindenhol simának és azonos hosszúságúnak kell lennie. A belső oldal legyen sima 
és repedésmentes.

A vezetékek bekötése a kültéri egységhez5.3.5 

 Sérülésveszély! 
A hűtőközeggel végzett munka során viseljen védőszemüveget és kesztyűt.

Távolítsa el az esetleges védőburkolatokat a hűtőközeg-vezeték csatlakozóiról. »

Csavarja le a hollandi anyákat a szelepekről. »

Vágja méretre a hűtőközeg-vezetékeket. »

Húzza fel a biztosítóanyákat a hűtőközeg-vezetékekre. »

Készítse el a szükséges csőperemeket. »

Igazítsa ki egyenesre a hűtőközeg vezetékét, majd három-négy fordulattal kézzel csavarja fel a hollandi  »
anyát.

Megfelelően ellentartva szorosan húzza meg a csővezeték-csatlakozókat két csavarkulccsal. Vegye figyelembe  »
az előírt meghúzási nyomatékokat:

Csőátmérő Meghúzási nyomaték
1/4“ / 6 mm 14 - 18 Nm
3/8“ / 10 mm 34 - 42 Nm
1/2“ / 12 mm 49 - 61 Nm
5/8“ / 16 mm 74 - 78 Nm

Hűtőközeg-vezetékek csatlakoztatása a kültéri készülékhez
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Tömörségvizsgálat5.3.6 

Ürítse ki a hűtőközeg-vezetékeket, és győződjön meg a vákuum fennmaradásáról. »

Szakítsa meg a vákuumot és töltse fel a csővezetékeket nitrogénnel. »

Ellenőrizze az összes csavarkapcsolat tömörségét például szivárgásvizsgáló spray-vel. »

Megfelelő szigetelőanyaggal szigetelje szivárgásmentesen a beltéri készülék hűtőközeg-vezetékeinek  »
csatlakozásait.

Ürítse ki ismét a csővezetékeket. »
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Leürítés és tömörség ellenőrzése
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1 Hűtőközeg-szerelvény
2 Vákuumszivattyú
3 Folyadékvezeték munkaszelepe, orsó

4 Munkaszelep, Schrader-szelep
5 Szívógázvezeték munkaszelepe, orsó

Elektromos csatlakoztatás5.3.7 

 Életveszély áramütés következtében! 
Elektromos szerelési munkálatok előtt mindig: 
– áramtalanítson, 
– biztosítsa a bekapcsolás elleni védelmet, 
– győződjön meg a feszültségmentességről, 
– fedje le a szomszédos, feszültség alatt álló elemeket.

Szimpla split készülékek

A feszültség-ellátás a beltéri készüléken keresztül történik.  °

A kültéri készüléket időjárásálló 230 V-os vezetékkel kell összekötni a beltéri egységgel. °

A beltéri és a kültéri készülék összekötéséhez egyetlen közvetlen vezetéket kell használni, köztes kábelezés  °
nélkül.

Vegye figyelembe a berendezés teljesítményfelvételét, és ennek alapján válassza ki a célnak meg megfelelő  °
megengedett vezeték-keresztmetszetet.

Multisplit készülékek

A feszültség-ellátás a kültéri készüléken keresztül történik. °

Vegye figyelembe a berendezés teljesítményfelvételét, és ennek alapján válassza ki a célnak meg megfelelő  °
megengedett vezeték-keresztmetszetet.

A beltéri egységekkel való összeköttetés a beltéri készülékek csatlakozóvezetékein keresztül történik. °

Az elektromos csatlakozótérhez úgy férhet hozzá, hogy felnyitja a szelepek feletti csapófedelet. »

Vezesse át az összes vezetéket a húzófeszültség-mentesítő elemeken. »

Végezze el az elektromos csatlakoztatást. Vegye figyelembe a bekötési rajzokat. »

Zárja vissza a csapófedelet. »
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Beüzemelés6 
Beüzemelés előtti ellenőrzések6.1 
Mielőtt üzembe helyezné a légkondicionáló rendszert, előbb be kell fejezni mind a szobai klímaberendezések, 
mind pedig a kültéri egység szerelését. Figyelembe kell venni a beltéri egység szerelési útmutatóját is.

