
Air Conditioners
Serie:

XECO - XX15E - XX15XE - XX16XE
OUTDOOR UNITS

  NASVETI IN NAVODILA ZA PRAVILINO UPORABO  NASVETI IN NAVODILA ZA PRAVILINO UPORABOSLOSLO



SLO
 

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka. Pozorno preberite ta navodila za uporabo, saj vsebujejo 
specifikacije izdelka in vse ostale informacije, ki jih potrebujete za pravilno uporabo.

Informacije v teh navodilih se lahko kadar koli in brez predhodnega opozorila spremenijo zaradi 
tehničnih in/ali komercialnih razlogov.

Namestitev, upravljanje, vzdrževanje, odpravljanje napak in tehnične postopke, opisane v tem doku-
mentu, mora opravljati na tehničnem področju usposobljeno osebje. To velja predvsem zaradi tveganj, 
ki izhajajo iz omenjenih dejavnosti, ter zaradi veljavnosti garancije.

Opozorilo!
Ta navodila shranite na suhem mestu, da se ne poškodujejo.
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1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI SLO1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI SLO

Descrizione Količina

Gumijasti zatiči
(namestite jih pod enoto)

XECO
1815E

1

Gumijasti zatiči
(namestite jih pod enoto)

XECO
2415E

1

Gumijasti zatiči
(namestite jih pod enoto)

XECO
1415DE

1-

Gumijasti zatiči
(namestite jih pod enoto)

XECO
1815DE

1-

Gumijasti zatiči
(namestite jih pod enoto)

XECO
2415TE

1-

Gumijasti zatiči
(namestite jih pod enoto)

XECO
2815QE

1-

Gumijasti zatiči
(namestite jih pod enoto)

XECO
4216CE

1-

1. PREDSTAVITEV IZDELKA

1.1 Sestava klimatske naprave

Klimatske naprave imajo sistem ločevanja zraka, pri katerem zrak potuje do toplotnega 
izmenjevalnika zraka.
Sestavljene so iz dveh ločenih enot:
-  iz »notranje enote«, ki jo je treba namestiti v prostoru, ki ga želite  hladiti oz. ogrevati,
- in »zunanje enote«, ki jo je treba namestiti izven prostora, ki ga želite  hladiti oz. ogrevati.
Vse funkcije klimatske naprave je mogoče upravljati prek infrardečega daljinskega upravljalnika. 

1.2  Notranja enota
	 Vhodna rešetka za zrak.
2 Izhodna rešetka za zrak.
3	 Električna povezava.
4	 Priključitev hladilnih cevi.

Descrizione Količina

Odvodna krivulja 1-

Ročna namestitev in uporaba zunanje enote 1-

� �

�

�

1.4  Identifikacijska preglednica izdelka
S pomočjo naslednje preglednice lahko določite model vaše klimatske naprave.

Enota Tip Potencial 
v kBtu

Model

Notranja Stenska 07 XECO-0715W

09 XECO-0915W

12 XECO-1215W

18 XECO-1815W

24 XECO-2415W

Kanalska 09 XECO-0915D

12 XECO-1215D

18 XECO-1815D

24 XECO-2415D

Kasetna 12 XECO-1215C

18 XECO-1815C

24 XECO-2415C

Talna/stropna 09 XECO-0915F

12 XECO-1215F

18 XECO-1815F

24 XECO-2415F

Konzolna 09 XECO-0915K

12 XECO-1215K

18 XECO-1815K

Zunanja Enojna 09 XECO-0915E
12 XECO-1215E
18 XECO-1815E
24 XECO-2415E

Multi x2 14 XECO-1415DE
Multi x2 18 XECO-1815DE
Multi x3 24 XECO-2415TE
Multi x4 28 XECO-2815QE
Multi x5 42 XECO-4216CE1.3Dodatna oprema, priložena notranji enoti
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1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI SLO1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI SLO

Označuje prepoved.

Označuje pomembna navodila, ki jih je treba upoštevati.

Označuje del, ki ga je treba ozemljiti.

2.1   Opozorila in nevarnosti

Pred uporabo klimatske naprave pozorno preberita ta navodila za uporabo. Proizvajalec zavrača 
vso odgovornost za vso škodo, ki je posledica neupoštevanja naslednjih opozoril. 
Ko preberete ta navodila, poskrbite, da jih bodo prebrali tudi drugi uporabniki naprave.
Uporabnik mora ta navodila za uporabo shraniti na dosegu in jih mora predati osebam, ki na-
pravo popravljajo ali premikajo. Prav tako je treba navodila za uporabo, kadar naprava zamenja 
lastnika, predati novemu uporabniku. Zagotovite dosledno upoštevanje pomembnih varnostnih 
informacij.
POMEN SIMBOLOV

Klimatske naprave ne nameščajte v prostore, kjer pušča plin oz. kjer bi lahko v 
bližino enote prihajale druge vnetljive snovi.

Vzdrževalna opravila lahko izvajajo izključno usposobljeni tehniki.

Gumba za zasilno delovanje naprave ne pritiskajte z mokrimi rokami. Na enoto ne postavljajte vaz ali posod z vodo.

Zagotovite, da je stenski nosilec klimatske naprave varno pritrjen. 
Na enoto ne postavljajte predmetov niti na njej ne stojte.

Zračnega toka, ki izhaja iz klimatske naprave, ne usmerjajte neposredno v 
osebe, rastline ali živali.

Enote ne smejo uporabljati osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnosti oz. osebe, ki nimajo potrebnega znanja ali sposobnosti (med drugim 
otroci), razen če jo uporabljajo pod nadzorom ali sledijo navodilom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. Kadar napravo uporabljajo otroci, jih je treba nadzo-
rovati in preprečiti igranje z njo.
Napravo lahko otroci, starejši od 8 let, osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi oz. osebe, ki nimajo potrebnih sposobnosti in znanja, 
uporabljajo samo, če jih druga oseba ustrezno nadzoruje ali pa če so dobili navodila, ki omogočajo varno uporabo naprave in razumejo vse z napravo povezane nevar-
nosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ni dovoljeno opravljati otrokom brez nadzora. Pozor: ne izpostavljajte elektronskih 
komponent polnilnega ali sušilnega stojala ali polnilnika baterij. V notranjosti naprave namreč ni delov, ki jih lahko popravi uporabnik. Servisiranje zaupajte uspo-
sobljenim serviserjem. Zagotovite, da nazivna napetost priloženega polnilnika baterij ustreza standardni omrežni napetosti.

 

 
 

 

Spe-
gnere

Hladen zrak naj v osebe ne piha predolgo, prav tako pa temperatura v prostoru 
ne sme biti prenizka.  V nasprotnem primeru lahko pride do slabega počutja ali 
pa se lahko poslabša zdravje posameznika.

 

 
 

 

Spe-
gnere

Ne odstranjujte lamel zunanje enote. Preprečite dotikanje ventilatorja. Pride 
lahko namreč do telesnih poškodb.

2. OPOZORILA
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1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI SLOSLO2. OPOZORILA

Pred kakršnim koli vzdrževanjem klimatsko napravo izključite iz električnega 
omrežja.

Klimatsko napravo uporabljajte izključno za hlajenje in ogrevanje prostora.
Klimatske naprave ne uporabljajte za druge namene, npr. za sušenje perila ali 
hrane ter gojenje živali ali rastlin.

Ne ovirajte rešetk naprave, namenjene dovajanju in odvajanju zraka.
Namreč delovanje bi se lahko poslabšalo, prav tako pa se lahko klimatska 
naprava poškoduje.

Prstov ali predmetov ne potiskajte v vtiče/vtičnice in nihajni deflektor, ko kli-
matska naprava deluje. Ventilator, ki se vrti zelo hitro, lahko namreč povzroči 
poškodbe.

V bližini klimatske naprave ne uporabljajte grelnih naprav. Nastavite najprimernejšo temperaturo prostora.
Temperaturo nastavljajte še posebej previdno v prostorih, v katerih se 
zadržujejo otroci, obolele osebe /ali starejše osebe.

Po klimatski napravi ne polivajte ali pršite vode. Klimatske naprave ne nameščajte v bližini močnih virov hlapov (v bližini vlage, 
olj itd.).

Uporabljajte izključno varovalke ustrezne jakosti.
Ob začasni zamenjavi nikoli ne uporabljajte delov kablov. Pride lahko namreč 
ne samo do poškodb, ampak tudi do požara.

Če pride do neobičajnih dogodkov (npr. vonj po zažganem), klimatsko napravo 
nemudoma izključite iz električnega omrežja, za nadaljnja navodila pa se 
obrnite na prodajalca. V takšnem primeru lahko nadaljevanje uporabe naprave 
namreč vodi do povečanega tveganja električnega udara in požara.
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1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI SLOSLO

3.1 Skladnost s predpisi

Klimatske naprave so skladne z Evropskimi standardi:
2004/108/ES o Elektromagnetni združljivosti
2006/95/ES standardi o nizki napetosti.
V skladu z direktivo 2012/19/ES OEEO Evropskega parlamenta in Sveta uporabnike 
obveščamo o zahtevah glede odlaganja električnih in elektronskih izdelkov.
RoHS 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju uporabe nekaterih 
nevarnih snovi
UREDBA KOMISIJE (EU) št. 206/2012 O IZVAJANJU DIREKTIVE 2009/125/ES
glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo klimatskih naprav in komfortnih ventilatorjev.
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 
št. 626/2011 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU v zvezi z energijskim označevanjem kli-
matskih naprav.

3.2  Stopnja zaščite, ki jo nudi ohišje
   (Pravilnik IP)

Notranja enota - IP20
2 =  Zaščita pred trdnimi tujki, ki bi lahko povzročili preboj: ≥ 12,5 mm (zaščita pred doti-

kanjem nevarnih delov s prstom)

0 = Brez zaščite pred vodo 

Zunanja enota - IP24
2 =  Zaščita pred trdnimi tujki, ki bi lahko povzročili preboj: ≥ 12,5 mm (zaščita pred doti-

kanjem nevarnih delov s prstom)

4 = Zaščita pred vdorom vode in negativnimi učinki: vodna prha

3. POMEMBNE INFORMACIJE

3.4 Pomembne informacije 
 o hladilnem sredstvu

Ta izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline,

ki so zajeti v Kjotskem protokolu. Ne izpuščajte jih v ozračje.