Győződjön meg arról, hogy az összes alábbi művelet befejeződött:

A kültéri egység szabályosan fel van szerelve és össze van csavarozva, úgy, hogy üzem közben nem keletkeznek  °
rezgések. Az alapzat kellő teherbírással rendelkezik.

A hűtőközeg-vezetékek tömörségvizsgálata megtörtént. °

A hűtőközeg-vezetékek csatlakozási pontjai és a szelepek szivárgásmentes hőszigeteléssel vannak ellátva a  °
kondenzvízképződés és a fagyás elkerülése érdekében.

A faláttörések nedvességálló tömítőanyaggal vannak kitöltve, és szakszerűen vannak szigetelve. °

Szakszerűen ellenőrizték a földelővezetéket. °

A kondenzvíz-elfolyót szabályosan szerelték fel. °

A beltéri egység, illetve beltéri egységek és a kültéri egység körüli rész szabad, azaz semmi sem akadályozza  °
a levegő be- és kiáramlását.

Valamennyi készülék teljesen és biztosan fel van szerelve, az összes burkolattal együtt. °
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Első üzembe helyezés6.2 
Próbaüzem6.2.1 

Végezzen próbaüzemet, és ellenőrizzen minden funkciót. »

Amennyiben a működési próba során a kifogástalan felszerelés ellenére az ismertetettektől eltérő eredményeket 
kapnak, úgy hibadiagnózis és- elhárítás érdekében értesíteni kell cégünk vevőszolgálati központját.

A készülék átadása7 
Mutassa be a felhasználónak a berendezés kezelését és funkcióit. Külön hívja fel a figyelmét a biztonsági 
szempontokra és az előírt karbantartási időközökre. Adja át a felhasználónak ezt az útmutatót és az esetleges 
további papírokat. Figyelmeztesse a felhasználót arra, hogy az útmutatót a készülék közelében kell tartani.

Üzemzavar-elhárítás8 
A rendszerbe épített védelmi mechanizmusok8.1 
A kompresszor háromperces késleltetéssel indul el.

A kompresszor hőmérséklet-ellenőrzővel van ellátva, amely túlmelegedés (>115 °C) esetén mindaddig zárolja a 
kompresszort, amíg a hőmérséklet vissza nem esik (<100 °C). A kompresszor háromperces késleltetéssel indul 
el. Ha a kompresszor hőmérséklete 5 másodpercnél hosszabb ideig meghaladja a 115 °C-ot, a rendszer addig 
zárolja az egységet, amíg a hőmérséklet le nem csökken 90 °C-ra.

Az elektronikus szerkezeti részegységek a túlfeszültség, a túláram és a túl magas hőmérséklet elleni védelem 
céljából elektronikus felügyeleti készülékekkel vannak felszerelve. Ha ezek közül bármelyik védelmi rendszer 
hibát jelez, a beltéri készülék kijelzőjén megjelenik a megfelelő hibakód.

Valamennyi érzékelő rövidzárlat- és megszakításvizsgálaton megy keresztül.

Üzemzavar-elhárítási táblázat9 
Üzemzavar esetén ne használja tovább a klímarendszert. Kapcsolja ki a teljesítménykapcsolót vagy a biztosítékot. 
Forduljon vevőszolgálatunkhoz. Adja meg a modell megnevezését (lásd az adattáblát) és ismertesse a 
problémát.