Vrsta hladilnega sredstva: R410A
Vrednost GWP* 2087,5
GWP* = potencial globalnega segrevanja 

Izpolnite s pisalom s permanentnim črnilom 

    tovarniško polnjenje izdelka s hladilnim sredstvom 
    količina dodatnega hladilnega sredstva za cevi    
    popolno polnjenje izdelka s hladilnim sredstvom 

Oznako je treba pritrditi na vidno mesto na zunanjost ohišja naprave.

A vsebuje fluorirane pline s toplogrednim učinkom, ki so zajeti v Kjotskem protokolu. 
B tovarniško polnjenje izdelka s hladilnim sredstvom: oglejte si etiketo z imenom enote. 
C količina dodatnega hladilnega sredstva za cevi. 
D skupna količina napolnjenega hladilnega sredstva.
E zunanja enota. 
F hladilni cilinder in polnilni kolektor.  

Kg

Kg

Kg

R 410 A
11 =

22 =

2211 =+

11

22

B

CF

E

A

D

ITIT Questo prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra inclusi
nel Protocollo di Kyoto. Non liberare tali gas nell’atmosfera.

GBGB This product contains fluorinated greenhouse gases covered
by the Kyoto Protocol. Do not vent into the atmosphere.

ESES Este producto contiene gas fluorado con efecto invernadero incluidos
en el protocolo di Kyoto. No vierta este tipo de gas a la atmosfera.

DEDE Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase,
die durch das Kyoto-Protokoll abgedeckt werden.
Lassen Sie Gase nicht in die Atmosphäre ab.

FRFR Ce produit contient des gaz fluorés à effet de serre, prévus
par le protocole de Kyoto. 
Ne pas laisser les gaz s’échapper dans l’atmosphére.
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by the Kyoto Protocol. Do not vent into the atmosphere.

ESES Este producto contiene gas fluorado con efecto invernadero incluidos
en el protocolo di Kyoto. No vierta este tipo de gas a la atmosfera.

DEDE Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase,
die durch das Kyoto-Protokoll abgedeckt werden.
Lassen Sie Gase nicht in die Atmosphäre ab.

FRFR Ce produit contient des gaz fluorés à effet de serre, prévus
par le protocole de Kyoto. 
Ne pas laisser les gaz s’échapper dans l’atmosphére.
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ESES Este producto contiene gas fluorado con efecto invernadero incluidos
en el protocolo di Kyoto. No vierta este tipo de gas a la atmosfera.

DEDE Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase,
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ITIT Questo prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra inclusi
nel Protocollo di Kyoto. Non liberare tali gas nell’atmosfera.

GBGB This product contains fluorinated greenhouse gases covered
by the Kyoto Protocol. Do not vent into the atmosphere.

ESES Este producto contiene gas fluorado con efecto invernadero incluidos
en el protocolo di Kyoto. No vierta este tipo de gas a la atmosfera.

DEDE Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase, die durch 
das Kyoto-Protokoll abgedeckt werden.
Lassen Sie Gase nicht in die Atmosphäre ab.

FRFR Ce produit contient des gaz fluorés à effet de serre, prévus
par le protocole de Kyoto. 
Ne pas laisser les gaz s’échapper dans l’atmosphére.

PTPT Este produto contém gases fluorados com efeito cobertos
no Protocolo de Kyoto. Não libertar para a atmosfera.

3.3  Obratovalne omejitve
Razpon delovnih temperatur:

VREDNOSTI ZA ZUNANJO ENOTO

Zunanja temperatura (moker termometer)

Zunanja enota Hlajenje °C Ogrevanje °C

XECO-0915E -15÷43 -20÷24

XECO-1215E -15÷43 -20÷24

XECO-1815E -15÷43 -20÷24

XECO-2415E -15÷43 -20÷24

XECO-1415DE -15÷43 -20÷24

XECO-1815DE -15÷43 -20÷24

XECO-2415TE -15÷43 -20÷24

XECO-2815QE -15÷43 -20÷24

XECO-4216CE -5÷48 -15÷27
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1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI SLOSLO3. POMEMBNE INFORMACIJE

Hladilni plin R 410 A
GWP 2087,5
Sestava  50 % difluorometan
 50% pentafluoroetan
Opredelitev nevarnosti
Resne nevarnosti Zadušitev
Posebne nevarnosti Hitro hlapenje lahko povzroči ozebline
Ukrepi prve pomoči
Splošne informacije Prizadeti osebi ne dajajte ničesar, če je nezavestna.
Vdihavanje Odidite iz prostora. - Po potrebi naj prizadeta oseba vdihava kisik ali pa nudite umetno dihanje. - Prizadeti osebi ne dajajte adrenalina ali podobnih snovi.
Stik z očmi Vsaj 15 minut jih temeljito izpirajte z vodo in pokličite zdravnika.
Stik s kožo Temeljito jo sperite z obilo vode. - Nemudoma odstranite kontaminirana oblačila.
Protipožarni ukrepi
Način gašenja Vsi
Posebne nevarnosti Povečanje tlaka
Posebne metode Vsebnike hladite tako, da jih škropite z vodo
Ukrepi v primeru nenamernega izpusta plina
Osebni previdnostni ukrepi Vso osebje naj se umakne na varno mesto. - Poskrbite za ustrezno prezračevanje. - Uporabite osebno varovalno opremo.
Okoljski previdnostni ukrepi Izhlapevanje
Način čiščenja Izhlapevanje
Rokovanje in skladiščenje
Rokovanje  Zagotovite ustrezen dovod zraka in/ali 
izvedite ukrepe/tehnične previdnostne ukrepe Na delovnih mestih poskrbite za prisilno prezračevanje
Priporočila za varno uporabo Ne vdihavajte hlapov ali kapljic
Skladiščenje Onemogočite in shranjujte na hladnem, suhem in dobro zračenem mestu.
 Shranjujte v originalni embalaži.
 Nezdružljivi izdelki: eksplozivni in vnetljivi materiali, organski peroksid
Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
Parametri nadzora AEL (8-h TWA) = 1000 ml/m³
 za vsako komponento 
Zaščita dihal Ob zajemanju plina in vzdrževanju rezervoarja uporabljajte dihalno napravo.
 Hlapi so težji od zraka, zato lahko zaradi zmanjšanja količine razpoložljivega kisika povzročijo zadušitev.
Zaščita oči Varnostna očala
Zaščita dlani Gumijaste rokavice
Higienski ukrepi Ne kadite
Fizikalne in kemijske lastnosti
Barva Brezbarven
Vonj Podoben etru
Vrelišče -51,6 °C pri atmosferskem tlaku
Plamenišče Ni vnetljivo
Relativna gostota 1.063 kg/l pri 25 °C
Topnost v vodi 2,8 gm/l pri 25 °C in atmosferskem tlaku
Stabilnost in reaktivnost
Stabilnost Nereaktivno v primeru uporabe skladno z navodili
Materiali, ki se jih je treba izogibati Alkalne kovine, zemljoalkalijske kovine, granulirane soli kovin, Al, Zn, Be itd. v obliki prahu
Nevarni produkti razgradnje Halogene kisline, sledovi karbonilhalidov, ALC

Akutna toksičnost (R32) LC50/vdihavanje/4 ure/pri podganah = 760 l/m³
 (R125) LC50/vdihavanje/4 ure/pri podganah = 800 l/m³
Stranski učinki Vdihavanje hlapov v visokih koncentracijah lahko privede do zadušitve ali srčne aritmije,  
 nerednega srčnega utripa, palpitacij, poslabšanega pretoka ter srčnega zastoja.
Dolgoročna toksičnost V preizkusih na živalih niso dokazali nobenih rakotvornih in teratogenih učinkov.
Ekološke informacije
Potencial segrevanja ozračj HGWP (R11 = 1)  R 125: 0,70 - R 32: 0,15
Potencial tanjšanja ozonskega plašča  ODP (R11 = 1)  0
Informacije o odstranjevanju
 Uporabno po obdelavi

3.5  Preglednica o varnosti hladilnega sredstva
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1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI SLOSLO4. ROKOVANJE IN TRANSPORT

Za premikanje enote uporabite vrezane ročaje na krajših stranicah embalaže in upoštevajte 
veljavno zakonodajo o varnostni na mestu namestitve.
Velike zunanje in notranje enote morata premikati dve osebi

Vrezani ročaji

Vrezani ročaji

Embalaža notranje enote Embalaža zunanje enote

Vrezani ročaji

Vrezani ročaji

Napravo je treba iz embalaže odstraniti previdno. V primeru uporabe nožev in rezalnikov za 
odstranjevanje kartonaste embalaže je treba namreč preprečiti poškodbe zunanjih delov enot.
Po odstranjevanju embalaže preverite celovitost naprave.
V primeru dvomov ne uporabljajte naprave in se obrnite na pooblaščeno tehnično osebje.

Pozor!
Zagotovite, da se enoti med prevozom klimatske naprave nista poškodovali.
Če želite sprožiti reklamacijo, vzpostavite stik s prevoznikom in se nemudoma pozanimajte o 
morebitni škodi in odgovornosti zanjo.

Preden zavržete embalažo zagotovite, da ste iz nje odstranili vso dodatno opremo.
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1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI SLOSLO

f) V kuhinjah, kjer je veliko hlapov olja in visoka vlaga.
g) V bližini strojev, ki oddajajo elektromagnetno sevanje.
h) Na mestih s hlapi kislin ali baz.
TV, radio in druga akustična oprema morajo biti od notranje enote, zunanje enote, napajalnih 
kablov, cevi oddaljeni vsaj 1 m; v nasprotnem primeru bi lahko prišlo do motenj v prikazani 
sliki in popačenja zvoka.

Klimatsko napravo namestite na dobro prezračeno in z lahkoto dostopno mesto.
Klimatske naprave ni dovoljeno nameščati na naslednjih mestih:
a) Na mestih, onesnaženih z motornimi olji ali hlapi drugih olj.
b) V bližini obale, kjer je koncentracija soli v zraku visoka.
c) V bližini mest z visoko koncentracijo žveplenih plinov.
d) Na mestih z velikim nihanjem napetosti, npr. v tovarnah ipd.
e) V vozilih ali na ladjah.

5.1 Položaj zunanje enote

Če je mogoče, zunanje enote ne izpostavljajte neposredno 
sončni svetlobi, še posebej zgodaj popoldan.
Če to ni mogoče, poskrbite za ustrezno zaščito, ki ne ovira 
prostega kroženja zraka.

Enote ne nameščajte na mestih, kjer bi lahko še dodatno ojačila 
negativne posledice okoljskih dejavnikov, npr. v bližini strešnih 
ali odtočnih žlebov.

Namestite jo na položaj, ki zagotavlja dobro kroženje zraka in 
omogoča odvajanje kondenzata.

Še posebej pozorni bodite ob sneženju, saj lahko sneg, ki pada 
s strehe, ovira kroženje zraka.

Izberite položaj, v katerem hrup in zračni curek ne bosta 
poškodovala ali motila ljudi, živali ali rastlin.

Upoštevajte najmanjšo obratovalno razdaljo.

5. POLOŽAJ ENOTE

5.2 Najmanjša funkcionalna razdalje zunanje enote

> 500 mm

> 500 mm

> 1000 mm

> 2000 mm
> 500 mm
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Model

Razlika
največja 

med 
zunanjo in notran-

jo enoto

Razlika v ravni
največja 

med 
zunanjo in notran-

jo enoto

Razlika
največja 

med 
zunanjo in notran-

jo enoto

Dolžina
največja
skupna

cevi

Dolžina
skupna

standard (m)

Polnjenje z dodatnim 
plinom po celotni dolžini 

standarda (g/m)

m m m m m g/m

XECO-0915E - 10 15 15 5 20

XECO-1215E - 10 20 20 5 20

XECO-1815E - 10 25 25 5 20

XECO-2415E - 10 25 25 5 50

XECO-1415DE 5 5 10 20 10 20

XECO-1815DE 5 5 10 20 10 20

XECO-2415TE 10 10 20 60 30 20

XECO-2815QE 10 10 20 70 40 20

XECO-4216CE 7,5 15 25 80 50 22

5.3 Razdalja med enotama

Opomba:
krajša kot je hladilna cev, boljše je delovanje naprave. Cev priključite tako, da bo čim krajša. 
Najkrajša dolžina sobe je 3 m.

Multi
Naslednje razlike v višini so najvišje dovoljene med zunanjimi in notranjimi enotami.

Notranje enote

Zunanje enote

Razlika 
v ravni:
7,5 m
najv.

Razlika 
v ravni:
15 m
najv.

Če je zunanja enota višje od notranje.

Notranje enote

Zunanje enote

Če je notranja enota višje od zunanje.

Če je zunanja enota višje, toda nižje od notranjih enot ene ali več enot.

Razlika 
v ravni:
7,5 m
najv.

Razlika 
v ravni:
15 m
najv.

Notranje enote

Zunanje enote

Razlika 
v ravni:
7,5 m
najv.Razlika 

v ravni:
15 m
najv.
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5.4   Dimenzije zunanje enote

D

B

C

F

A

GE

Model A B C D E F G

XECO-0915E 776 540 320 712 257 510 286

XECO-1215E 776 540 320 712 257 510 286

XECO-1815E 963 700 396 892 341 560 368

XECO-2415E 1000 790 427 920 370 610 395

XECO-1415DE 903 596 378 838 303 550 340

XECO-1815DE 963 700 396 892 341 560 368

XECO-2415TE 1001 790 427 924 370 610 395

XECO-2815QE 1001 790 427 924 370 610 395

XECO-4216CE 1087 1103 440 1015 362 631 401
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6.1   Namestitev zunanje enote

- Pod zunanjo enoto namestite gumijaste blazinice proti tresljajem (ločena dodatna oprema) 
in enoto namestite na del, dvignjen najmanj 10 cm, kot prikazuje slika A.

- Prepričajte se o stabilnosti in naravnanosti površine, na katero je nameščena enota.
- Kadar morate namestiti več zunanjih enot, morate nujno zagotoviti dovolj razdalje med 

enotami, da kroženje zraka do samostojne enote ni omejeno in zaradi lažjega vzdrževanja 
(slik. B). 

- V primeru namestitve pod streho ali podobno upoštevajte navodila, kot so prikazana na 
sliki C.

A A
Sl. B

A = najm. 60 cm

Sl. C

najm. 400 mm

najm. 400 mm

A

A = 10 cm

Sl. A

A = 10 cm

Opomba:
Namestitveni nosilci so dodatna oprema in so dobavljeni ločeno.

6.2   Cev zunanje enote za odvajanje kondenzata

Na spodnji strani ohišja zunanje enote je odprtina, skozi katero se s stožčastim priključkom 
(dobavljen z napravo) odvaja kondenzat.
- Gumijasto blazinico lahko namestite zgolj s pritiskom na njo (slik. A).
- Cev za odvajanje kondenzata mora biti rahlo usmerjena navzdol ter zagotavljati naravno 

iztekanje.
- Priporočamo uporabo plastične cevi, ki je dovolj trdna, da se ne bo sploščila.

Pozor!
Odvodno cev za kondenzat namestite tako, da ljudem ali stvarem ne povzročite škode.
Priporočamo, da preverite odtok na koncu cevi ali da v cevi namestite prozoren odsek na delu, 
kjer kondenzat izteka v odtok, ki ga ne morete pregledati.

Namestitev in vzdrževanje klimatske naprave lahko opravljajo osebje in 
podjetja z ustreznimi potrdili skladno z Uredbo (ES) št. 303/2008, ki določa 
najmanjše zahteve za podjetja in osebje pri nameščanju in vzdrževanju 
fiksnih hladilnih naprav, klimatskih naprav, klimatskih in ogrevalnih črpalk, 
ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline skladno z Uredbo (ES) št. 842/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta.

- Namestitev mora izvesti usposobljeno in pooblaščeno osebje.
- Enote ne nameščajte sami.
- Za popravila se obrnite na službo za stranke.
- Električna popravila lahko izvajajo izključno usposobljeni 
  električarji.
- Nepravilna uporaba lahko privede do resnih poškodb uporabnika. 
- Seznam služb za stranke lahko najdete na naslovu www.emmeti.com

Pravilna namestitev klimatske naprave zagotavlja njeno učinkovitost.
Zato vam svetujemo, da pozorno preberite napotke za določanje položaja, nameščanje, 
izvedbo povezav in preizkusov, ki so zapisani v teh navodilih za uporabo.

POZOR
Nevarnost ureza: uporabljajte rokavice.
Če so izpolnjeni vsi pogoji, izvedite priprave za delo na višini.

09 - 12 - 14 - 18 - 42 kBtu 24 - 28 kBtu 

Sl. A

Cev za odvajanje



14

1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI SLOSLO6. NAMESTITEV NOTRANJE ENOTE

Model Cev za tekočino Cev za plin
Enota Tip Grandezza kBtu Modello Ø v palcih Ø v mm Ø v palcih Ø v mm

Notranja

Stenska 07 XECO-0715W 1/4 6,35 3/8 9,52
09 XECO-0915W 1/4" 6,35 3/8 9,52
12 XECO-1215W 1/4" 6,35 3/8 9,52
18 XECO-1815W 1/4" 6,35 1/2 12,7
24 XECO-2415W 1/4" 6,35 5/8 15,88

Kanalska 09 XECO-0915D 1/4" 6,35 3/8 9,52
12 XECO-1215D 1/4" 6,35 3/8 9,52
18 XECO-1815D 1/4" 6,35 1/2 12,7
24 XECO-2415D 3/8 9,52 5/8" 15,88

Kasetna 12 XECO-1215C 1/4" 6,35 3/8 9,52
18 XECO-1815C 1/4" 6,35 3/8 9,52
24 XECO-2415C 1/4" 6,35 3/8 9,52

Tla/strop 09 XECO-0915F 1/4" 6,35 3/8 9,52
12 XECO-1215F 1/4" 6,35 3/8 9,52
18 XECO-1815F 1/4" 6,35 1/2 12,7
24 XECO-2415F 3/8 9,52 5/8" 15,88

Konzolna 09 XECO-0915K 1/4" 6,35 3/8 9,52
12 XECO-1215K 1/4" 6,35 3/8 9,52
18 XECO-1815K 1/4" 6,35 3/8 9,52

Zunanja

Enojna

09 XECO-0915E 1/4" 6,35 3/8 9,52
12 XECO-1215E 1/4" 6,35 3/8 9,52
18 XECO-1815E 1/4" 6,35 1/2 12,7
24 XECO-2415E 1/4" 6,35 5/8 15,88

Multi x2 14 XECO-1415DE 2 x 1/4 2 x 6,35 2 x 3/8 2 x 9,52
Multi x2 18 XECO-1815DE 2 x 1/4" 2 x 6,35 2 x 3/8 2 x 9,52
Multi x3 24 XECO-2415TE 3 x 1/4 3 x 6,35 3 x 3/8 3 x 9,52
Multi x4 28 XECO-2815QE 4 x 1/4 4 x 6,35 4 x 3/8 4 x 9,52

Multi x5 42 XECO-4216CE 3 x 1/4 + 2 x 3/8 3 x 6,35 + 2 x 9,52
2 x 9,52 + 2 x 12,7 

+ 1 x 5/8
2 x 9,52 + 2 x 12,7 

+ 1 x 15,88

6.3 Cevi hladilnega tokokroga

Priključki za cevi hladilnega sredstva so zatesnjene s šestkotnimi zaključki in šestkotno matico.
Zunanja enota vsebuje celoten hladilni sistem in je opremljena z ventili s šestkotnimi priključki in priključkoma za servisiranje napeljave.

Sl. A

Povrtalo

Pozor!
Za naprave tipa UNI EN 12735-1 uporabljajte izključno nove, kaljene in deoksidirane bakrene 
cevi CU DHP. 
Bakren cev ni primerna za vodovodne napeljave.

6.3.1  Hladilne cevi

Potek in ukrivljanje cevi
- Potek cevi določite tako, da se bodo kar najmanj zvijale.
- Cevi zvijte z ustrezno napravo za zvijanje cevi, da preprečite nevarno sploščitev cevi.
- Za široke ovinke uporabite cilindrične površine za podporo in bodite posebej previdni pri tem.

Pozor!
Bakrene cevi ne zvijte več kot trikrat na enem mestu, da je ne boste zlomili.

Rezanje in širjenje cevi

Opozorilo!
Ko odstranjujete svedre, konec cevi držite proti tlom,
da drobcem preprečite uhajanje vanjo. Spojke na ceveh nemudoma
odstranite pred uporabo; na njih delajte tako, da so pipe odprte
najkrajši možni čas.

- Bakreno cev prerežite na določeni dolžini z uporabo rezalnika za cevi; v bližini zunanje enote 
mora biti ustrezen ravni odsek, da lahko razširjen del po potrebi predelate.

- S povrtalom odstranite vse svedre s konca cevi. To je zelo pomembno, da bo cev dobro 
razširjena (sl. A).
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6.3.4  Povezovanje cevi s priključki

- Cevi povežite s priključki enote.