Hibajelzés a beltéri készüléken Az elhárítás érdekében elvégzendő vizsgálatok
E0 Elektronikai hiba
E1 Beltéri és kültéri készülék közötti kommunikáció
E2 A rendszer nem érzékeli a nullátmenetet
E3 A rendszer nem érzékeli a ventilátor fordulatszámát
E5 Külső hőmérséklet-érzékelő hibája
E6 Szobahőmérséklet-érzékelő vagy elpárologtató hibája
P0 Túláramvédelem
P1 Hálózati feszültség túl nagy vagy túl kicsi
P2 Kompresszor túlmelegedése
P3 (csak a multi split berendezéseknél) Kompresszor túláramvédelme
P4 Kompresszor hibája

A multisplit kültéri egységén található hibakijelző Az elhárítás érdekében elvégzendő vizsgálatok
E0 Elektronikai hiba
E1 Hőcserélő-hiba az 1. beltéri egységnél
E2 Hőcserélő-hiba az 2. beltéri egységnél
E3 Hőcserélő-hiba az 3. beltéri egységnél
E6 Hőcserélő-hiba az 4. beltéri egységnél
E4 Hőcserélő-hiba a kültéri egységnél
E5 Kompresszor túlfeszültség elleni védelem
E7 Nincs kommunikáció a bel- és a kültéri egység között.
P0 Kompresszor túlmelegedése
P3 Kompresszor túláramvédelem
P4 Meghibásodott az inverter elektronikája.
P6 Működésbe lépett a kültéri egység hőcserélőjének hővédelme.

32

Telepítés – szakszerelők részére



Karbantartás10 
Karbantartási munkálatok10.1.1 
A tartós üzemkészség és üzembiztonság, a megbízhatóság és a hosszú élettartam akkor biztosítható, ha évente 
szakemberrel elvégeztetik a készülék karbantartását.

 Életveszély áramütés miatt! 
A falra szerelhető szobai légkondicionáló berendezések csatlakozókapcsain kikapcsolt 
állapotban is van feszültség. Karbantartási munkák előtt mindig szüntesse meg az 
áramellátást. Győződjön meg róla, hogy a rendszer biztosítva van a véletlen bekapcsolás 
ellen.

Évente egyszer tisztítsa ki a készüléket:

Tisztítsa meg a levegő be- és kivezető nyílását a növényzettől, a falevelektől és az egyéb szennyeződésektől.  »
Távolítsa el az idegen testeket és tisztítsa meg a hőcserélőt.

Ellenőrizze a kondenzvíz szabályos elfolyását, kb. 1 liter meleg szappanos vizet lassan és egyenletesen a  »
kondenzvíz-teknőbe folyatva.

A karbantartási időközöket illetően figyelembe kell venni az adott ország specifikus előírásait. »

Karbantartási időközök10.1.2 
A légkondicionáló rendszerek karbantartását évente egyszer, közvetlenül a fő használati idő befejeztével kell 
elvégezni.

Lerövidített karbantartási időközök10.1.3 
A kritikus környezeti feltételek mellett alkalmazott légkondicionáló rendszerek karbantartását az üzemelés 
első évében háromszor kell elvégezni. A további karbantartási időközöket ügyfélszolgálatunk határozza meg 
egyedi alapon.
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Szervizelés11 
Ajánlott karbantartási szerződést kötni.

Műszaki adatok12 
Single split készülék bekötési rajza12.1 

Single split készülék bekötési rajza

S1 F1

KWI 25 / 35 / 50 i KWA 25 / 35 / 50 i
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Multi split készülék bekötési rajza12.2 
Multi split készülék bekötési rajza