 - Učvrstite jih in matice privijte z navorom:

Priključek palec 1/4

1/4’’ ≥ 0,5 15–30 (N·m)

3/8’’ ≥ 0,71 30–40 (N·m)

1/2’’ ≥ 1 45–50 (N·m)

5/8’’ ≥ 1 60–65 (N·m)

3/4’’ ≥ 1 70–75 (N·m)

Priključite ozemljitev
Ozemljitev ne sme biti povezana s cevmi za plin,
vodo, s strelovodom ali telefonskim vodom. Nepravilno izvedena ozemljitev 
lahko privede
do električnega udara.

6.4   Električno napajanje

Električne povezave mora izvesti usposobljeno osebje ob upoštevanju pravil mesta, na katerem 
nameščajo klimatsko napravo.
Pred izvedbo električne povezave je treba pozorno preveriti združljivost električnega omrežja in 
funkcijami enote, ki jo želite priključiti.
V električnem napajalnem vodu je treba nujno izvesti bipolarno stikalo (diferencialno), kjer se 
stika vsakega pola razmakneta vsaj 3 mm.

Pozor!

Pred kakršnimi koli posegi enoto najprej izključite iz električnega omrežja.
Pred onemogočanjem električnega napajanja s stikalom klimatsko napravo zaustavite z 
daljinskim upravljalnikom.

Hladilno olje
Šestkotna matica

Viličasti
 Ključ

Moment ključ

6.3.2  Izolacija cevovodov

- Pred širjenjem cevi morate cev izolirati, nato pa nanjo pritrditi matice (sl. B).

Sl. B

Sl. C

Izolacija 

Sl. D

Orodje za širjenje cevi

Sl. E

Primer nepravilnega širjenja

Uporabite izolacijsko cev iz zaprtocelične poliuretanske pene, ki ne prepušča pare, debeline 
najmanj 9 mm. (Sl. C).

Vse odkrite dele prelepite z lepilnim trakom, ki ima podobne lastnosti kot izolacijski material, 
ki ste ga uporabili za cevi.

6.3.3 Širjenje cevi 
 
Pravilno širjenje je nujno, da se spojke zatesnijo. Zato ga izvajajte še posebej skrbno in z 
ustreznim orodjem za širjenje cevi. (Sl. D/E).

Pomembno je, da na matirano površino razširjenega dela in napeljavo nanesete hladilno olje, 
preden ju združite. 
S tem ukrepom boste preprečili morebitno uhajanje plina.

Pozor!
V klimatskih napravah, ki so napolnjeni s hladilno tekočino R 410 A, uporabljajte samo 
sintetična olja. 

Nagnjen profil

Pokanje

Poškodovana 
površina

Neenaka 
debelina
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Model Kabel 
za napajanje

Kabel
za priključitev notranje 

in zunanje enote
XECO-0915E 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2

XECO-1215E 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2

XECO-1815E 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2

XECO-2415E 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2

XECO-1415DE 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2

XECO-1815DE 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2

XECO-2415TE 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2

XECO-2815QE 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2

XECO-4216CE 3 x 4 mm2 4 x 1,5 mm2

6. NAMESTITEV NOTRANJE ENOTE

� � 

� 

� 

� �

� � �

 Aluminiziran trak
 Hladilni tokokrog
 Odvod kondenzata notranje enote
 Električni kabel, ki povezuje enoti

Sl. B

6.4.1 Predhodni pregled

Zagotovite, da je električni sistem, namenjen napajanju klimatske naprave, pod napetostjo in 
da njegova frekvenca ustreza frekvenci enote.
Zagotovite, da je napetost električnega omrežja zadostna za napajanje klimatske naprave in 
druge električne opreme.

- Uporabite večpolni kabel tipa N07RN-F
- V primeru kablov dolžine nad 15 m uporabite naslednji kabel z večjih presekom; vedno zago-

tovite, da je padec napetosti med obratovanjem naprave nižji od 3 % napajalne napetosti.
- Poškodovane kable mora zamenjati serviser oz. usposobljeno osebje.
- Vsi kabli morajo imeti potrdilo o skladnosti.

6.4.2 Napajanje enot

Napajanje vseh modelov je izvedeno prek zunanje enote.
Uporabljajte vir napajanje izključno za klimatsko napravo z varovalko/namenskim diferencialom.

6.4.3   Povezovalni in napajalni kabli

- Vsi napajalni in povezovalni kabli morajo biti odobreni skladno s standardi IEC za dolžine do 
15 m, njihov presek pa mora meriti najmanj:

Sl. A
Collegamenti elettrici in un esempio di installazione

Sl. A

stikalo 

magnetnotermično
diferencialno

Napajanje

- Izpostavljene kable zavarujte s kabelsko uvodnico.
- Priporočamo, da kable zaščitite pred vodo in se tako izognete vdoru vode v zunanjo enoto.
- Električne povezovalne kable obeh enot spnite s cevjo za hladilno sredstvo in jih ovijte z 

ojačenim trakom, po možnosti z aluminiziranim (Sl. C).
- Če kablov ni mogoče speti s cevmi, izvedite stensko sidrišče in kable zavarujte s sponkami ali 

objemkam..

6.4.4 Povezava s priključnim blokom zunanje enote

- Odstranite dva vijaka in pokrov priključnega bloka, kot je prikazano na sl. D, E, F.
- Priključite kabel do priključnega bloka, kot je prikazano na sl. G

Sl. C

- Odvijte vijake in konca kabla popolnoma vstavite v priključni blok, nato pa znova privijte vijake.

All'unità esterna

Unità interna
70 mm

10 mm

10 mm
50 mm

Sl. G

- Previdno povlecite kabel in se prepričajte, da je pravilno vstavljen in učvrščen.
- Po priključitvi kabla ne pozabiti učvrstiti tudi kabelske uvodnice.
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Priključki z notranjo enoto:

2 3

LN

N(1)

LN

2 3 L

L
N

NN(1)

SINGLE 9 - 12

SINGLE 18 - 24

Notranja
Notranja

enota
Notranja

enota
Notranja

Notranja
Notranja

Napajanje

Napajanje

L

Enota XECO-2415TE (x3)

Notranja enota
A

Notranja enota
B

Notranja enota
C

Zunanja enota

6. NAMESTITEV NOTRANJE ENOTE

Priključni blok zunanje enote Multi

Priključki z notranjo enoto XECO-1415DE e XECO-1815DE (x2)

Priključni blok zunanje enote Single

Priključni blok zunanje enote Trial XECO-2415TE (x 3)

L

A B C

Napajalni kabel Napajalni kabel Napajalni kabel Napajalni kabel

N(1) 2 3

Povezovalni kabel

Kabelska uvodnica 

Napajalni kabel

POWER

Internal Unit D Internal Unit C Internal Unit  B Internal Unit  A

XT5 XT4 XT3 XT2 XT1

N L

POWER

XT5 1TX2TX3TX4TX6TX

N L

Internal Unit DInternal Unit E Internal Unit C Internal Unit B Internal Unit A

External Unit

External Unit

ENOTA XECO-4216CE (x 5)

ENOTA XECO-2815QE (x 4)

L

A B

L

C D E

Napajalni kabel Povezovalni 
kabel

Povezovalni 
kabel

Povezovalni 
kabel

Povezovalni 
kabel

Povezovalni 
kabel

L
N

L

Notranja enota B Notranja enota A

Zunanja enota
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1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI SLOSLO7. OBREMENITVENI IN SISTEMSKI PREIZKUS

7.1  Polnjenje in praznjenje 
 hladilnega tokokroga s plinom R 410 A

- Spodaj opisana opravila je dovoljeno opraviti šele, ko klimatsko napravo izključite iz 
električnega omrežja.

- V zunanji enoti je shranjena hladilna tekočina R410A, ki je primerna za cevi do 5 metrov 
dolžine.

-  Za hlajenje ne uporabljajte nobenih drugih sredstev kakor navedeni hladilni plin (R41 OA).
- Ko začne uhajati hladilni plin, prezračite prostor takoj, ko je to mogoče, in tako dolgo, kot je 

le mogoče.
- Tekočino R410A in druga hladilna sredstva vedno zberite in jih nikoli ne zavrzite neposredno 

v okolje.
- Uporabljajte izključno vakuumske črpalke za plin R41 OA. V primeru uporabe iste vakuumske 

črpalke za različna hladilna sredstva lahko poškodujete vakuumsko črpalko ali enoto.
- Uporabljajte orodja (razdelilnike, cevi in vakuumske črpalke), namenjena izključno siste-

mom, ki delujejo na hladilno sredstvo R-410A.
- Ne zamenjujte ali mešajte enega plina z drugim, saj niso združljivi. 
- Napravo morate s hladilnim sredstvom R 410 A polniti v tekočem stanju.

7.1.1 Procedura di vuoto e carica
- Tesno privijte spojke  (sl. A), kot je navedeno na strani6.3.4.
- Podtlačno črpalko priključite na sistemski priključek 3 (sl. A) prek skupine prenosnih 

tlačnih merilnikov. 
- Pustite jo vklopljeno, dokler ni dosežen podtlak 1 mBar ali manj, če je črpalka priključena s 

podtlačnim merilnikom, ali najmanj 15 minut, če podtlačni merilnik ni na voljo..
- Zaprite ventil na merilnikih, priključenih na črpalko, in izklopite črpalko.
- Če je merilnik tlaka opremljen tudi z vakuumskim merilnikom, počakajte 5 minut, nato pa 

preverite, ali je sistem še vedno pod vakuumom. Če ni, poiščite mesto uhajanja.
- Za cevi, daljše od 5 metrov, morate tokokrog napolniti s količino tekočine R 410A, ki jo 

izmerite z merilnim cilindrom ali elektronsko tehtnico, sorazmerno z velikostjo in dolžino 
uporabljenih cevi, kot prikazuje naslednja preglednica na strani 35.

Opomba:
Za določanje napolnjenosti dodatno upoštevajte tudi dolžino posamezne cevi.

Tekočina

Gibka cev

Plin

Podtlačna črpalka

Skupina merilnikov

M
IC5

5

Po dodajanju katerega koli hladilnega plina, ki je potreben:
- odstranite pokrovčke B (sl. A) in z ustreznim ključem odprite ventile (dobra praksa je, da jih 

povsem odprete, nato pa jih zaprete do polovice).
- Dajte pokrovčke nazaj B (sl. A) in jih tesno privijte.
- Z detektorjem za uhajanje hladilnega plina ob spojkah preverite morebitna uhajanja.
- Z uporabljene spojke 3 odklopite uporabljeno opremo (sl. A) in zaprite sistemske priključke 

ter ponovno tesno privijte pokrovčke.