S1F1

KWI 25 / 35 mi KWA 2-54 i
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Műszaki adatok12.3 
Típus KWA 25 i KWA 35 i KWA 50 i KWA 2-54 i
E-sz.: 228846 228847 228848 228853
A hozzátartozó beltéri egységek száma Db. 1 1 1 2
Hűtőteljesítmény kW 2,64 (0,60-3,28) 3,52 (1,17-4,04) 4,98 (1,49-6,45) 5,44 (2,28-6,96)
Fűtőteljesítmény kW 2,93 (0,94-3,87) 3,81 (1,20-4,25) 5,13 (1,55-6,74) 6,90 (2,90-8,35)
Fogyasztás hűtéskor W 810 (240-1080) 1080 (350-1400) 1550 (380-2300) 1670 (670-2420)
Fogyasztás fűtéskor W 810 (240-1340) 1050 (360-1420) 1420 (350-2100) 1910 (760-2770)
A levegő térfogatárama max. m3/óra 1800 1800 2200/1500 2500
Energiaosztály Hűtés A A A A
Energiaosztály Fűtés A A A A
Hűtőközeg R410A R410A R410A R410A
Töltőmennyiség g 750 1000 1100 2150
hangnyomásszint max. dB (A) 52 54 56 57
Elektromos csatlakozás 1/N/PE 230-240V~50Hz
Elektromos csatlakozás a következőnél: KWI KWI KWI KWA
Áramfelvétel Hűtés (A) 3,80 (1,20-5,40) 4,90 (1,70-6,50) 6,90 (1,80-10,20) 4,64 (3,05-11,07)
Áramfelvétel Fűtés (A) 3,80 (1,20-6,10) 4,70 (1,80-6,60) 6,40 (1,60-9,50) 8,75 (3,05-12,68)
Kompresszor Szerkezet Görgős dugattyú (Scroll)
A kondenzvíz-teknők fűtése x x x -
Téli szabályozás x x x x
Használati korlátozások
Kültéri egység, fűtés min/max °C -15 / 24
Kültéri egység, hűtés min/max °C -15 / 43
Hűtőközeg-csatlakozók
Folyadékvezeték hüvelyk 1/4 1/4 1/4 2x 1/4
Szívógázvezeték hüvelyk 3/8 1/2 1/2 2x 3/8
Folyadékvezeték Ø mm 6,35 6,35 6,35 2x 6,35
Szívógázvezeték Ø mm 9,53 12,7 12,7 2x 9,53
A készletben található adapter coll 

(Ø mm)

- - - 2x 3/8-1/2 

(9,53-12,7)
A split vezeték hossza, L max. m 20 20 25 2x 15
Előtöltve m 5 5 5 2x 5
Utántöltési mennyiség 5 m-től g/m (Lreal - 5) x 30 (Lreal - 5) x 30 (Lreal - 5) x 30 (Lreal - 5) x 15
Magasságkülönbség max. m 8 8 10 10
Magasságkülönbség két beltéri egység 

között

max. m - - - 5

Méretek és súlyadatok
A kültéri egység mérete Sz x Ma x Mé 

(mm)

760x590x285 760x590x285 760x590x285 845x695x335

A kültéri egység súlya kg 39,5 39,5 39,5 68,0

Ne működtesse a készülék a megadott használati hőmérséklet-tartományon kívül. Ha a készüléket a megadott használati hőmérséklet-
tartományon kívül működteti, az a belső védelmi rendszerek aktiválódásához vezethet. Hosszabb időtartamú üzemeltetés esetén 
fennáll a rongálódás veszélye.
Névleges adatok az EN 14511 szerint, a hangnyomásszint 1 m távolságban mérve.

Teljesítményadatok multisplit-üzemmódban12.3.1 

Kombináció Üzemmód Teljesítmény (kW) Fogyasztás (kW)
KWA 2-54i - „A“ beltéri 

egység
„B“ beltéri 
egység

Összesen Összesen

25 * Hűtés/fűtés 2,64 / 3,10 ** - 2,64 (1,11-3,38) / 3,10 (1,30-3,75) 0,89 (0,34-1,31) / 0,96 (0,40-1,16)
35 * Hűtés/fűtés 3,21 / 3,51 ** - 3,21 (1,35-3,77) / 3,51 (1,47-4,25) 1,07 (0,41-1,46) / 1,07 (0,45-1,31)
25 + 25 Hűtés/fűtés 2,60 / 3,05 2,60 / 3,05 5,20 (2,18-6,66) / 6,10 (2,56-7,38) 1,60 (0,64-2,32) / 1,69 (0,68-2,45)
25 + 35 Hűtés/fűtés 2,42 / 2,87 2,98 / 3,53 5,40 (2,27-6,91) / 6,40 (2,69-7,74) 1,66 (0,66-2,41) / 1,77 (0,71-2,57)
35 + 35 Hűtés/fűtés 2,72 / 3,45 2,72 / 3,45 5,44 (2,28-6,96) / 6,90 (2,90-8,35) 1,67 (0,67-2,42) / 1,91 (0,76-2,77)

25. kombinációtípus: kWI 25 mi
35. kombinációtípus: kWI 35 mi
Névleges paraméterek EN 14511 szerint
A multisplit kültéri egységek hűtő vagy fűtő üzemmódban működnek.
* A multisplit kültéri egységre mindig két beltéri egységet kell rákapcsolni.
** Teljesítmény arra az esetre, ha csak egy beltéri egység működik. 