7.1.2   Previdnostni ukrepi pri dodajanju hladilne tekočine
-  Napolnite jo iz pipe v tekočem stanju.
-  Previdnostni ukrepi pri dodajanju tekočine R410A. To je mešana hladilna tekočina, zato 

lahko polnjenje v plinastem stanju povzroči spremembo sestave hladilnega sredstva, kar 
preprečuje normalno obratovanje.

-  Pred polnjenjem preverite, ali ima cilinder pritrjen sifon.
 (Na njem mora pisati nekaj takega kot »sifon za polnjenje tekočine pritrjen«.)

Gibka cev 
priključek Union 

3-smerni ventil

Pokrovček ventila 2

Servisni priključek 3

Pokrovček servisnega priključka
Sl. A

Polnjenje cilindra s pritrjenim sifonom

Pri polnjenju držite cilinder pokončno.

Znotraj je cev s sifonom, zato cilindra pri polnjenju s tekočino ni treba 
obračati.

Polnjenje drugih cilindrov

Pri polnjenju cilinder obranite za 180°.

Na tipski ploščici stroja preverite tip hladilne tekočine, ki se lahko uporablja.
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7.2  Preizkus delovanja
 (prvi zagon morate nujno opraviti v
 načinu za hlajenje)

Pred preizkusom zagotovite, da ste pravilno izvedli naslednje:
- cev;
- priključitev električnih kablov;
- ustrezno ujemanje notranje in zunanje enote;
- Dodajanje ustreznega hladilnega sredstva, če je potrebno;
- Vsi ventili so popolnoma odprti;
- Preverite, ali je napajalna napetost zunanje in notranje enote 230 V.

- Za preizkus hlajenje nastavite najnižjo temperaturo na 16 °C.
- Za preizkus gretja nastavite najvišjo temperaturo na 30 °C.
- Hlajenje in ogrevanje preverite za vsako enoto posebej, nato pa preverite hkratno 

delovanje vseh notranjih enot.
- Po tem, ko je enota v teku že 20 minut, preverite izhodno temperaturo notranje 

enote.

Opomba:
Če je v prostoru manj kot 16 °C, ne bo mogoče opraviti preizkusa v načinu hlajenja. 
Podobno preizkusa načina ogrevanja ne bo mogoče preizkusiti, če je v prostoru več 
kot 30 °C. 

Opomba:
Ko se enota ustavi ali spremenite obratovalni način, se kompresor vklopi šele po 3 
minutah.
Pri obratovanju v hladilnem načinu se lahko na notranji enoti ali ceveh tvori ivje.
Enota naj deluje v skladu z ustreznimi navodili v priročniku. Končnemu uporabniku 
klimatske naprave pojasnite njeno delovanje s pomočjo priročnika.

Elementi za potrditev:
  Uhajanje plina iz cevnih priključkov?
  Obdelava toplotne izolacije na cevnem priključku?
  Ali je ožičenje notranje in zunanje enote vstavljeno v priključni blok?
  Ali je ožičenje notranje in zunanje enote dobro pritrjeno?
  Ali je drenaža varno urejena?
  Ali je ozemljitev varna in dobro pritrjena?
 Ali je napajalna napetost skladna z električnim kodeksom?
 Ali naprava oddaja hrup?
  Ali je hladilno obratovanje normalno?
  Ali uravnalnik temperature prostora obratuje normalno?

7.3 Zajemanje hladilnega sredstva

Hladilno sredstvo je treba vedno zajemati v posebne posode z uporabo enote za zaje-
manje in v skladu z navodili za uporabo. 

Opomba:
Hladilnega skladno z določili Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta ni 
dovoljeno izpuščati v ozračje.
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8.1  Informacije o varovanju okolja!

Ta oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline, ki so zajeti v Kjotskem 
protokolu. Popravljati ali razstavljati jo sme izključno ustrezno usposobljeno 
osebje.

Direktiva 2012/19/ES (WEEE): Informacije za uporabnike
Ta izdelek je skladen z evropsko Direktivo 2012/19/ES.
Simbol prečrtan smetnjak na napravi označuje, da je po izteku njene življenjske dobe ni 
dovoljeno odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki, ampak jo je treba odložiti v centru za 
zbiranje električnih ali elektronskih odpadkov ali pa jo ob nakupu nove podobne naprave 
vrniti prodajalcu.

Za pravilno odlaganje naprave ob izteku njene življenjske dobe v ustreznem centru za zbiranje 
odpadkov je odgovoren uporabnik.
Pravilno razvrščanje odpadkov in recikliranje zavržene naprave, njena obdelava in okolju 
prijazno odlaganje odpadkov pomagajo pri preprečevanju negativnih učinkov na okolje in 
zdravje ter spodbujajo recikliranje.
Za več podrobnosti o razpoložljivih sistemih za zbiranje odpadkov se obrnite na lokalno službo 
za zbiranje odpadkov ali na prodajalca, od katerega ste kupili napravo.

8.2   Pravila odstranjevanja odsluženih klimatskih naprav

Odsluženo klimatsko napravo pred odstranjevanjem zaustavite in izključite iz električnega 
omrežja. Hladilno sredstvo je treba iz naprave odstraniti po posebnem postopku. Materiale 
visoke vrednosti v klimatski napravi je mogoče reciklirati Za več informacij se obrnite na 
lokalne oblasti ali center za ravnanje z odpadki. Cevi klimatske naprave ne smete poškodovati. 
Upoštevajte pravilen postopek odstranjevanja, ki ne onesnažuje, in pomagajte zaščititi okolje.

8.3  Pravila odstranjevanja embalaže nove klimatske 
naprave

Vso embalažo klimatske naprave je mogoče odstraniti na način, ki ne škoduje okolju. 
Kartonasto škatlo razrežite in odložite v kontejnerju za zbiranje papirja. Plastična in polisti-
renska embalaža ne vsebuje fluora ali ogljikovodikov.
Vse te materiale je dovoljeno odložiti na deponiji in jih po ustrezni obdelavi reciklirati. Za več 
informacij o odstranjevanju odpadkov se obrnite na lokalne oblasti.

8.4  Odstranjevanje baterij

Baterije so zasnovane in izdelane iz visokokakovostnih materialov, vse 
njihove sestavne dele pa je mogoče reciklirati in/ali uporabiti znova.
Simbol prečrtan smetnjak označuje, da izdelka (baterij) ob izteku njihove 
življenjske dobe ni dovoljeno odstranjevati skupaj z gospodinjskimi 
odpadki, ampak jih je treba odložiti v ustreznem centru za zbiranje 
podatkov skladno z direktivo Evropske skupnosti 2006/66/ES, člen 20 in 

priloga II.
Kemijski simbol pod smetnjakom označuje, da baterije vsebujejo določeno količino težkih 
kovin. Njihova vsebnost bo prikazana, kot sledi:
Hg: živo srebro (0,0005 %), Cd: kadmij (0,002 %), Pb: svinec (0,004 %)

8. ODSTRANJEVANJE
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V posebnih okoliščinah lahko namreč pride do nepravilnosti v delovanju klimatske naprave, ki so pogosto ali očitne ali pa jih odkrijemo naključno. Kljub temu gre običajno v takšnih primerih za manjše 
nepravilnosti.

Opozorilo!
Priporočamo, da preden za posredovanje zaprosite službo za pomoč strankam, sami preverite delovanje naprave. Tako boste poskrbeli za najboljše delovanje naprave ter se izognili nepotrebnemu servi-
siranju.

Napaka
Klimatska naprava se ne zažene.
Prikazovalnik daljinskega upravljalnika se ob pritisku gumba zatemni.

Ali klimatska naprava sprejem signala, poslanega iz daljinskega upravljalnika, označi s piskom?

Ali se ob uporabi pozimi notranji ventilator zažene z nekajminutnim zamikom oz. ali se nenadoma 
zaustavi in čez nekaj časa znova zažene?

Pozimi se zunanji ventilator zažene za nekaj minut, tudi če je klimatska naprava zaustavljena.

Ali klimatska naprava hladi nezadostno?

Ali se na notranji enoti klimatske naprave nabira kondenzat, še posebej v bližini odvoda hladnega 
zraka?

Ali klimatska greje hladi nezadostno?

Ali iz klimatske naprave izhajajo močne vonjave?

Ali je delovanje klimatske naprave nenavadno glasno?

Možen vzrok
- Ali je klimatska naprava povezana z električnim omrežjem?
- Ali so na daljinskem upravljalniku nastavljene napačne nastavitve?
- Ali kar koli preprečuje sprejem infrardečega signala na klimatski napravi (zaslišati se mora pisk)?

- Ali ste baterije v daljinski upravljalnik vstavili pravilno?
- Ali so baterije v daljinskem upravljalniku prazne?

- To je povsem običajno, saj je v tuljavi notranje enote klimatske naprave nameščeno toplotno 
tipalo, ki optimizira delovanje ventilatorja, dokler temperatura prostora ne doseže 38 °C.

- To je povsem običajno, saj klimatska naprava iz izmenjevalnika odstrani vso toploto.

- Ali so zračni filtri notranje naprave umazani ali zamašeni? 
- Ali je rešetka zunanje enote zamašena?
- Ali je odprto okno?
- Ali je temperatura na daljinskem upravljalniku nastavljena ustrezno?

- Če je v sobi zelo vlažno, je ta pojav povsem običajen.
- Če vlaga v sobi ni visoka, preverite, ali zrak iz klimatske naprave izhaja v pravilni smeri.
- Odprite okna.

- Ali so zračni filtri notranje naprave umazani ali zamašeni?
- Ali je rešetka zunanje enote povsem zamašena?
- Ali je temperatura, nastavljena na daljinskem upravljalniku, pravilna? 
- Če je nastavljena visoka notranja temperatura, priporočamo, da zaradi toplotne stratifikacije 

temperaturo prek daljinskega upravljalnika povišate še za 4/5 °C.
- Med delovanje ogrevalne črpalke se na površini zunanje enote nabira led, ki lahko poslabša 

učinkovitost klimatske naprave.  
 Led lahko s klimatske naprave odstranite s pomočjo funkcije za »odmrzovanje«, ki jo v celoti 

upravlja mikroprocesor.  
 V primeru zelo nizkih zunanjih temperatur (-8 °C) ali visoke vlage (90-odstotna relativna 

vlažnost) se bo funkcija za odmrzovanje omogočila pogosteje. V takšnih primerih morate zagoto-
viti dodaten toplotni vir.

- Ali ste očistili filtre?
- Ali ste opravili redno vzdrževanje?

- Ko se začenja klimatska naprava ohlajati ali ko jo zaustavite v načinu ogrevanja, lahko iz nje 
zaslišite zvoke, ki spominjajo na šelestenje ali klokotanje in so posledica kroženja hladilne tekočine 
v klimatski napravi.

- Ob zagonu ali zaustavitvi klimatske naprave lahko zaradi raztezanja naprave zaslišite škripanje.
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Št. Vrsta napake Prikazo-
valnik Možen vzrok

1 Zaščita pred visokim tlakom E1
1. Preveč hladilnega sredstva. 
2. Slaba izmenjava toplote (toplotni izmenjevalnik je umazan oz. slabo kroženje zraka); 
3. Temperatura prostora je previsoka.

2 zaščita proti ledu notranje enote E2
1. Slaba izmenjava toplote (toplotni izmenjevalnik je umazan oz. slabo kroženje zraka); 
2. poškodovan motor ventilatorja notranje enote

3 Zaščita pred nizkim tlakom E3
1. Nezadostna količina hladilnega sredstva; 
2. Uhajanje hladilnega sredstva.

4 Zaščita pred visoko temperaturo izpusta kompresorja E4
1. Preveč hladilnega sredstva. 
2. Temperatura prostora je previsoka. 
3. Slaba izmenjava toplote (toplotni izmenjevalnik je umazan oz. slabo kroženje zraka);

5. Zaščita pri preobremenitvi E5

1. Nestabilna napajalna napetost. 
2. Prenizka napajalna napetost. 
3. Preveč hladilnega sredstva. 
4. Temperatura prostora je previsoka. 
5. Slaba izmenjava toplote (toplotni izmenjevalnik je umazan oz. slabo kroženje zraka);

6 Napaka v komunikaciji E6
1. Komunikacijski kabel med notranjo in zunanjo enoto ni pravilno priključen 
2. Kontrolna žica ni pravilno priključena (če je nameščena).

7 Napaka v načinu delovanja E7 Obratovalni način notranje enote ni skladen z obratovanjem zunanje enote.

8 Kondenzatorska tuljava zaščite pred pregrevanjem E8
1. Preveč hladilnega sredstva. 
2. Slaba izmenjava toplote (toplotni izmenjevalnik je umazan oz. slabo kroženje zraka); 
3. Temperatura prostora je previsoka.

9 Napaka pomnilnika EEPROM EE Poškodovano elektronsko vezje zunanje enote AP1.

10-
Zmanjšana frekvenca tokovne preobremenitve 
modula IPM

En
1. Preverite toplotno izolacijo modula IPM in grelnik (enota ne sme delovati vsaj 20 minut); 
2. Poškodovano elektronsko vezje zunanje enote.

11
Zmanjšana frekvenca temperaturne preobremenitve 
modula IPM

EU
1. Preverite toplotno izolacijo modula IPM in grelnik (enota ne sme delovati vsaj 20 minut); 

2.
2. Poškodovano elektronsko vezje zunanje enote AP1.

12 Napaka premostitve C5 Mostiček na električni plošči notranje enote ni pravilno vstavljen. 

13 Zajemanje hladilnega sredstva F0 Zunanja enota je prejela signal za aktivacijo funkcije »Zajemanje hladilnega sredstva«.

14 Napaka tipala temperature prostora notranje enote F1
1. Razrahljan ali slab stik temperaturnega tipala z elektronskim vezjem. 
2 Poškodovano temperaturno tipalo. 
3 Poškodovano elektronsko vezje notranje enote.

15
Napaka tipala temperature uparjalnika notranje 
enote

F2

1. Razrahljan ali slab stik temperaturnega tipala z elektronskim vezjem. 
2 Poškodovano temperaturno tipalo. 
3 Poškodovano elektronsko vezje notranje enote. 
4 Glava temperaturnega tipala ni vstavljena v bakreno cev.

16 Napaka tipala temperature prostora zunanje enote F3
1. Razrahljan ali slab stik temperaturnega tipala z elektronskim vezjem. 
2 Poškodovano temperaturno tipalo. 
3 Poškodovano elektronsko vezje zunanje enote.

17
Napaka tipala temperature kondenzatorja zunanje 
enote

F4

1. Razrahljan ali slab stik temperaturnega tipala z elektronskim vezjem. 
2 Poškodovano temperaturno tipalo. 
3 Poškodovano elektronsko vezje zunanje enote. 
4 Glava temperaturnega tipala ni vstavljena v bakreno cev.

18- Napaka tipala temperature odvoda zunanje enote F5

1. Razrahljan ali slab stik temperaturnega tipala z elektronskim vezjem. 
2 Poškodovano temperaturno tipalo. 
3 Poškodovano elektronsko vezje zunanje enote. 
4 Glava temperaturnega tipala ni vstavljena v bakreno cev.

19
Zmanjšana frekvenca za pregrevanje kondenzatorske 
tuljave

F6

1. Prenizka napajalna napetost. 
2. Preveč hladilnega sredstva. 
3. Temperatura prostora je previsoka. 
4. Slaba izmenjava toplote (toplotni izmenjevalnik je umazan oz. slabo kroženje zraka);
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Št. Vrsta napake Prikazo-
valnik Možen vzrok

1 Zaščita pred visokim tlakom E1
1. Preveč hladilnega sredstva. 
2. Slaba izmenjava toplote (toplotni izmenjevalnik je umazan oz. slabo kroženje zraka); 
3. Temperatura prostora je previsoka.

2 zaščita proti ledu notranje enote E2
1. Slaba izmenjava toplote (toplotni izmenjevalnik je umazan oz. slabo kroženje zraka); 
2. poškodovan motor ventilatorja notranje enote

3 Zaščita pred nizkim tlakom E3
1. Nezadostna količina hladilnega sredstva; 
2. Uhajanje hladilnega sredstva.

4 Zaščita pred visoko temperaturo izpusta kompresorja E4
1. Preveč hladilnega sredstva. 
2. Temperatura prostora je previsoka. 
3. Slaba izmenjava toplote (toplotni izmenjevalnik je umazan oz. slabo kroženje zraka);

5. Zaščita pri preobremenitvi E5

1. Nestabilna napajalna napetost. 
2. Prenizka napajalna napetost. 
3. Preveč hladilnega sredstva. 
4. Temperatura prostora je previsoka. 
5. Slaba izmenjava toplote (toplotni izmenjevalnik je umazan oz. slabo kroženje zraka);

6 Napaka v komunikaciji E6
1. Komunikacijski kabel med notranjo in zunanjo enoto ni pravilno priključen 
2. Kontrolna žica ni pravilno priključena (če je nameščena).

7 Napaka v načinu delovanja E7 Obratovalni način notranje enote ni skladen z obratovanjem zunanje enote.

8 Kondenzatorska tuljava zaščite pred pregrevanjem E8
1. Preveč hladilnega sredstva. 
2. Slaba izmenjava toplote (toplotni izmenjevalnik je umazan oz. slabo kroženje zraka); 
3. Temperatura prostora je previsoka.

9 Napaka pomnilnika EEPROM EE Poškodovano elektronsko vezje zunanje enote AP1.

10-
Zmanjšana frekvenca tokovne preobremenitve 
modula IPM

En
1. Preverite toplotno izolacijo modula IPM in grelnik (enota ne sme delovati vsaj 20 minut); 
2. Poškodovano elektronsko vezje zunanje enote.

11
Zmanjšana frekvenca temperaturne preobremenitve 
modula IPM

EU
1. Preverite toplotno izolacijo modula IPM in grelnik (enota ne sme delovati vsaj 20 minut); 

2.
2. Poškodovano elektronsko vezje zunanje enote AP1.

12 Napaka premostitve C5 Mostiček na električni plošči notranje enote ni pravilno vstavljen. 

13 Zajemanje hladilnega sredstva F0 Zunanja enota je prejela signal za aktivacijo funkcije »Zajemanje hladilnega sredstva«.

14 Napaka tipala temperature prostora notranje enote F1
1. Razrahljan ali slab stik temperaturnega tipala z elektronskim vezjem. 
2 Poškodovano temperaturno tipalo. 
3 Poškodovano elektronsko vezje notranje enote.

15
Napaka tipala temperature uparjalnika notranje 
enote

F2

1. Razrahljan ali slab stik temperaturnega tipala z elektronskim vezjem. 
2 Poškodovano temperaturno tipalo. 
3 Poškodovano elektronsko vezje notranje enote. 
4 Glava temperaturnega tipala ni vstavljena v bakreno cev.

16 Napaka tipala temperature prostora zunanje enote F3
1. Razrahljan ali slab stik temperaturnega tipala z elektronskim vezjem. 
2 Poškodovano temperaturno tipalo. 
3 Poškodovano elektronsko vezje zunanje enote.

17
Napaka tipala temperature kondenzatorja zunanje 
enote

F4

1. Razrahljan ali slab stik temperaturnega tipala z elektronskim vezjem. 
2 Poškodovano temperaturno tipalo. 
3 Poškodovano elektronsko vezje zunanje enote. 
4 Glava temperaturnega tipala ni vstavljena v bakreno cev.

18- Napaka tipala temperature odvoda zunanje enote F5

1. Razrahljan ali slab stik temperaturnega tipala z elektronskim vezjem. 
2 Poškodovano temperaturno tipalo. 
3 Poškodovano elektronsko vezje zunanje enote. 
4 Glava temperaturnega tipala ni vstavljena v bakreno cev.

19
Zmanjšana frekvenca za pregrevanje kondenzatorske 
tuljave

F6

1. Prenizka napajalna napetost. 
2. Preveč hladilnega sredstva. 
3. Temperatura prostora je previsoka. 
4. Slaba izmenjava toplote (toplotni izmenjevalnik je umazan oz. slabo kroženje zraka);

SLO

Št. Vrsta napake Prikazo-
valnik Možen vzrok

20- Zmanjšana frekvenca tokovne preobremenitve F8

1. Prenizka napajalna napetost. 
2. Preveč hladilnega sredstva. 
3. Temperatura prostora je previsoka. 
4. Slaba izmenjava toplote (toplotni izmenjevalnik je umazan oz. slabo kroženje zraka);

21
Zmanjšana frekvenca temperaturne preobremenitve 
izpusta.

F9
1. Temperatura prostora je previsoka. 
2. Nezadostna količina hladilnega sredstva; 
3. Nepravilno delovanje elektronskega ekspanzijskega ventila.