Környezetvédelmi információ:12.3.2 
A készülék R410A hűtőközeggel van megtöltve. A hűtőközeg a Kiotói Jegyzőkönyvben jegyzett fluortartalmú 
üvegházhatású gáz, globális felmelegedési potenciálja (GWP) = 1725. A hűtőközeget ne engedje ki a szabad 
levegőbe.

!  Tudnivaló a hulladékra való elszállításra vonatkozóan: 
Amikor hulladékként elszállítja a készüléket, akkor a hálózati kábelt át kell vágni és a 
készülékről le kell szerelni minden olyan alkatrészt, amellyel gyermekek játszhatnak és 
abból kifolyólag megsérülhetnek.
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Garancia
A garancia csak abban az országban érvényesíthető, ahol a készüléket megvásárolták. Kérjük, forduljon az országban 
működő Stiebel Eltron kirendeltséghez, vagy az importőrhöz.

!  A készülék szerelését, elektromos bekötésének megvalósītását, karbantatását és üzembehelyezését csak 
minősített szakember végezheti.

!  A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal azokért a meghibásodott készülékekért, amelyet nem az adott 
készülékre vonatkozó szerelési és keszelési előirás szerint szereltek, helyeztek üzembe, ill. működtettek.
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International
Austria
Stiebel Eltron Ges. m.b.H.
Eferdinger Str. 73 
4600 Wels 
Tel. 0 72 42 - 4 73 67 - 0
Fax 0 72 42 - 4 73 67 - 42

Belgium
EHT Belgium BVBA                                                                                            
Avenue du Port 104                                                                                                          
1000 Brussel-Bruxelles                                                    
Tel. 02 - 4 22 25 34 
Fax 02 - 4 22 25 21

Czech Republic
AEG Home Comfort 
K Hájům 946 
15500 Praha 5-Stodulky             
Tel.                  2 - 51 11 61 11 
Fax 2 - 51 11 61 53

Switzerland
EHT Haustechnik AG                                
Industriestrasse 10 
5506 Mägenwill 
Tel. 0 62 - 8 89 92 14            
Fax 0 62 - 8 89 91 26

Контактная информация

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten · Subject to errors and technical changes! · Sous réserve d‘erreurs et de modifications techniques!
Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! · Correzioni riservati · Salvo error o modificación técnica! · Rätt till misstag och
tekniska ändringar förbehålls! · Excepto erro ou alteração técnica · Zastrzeżone zmiany techniczne i ewentualne błędy! · Omyly a technické změny
jsou vyhrazeny! · A muszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk! · Boэможность неточностей и технических изменений не исключается!

Hungary
Stiebel Eltron KFT                                     
Pacsirtamező u. 41 
1036 Budapest 
Tel. 01 - 250 60 55 
Fax 01 - 368 80 97

Nederland
Stiebel Eltron Nederland b.v.                        
Divisie AEG Home Comfort                         
Daviottenweg 36, Postbus 2020              
5222 BH‘s Hertogenbosch 
Tel. 0 73 - 6 23 00 00 
Fax 0 73 - 6 23 11 41

Polska
AEG Oddzial Stiebel Eltron Pol-ska Sp. z.o.o.
Ul. Instalarów 9                                    
02-237 Warszawa 
Tel. 0 22 - 8 46 48 20  
Fax 0 22 - 8 46 67 03

info@eht-haustechnik.ru

www.aeg-haustechnik.ru
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Факс         (495) 788 91 68
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