22
Zmanjšana frekvenca zaščite proti ledu notranje 
enote

FH
1. Slaba izmenjava toplote (toplotni izmenjevalnik je umazan oz. slabo kroženje zraka). 
2. Hitrost ventilatorja notranje enote je prenizka;

23 Napetost elektronskega vezja je previsoka PH

1. Napetost med priključkoma L in N na priključnem bloku nad 265 VAC;
2. Razrahljana električna napeljava (pred preverjanjem električne napeljave mora biti enota zaustavljena vsaj 

20 minut);
3. Poškodovano elektronsko vezje.

24 Napetost elektronskega vezja je prenizka PL

1. Napetost med priključkoma L in N na priključnem bloku pod 150 VAC;
2. Razrahljana električna napeljava (pred preverjanjem električne napeljave mora biti enota zaustavljena vsaj 

20 minut);
3. Poškodovano elektronsko vezje.

25 Fiksno frekvenčno preizkušanje P0 Prikazano med fiksnim frekvenčnim preizkušanjem P0.

26 Fiksno frekvenčno preizkušanje P1 Prikazano med fiksnim frekvenčnim preizkušanjem P1.

27 Fiksno frekvenčno preizkušanje P2 Prikazano med fiksnim frekvenčnim preizkušanjem P2.

28 Fiksno frekvenčno preizkušanje P3 Prikazano med fiksnim frekvenčnim preizkušanjem P3.

29 Fiksno frekvenčno preizkušanje P4 Prikazano med fiksnim frekvenčnim preizkušanjem P4.

30 Fiksno frekvenčno preizkušanje P5 Prikazano med fiksnim frekvenčnim preizkušanjem P5.

31 Fiksno frekvenčno preizkušanje P6 Prikazano med fiksnim frekvenčnim preizkušanjem P6.

32 Fiksno frekvenčno preizkušanje P7 Prikazano med fiksnim frekvenčnim preizkušanjem P7.

33 Zaščita pred visoko temperaturo modula IPM P8
1. Preverite toplotno izolacijo modula IPM in grelnik (enota ne sme delovati vsaj 20 minut); 

2.
2. Poškodovano elektronsko vezje zunanje enote AP1.

34 Napaka pri polnjenju kondenzatorja PU

1. Napetost med priključkoma L in N na priključnem bloku različna od 210 ÷ 250 VAC
2. Razrahljana ali prekinjena električna napeljava (pred preverjanjem električne napeljave mora biti enota 

zaustavljena vsaj 20 minut);
3. Poškodovan kondenzator
4. Poškodovano elektronsko vezje zunanje enote AP1.

35 Odmrzovanje H1 Normalno delovanje v načinu ogrevanja.

36 Zaščita ionizatorja H2
1. Električna napeljava ionizatorja je razrahljana ali prekinjena; 
2 Poškodovan ionizator; 
3 Poškodovano elektronsko vezje notranje enote.

37 Zaščita pred preobremenitvijo kompresorja H3

1. Električna napeljava kompresorja je razrahljana ali prekinjena (ob običajnih obratovalnih pogojih mora 
upornost tega bloka meriti manj kot 1 ohm);

2. Prevelika ali nezadostna količina hladilnega sredstva.
3. Ovira v hladilnem tokokrogu;
4. Nepravilno delovanje kompresorja.

38 Napaka v sistemu H4
1. Kondenzacijska temperatura je previsoka; 
2. Temperatura prostora je previsoka; 
3. Slaba izmenjava toplote (toplotni izmenjevalnik je umazan oz. slabo kroženje zraka);

39 Zaščita modula IPM H5

1. Napetost med priključkoma L in N na priključnem bloku različna od 210 ÷ 250 VAC; 
2 Električna napeljava kompresorja je razrahljana ali prekinjena; 
3 Poškodovan kompresor; 
4 Prevelika ali nezadostna količina hladilnega sredstva; 
5 Prevelik ali nezadosten prenos toplote.

9. NEPRAVILNO DELOVANJE
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1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI SLOSLO

Št. Vrsta napake Prikazo-
valnik Možen vzrok

40
Nepravilno delovanje motorja ventilatorja notranje 
enote

H6

1. Električna napeljava motorja je razrahljana ali prekinjena; 
2 Motor je oviran; 
3 Motor je poškodovan; 
4 Poškodovano elektronsko vezje notranje enote.

41 Desinhronizacija kompresorja H7

1. Napetost med priključkoma L in N na priključnem bloku različna od 210 ÷ 250 VAC; 
2 Električna napeljava kompresorja je razrahljana ali prekinjena; 
3 Poškodovan kompresor; 
4 Prevelika ali nezadostna količina hladilnega sredstva; 
5 Slaba izmenjava toplote (toplotni izmenjevalnik je umazan oz. slabo kroženje zraka);

42 Napaka faktorja moči HC

1. Napetost med priključkoma L in N na priključnem bloku različna od 210 ÷ 250 VAC; 
2 Razrahljana ali prekinjena električna napeljava (pred preverjanjem električne napeljave mora biti enota 
zaustavljena vsaj 20 minut); 
3 Poškodovano elektronsko vezje zunanje enote AP1.

43
Nepravilno delovanje motorja ventilatorja zunanje 
enote

L3

1. Električna napeljava motorja je razrahljana ali prekinjena; 
2 Motor je oviran; 
3 Motor je poškodovan; 
4 Poškodovano elektronsko vezje zunanje enote.

44 Zaščita visoke porabe energije L9 Visoka poraba energije

45 Notranja in zunanja enota nista povezani LP Notranja in zunanja enota nista povezani

46 Brez zagona LC
1. Čas, ki ga potrebuje kompresor; 
2. Električna napeljava kompresorja je razrahljana ali prekinjena; 
3 Poškodovan kompresor;

47
Napaka faznega toka zaznana v tokokrogu 
kompresorja

U1

1. Napetost med priključkoma L in N na priključnem bloku različna od 210 ÷ 250 VAC; 
2 Električna napeljava kompresorja je razrahljana ali prekinjena; 
3 Poškodovan kompresor; 
4 Poškodovano elektronsko vezje zunanje enote AP1.

48
Nenormalen padec napetosti vodila na enosmerni 
tok

U3
1. Nestabilna napetost med priključkoma L in N na priključnem bloku; 
2 Poškodovano elektronsko vezje zunanje enote AP1.

49 Napaka pri zaznavanju toka za celotno enoto U5
 
Poškodovano elektronsko vezje zunanje enote AP1.

50 Nepravilno delovanje štirismernega ventila U7

1. Napajalna napetost pod 175 VAC; 
2. Električna napeljava štirismernega ventila je razrahljana ali prekinjena; 
3 Poškodovan štirismerni ventil. 
4 Poškodovano elektronsko vezje zunanje enote AP1.

51 Napaka prehajanja zunanje enote U8
1. Električna napeljava motorja je razrahljana ali prekinjena; 
2 Poškodovano elektronsko vezje notranje enote.

52
Nepravilno delovanje tipala temperature hladilnega 
sredstva (tekočine)

b5

1. Razrahljan ali slab stik temperaturnega tipala z elektronskim vezjem. 
2 Poškodovano temperaturno tipalo. 
3 Poškodovano elektronsko vezje zunanje enote AP1. 
4 Glava temperaturnega tipala ni vstavljena v bakreno cev.

53
Nepravilno delovanje tipala temperature hladilnega 
sredstva (plina)

b7

1. Razrahljan ali slab stik temperaturnega tipala z elektronskim vezjem. 
2 Poškodovano temperaturno tipalo. 
3 Poškodovano elektronsko vezje zunanje enote AP1. 
4 Glava temperaturnega tipala ni vstavljena v bakreno cev.

9. NEPRAVILNO DELOVANJE
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Fontanafredda (Pn) - Italy Fontanafredda (Pn) - Italy

10. PODATKOVNA KARTICA IZDELKA
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1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

Fontanafredda (Pn) - Italy Fontanafredda (Pn) - Italy

10. PODATKOVNA KARTICA IZDELKA
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1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI10. PODATKOVNA KARTICA IZDELKA

Fontanafredda (Pn) - Italy Fontanafredda (Pn) - Italy
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1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI10. PODATKOVNA KARTICA IZDELKA

Fontanafredda (Pn) - Italy

DE

Fontanafredda (Pn) - Italy

QE
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1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

XECO 0915E, XECO 1215E (vedi leggenda a p. 58 - glej legendo na str. 58)

BU

BK

BN

XECO 1815E, XECO 2415E (vedi leggenda a p. 58 - glej legendo na str. 58)

 11. ELEKTRIČNE SHEME  11.ELEKTRIČNE SHEME
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1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

XECO 1415DE (vedi leggenda a p. 58 - glej legendo na str. 58)

XECO 1815DE (vedi leggenda a p. 58 - glej legendo na str. 58)

9. SCHEMI ELETTRICI 11.ELEKTRIČNE SHEME
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1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI9. SCHEMI ELETTRICI

XECO 2815QE (vedi leggenda a p. 58 - glej legendo na str. 58)

A A

XECO 2415TE (vedi leggenda a p. 58 - glej legendo na str. 58)

 11. ELEKTRIČNE SHEME
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1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI9. SCHEMI ELETTRICI

XECO 4216CE (vedi leggenda a p. 58 - glej legendo na str. 58)

 11. ELEKTRIČNE SHEME
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1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI 11. ELEKTRIČNE SHEME

Leggenda - IT Legenda - SL

Sensore temperatura LIQUIDO unità A
TIPALO TEMPERATURE VENTILA YA ZA 
TEKOČINO

Sensore temperatura LIQUIDO unità A
TIPALO TEMPERATURE VENTILA RT7 ZA 
TEKOČINO

Sensore temperatura LIQUIDO unità B
TIPALO TEMPERATURE VENTILA YB ZA 
TEKOČINO

Sensore temperatura LIQUIDO unità B
TIPALO TEMPERATURE VENTILA RT9 ZA 
TEKOČINO

Sensore temperatura LIQUIDO unità C TIPALO TEMPERATURE VENTILA YC ZA TEKOČINO

Sensore temperatura LIQUIDO unità C
TIPALO TEMPERATURE VENTILA RT11 ZA 
TEKOČINO

Sensore temperatura LIQUIDO unità D
TIPALO TEMPERATURE VENTILA YD ZA 
TEKOČINO

Sensore temperatura LIQUIDO unità D
TIPALO TEMPERATURE VENTILA RT13 ZA 
TEKOČINO

Sensore temperatura LIQUIDO unità E
TIPALO TEMPERATURE VENTILA RT15 ZA 
TEKOČINO

ATTENZIONE OPOZORILO

Per evitare il rischio di scosse elettriche e lesi-
oni, non toccare i terminali e/o componenti 
elettrici ed elettronici quando l’unità è in fun-
zione, ferma o spenta ed attendere almeno 30 
minuti dopo aver tolto alimentazione elettrica 
alla unità.

Ne dotikajte se priključkov, ko je motor v teku, 
se zaustavlja ali je izklopljen manj kot 30 minut. 
Tako boste preprečili nevarnost električnega 
udara.

ATTENZIONE OPOZORILO

Per evitare il rischio di scosse elettriche e lesioni, 
non toccare i terminali e/o componenti elettrici 
ed elettronici , quando la tensione al terminale 
P (DC +) e N (DC-) sulla scheda elettronica AP1 
è superiore a 30V.

Ne dotikajte se priključkov, ko je napetost prik-
ljučkov P (DC+) in N (DC-) pri AP1 višja od 30 V. 
Tako boste preprečili nevarnost električnega 
udara.

AVVISO: OBVESTILO:

Nessuno strippaggio riscaldatore di fascia com-
pressore non ha bisogno di morsetti di cablag-
gio di collegamento; Linea Noumero W23 e 
Numero. Linea W24 sono sostituiti da due fili di 
piombo-out dotati di riscaldamento di banda, 
collegati alla AP HEAT.

Kompresorski grelni trak ne potrebuje termina-
lov za ožičenje priključkov; liniji št. W23 in N0. 
Linija W24 je zamenjana z dvema izhodnima 
žicama, opremljenima z grelnim trakom in pri-
ključenima na AP HEAT.

Leggenda - IT Legenda - SL

Morsettiera della unità interna XT PRIKLJUČNI BLOK

Filo colore blu BU

Filo colore nero BK

Filo colore marrone BN

Filo colore rosso RD

Filo colore bianco WH

Filo colore grigio GY

Filo colore giallo YE

Filo colore giallo/verde YEGN

Scheda elettronica principale AP1

Scheda elettronica filtro AP2

Compressore COMP

Unità interna NOTRANJA ENOTA

Induttanza toroidale MAGNETNI OBROČ

Induttanza REAKTOR

Induttanza L

Riscaldatore elettrico per compressore EH COMP. GRELNI TRAK

Riscaldatore elettrico per compressore EH1 COMP. GRELNI TRAK

Riscaldatore elettrico basamento unità esterna SPODNJI GRELNI TRAK EH2

Valvola 4 vie 4YV ŠTIRISMERNI VENTIL

Valvola espansione elettronica EKV ELEKTRONSKI EKSPANZIJSKI VENTIL

Sensore temperatura GAS
RT3 TIPALO TEMPERATURE IZPUHA/TIPALO 
TEMPERATURE IZPUŠNEGA PLINA

Sensore temperatura esterna
RT2 TIPALO TEMPERATURE ZUNANJEGA 
PROSTORA

Sensore temperatura scambiatore unità esterna RT1 TIPALO TEMPERATURE ZUNANJE CEVI

Protezionecompressore SAT ZAŠČITE PRED PREOBREMENITVIJO

Pressostato di alta ( AP) HPS STIKALO VISOKEGA TLAKA

Pressostato di alta 1 (YKB-4.2/3.6-C) HP1

Pressostato di alta 2  (YKB-3.7/3.1-C) HP2

Pressostato di bassa LP

Motore ventilatore M / M1 MOTOR VENTILATORJA

Alimentazione elettrica 230V~ 50Hz MOČ 

Sensore temperatura GAS unità A QA TIPALO TEMPERATURE PLINSKEGA VENTILA

Sensore temperatura GAS unità A RT6 TIPALO TEMPERATURE PLINSKEGA VENTILA

Sensore temperatura GAS unità B QB TIPALO TEMPERATURE PLINSKEGA VENTILA

Sensore temperatura GAS unità B RT8 TIPALO TEMPERATURE PLINSKEGA VENTILA

Sensore temperatura GAS unità C QC TIPALO TEMPERATURE PLINSKEGA VENTILA

Sensore temperatura GAS unità C
RT10 TIPALO TEMPERATURE PLINSKEGA 
VENTILA

Sensore temperatura GAS unità C QD TIPALO TEMPERATURE PLINSKEGA VENTILA

Sensore temperatura GAS unità C
RT12 TIPALO TEMPERATURE PLINSKEGA 
VENTILA

Sensore temperatura GAS unità E
RT14 TIPALO TEMPERATURE PLINSKEGA 
VENTILA
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1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI12. HLADILNI TOKOKROGI 

XECO-0915E - XECO-1215E - XECO-1815E - XECO-2415E - XECO-1415DE - XECO-1815DE - XECO-2415TE - XECO-2815QE

outdoorindoor

D1

C1

B1

A1

filter
A  heat exchanger

gas -liquid  separator

inverter com
pressor

discharge  silencer

discharge temperature 
sensor

SP

4-way  valve

outdoor  heat  exchanger

fan

high  pressure  switch

B  heat  exchanger

C heat  exchanger

D  heat  exchanger

filter

filter

filter

filter

C2

C3

D3

D2

B3

B2

A2

A3

A1:A unit electronic expansion valve   B1:B-unit electronic expansion valve
C1:C-unit electronic expansion valve   D1:D-unit electronic expansion valve
A2:A-unit gas pipe temperature sensor   B2:B-unit gas pipe temperature sensor
C2:C-unit gas pipe temperature sensor   D2:D-unit gas pipe temperature sensor
A3:A unit liquid pipe temperature sensor   B3:B-unit liquid pipe temperature sensor
C3:C-unit liquid pipe temperature sensor    D3:D-unit liquid pipe temperature sensor



36

XECO-4216CE

M

Liquid Receiver

Outdoor Unit

Indoor Unit

Heat Exchanger

Heat Exchanger

Heat Exchanger

Heat Exchanger

Heat Exchanger

Heat Exchanger

Heating
Cooling

Compressor

Gas/Liquid Separator

Stop Valve

Four-way Valve

Capillary Oil Separator

Electronic 
Expansion Valve

 12. HLADILNI TOKOKROGI 

Leggenda - IT Legenda - SL

Unità esterna Zunanja enota

Unità interna Notranja enota

Scambiatore di calore Toplotni izmenjevalnik

Ricevitore liquido Sprejemnik tekočine

Valvola espansione elettronica Elektronski ekspanzijski ventil

Separatore gas/liquido Separator plina/tekočine

Compressore Kompresor

Capillare Stranske cevi

Separatore olio Oljni separator

Valvola 4 vie Štirismerni ventil

Valvola di chiusura Zaporni ventil

Riscaldamento Ogrevanje

Raffreddamento Hlajenje

Filtro Filter

Ventilatore Ventilator

Sensore di temperatura di scarico Tipalo temperature odvoda

Silenziatore scarico Dušilec odvoda

Compressore inverter Pretvornik kompresorja

pressostato AP Stikalo visokega tlaka

Scambiatore di calore unità esterna Zunanji toplotni izmenjevalnik

A1:A-valvola di espansione elettronica dell’unità B1:B-valvola di espansione elettronica dell’unità A1: Elektronski ekspanzijski ventil enote A B1: Elektronski ekspanzijski ventil enote B

C1:C-valvola di espansione elettronica dell’unità D1:D-valvola di espansione elettronica dell’unità C1: Elektronski ekspanzijski ventil enote C D1: Elektronski ekspanzijski ventil enote D

A2:A-Sensore temperatura tubo del gas dell’unità B2:B-Sensore temperatura tubo del gas dell’unità A2: Tipalo temperature plinske cevi enote A B2:Tipalo temperature plinske cevi enote B

C2:C-Sensore temperatura tubo del gas dell’unità D2:D-Sensore temperatura tubo del gas dell’unità C2: Tipalo temperature plinske cevi enote C D2:Tipalo temperature plinske cevi enote D

A3:A-sensore di temperatura del tubo del liquido B3:B-sensore di temperatura del tubo del liquido A2: Tipalo temperature cevi za tekočino enote A B2:Tipalo temperature cevi za tekočino enote B

C3:C-sensore di temperatura del tubo del liquido D3:D-sensore di temperatura del tubo del liquido C2: Tipalo temperature cevi za tekočino enote C D2:Tipalo temperature cevi za tekočino enote D



Leggenda - IT Legenda - SL

Unità esterna Zunanja enota

Unità interna Notranja enota

Scambiatore di calore Toplotni izmenjevalnik

Ricevitore liquido Sprejemnik tekočine

Valvola espansione elettronica Elektronski ekspanzijski ventil

Separatore gas/liquido Separator plina/tekočine

Compressore Kompresor

Capillare Stranske cevi

Separatore olio Oljni separator

Valvola 4 vie Štirismerni ventil

Valvola di chiusura Zaporni ventil

Riscaldamento Ogrevanje

Raffreddamento Hlajenje

Filtro Filter

Ventilatore Ventilator

Sensore di temperatura di scarico Tipalo temperature odvoda

Silenziatore scarico Dušilec odvoda

Compressore inverter Pretvornik kompresorja

pressostato AP Stikalo visokega tlaka

Scambiatore di calore unità esterna Zunanji toplotni izmenjevalnik

A1:A-valvola di espansione elettronica dell’unità B1:B-valvola di espansione elettronica dell’unità A1: Elektronski ekspanzijski ventil enote A B1: Elektronski ekspanzijski ventil enote B

C1:C-valvola di espansione elettronica dell’unità D1:D-valvola di espansione elettronica dell’unità C1: Elektronski ekspanzijski ventil enote C D1: Elektronski ekspanzijski ventil enote D

A2:A-Sensore temperatura tubo del gas dell’unità B2:B-Sensore temperatura tubo del gas dell’unità A2: Tipalo temperature plinske cevi enote A B2:Tipalo temperature plinske cevi enote B

C2:C-Sensore temperatura tubo del gas dell’unità D2:D-Sensore temperatura tubo del gas dell’unità C2: Tipalo temperature plinske cevi enote C D2:Tipalo temperature plinske cevi enote D

A3:A-sensore di temperatura del tubo del liquido B3:B-sensore di temperatura del tubo del liquido A2: Tipalo temperature cevi za tekočino enote A B2:Tipalo temperature cevi za tekočino enote B

C3:C-sensore di temperatura del tubo del liquido D3:D-sensore di temperatura del tubo del liquido C2: Tipalo temperature cevi za tekočino enote C D2:Tipalo temperature cevi za tekočino enote D

Model

Serijska številka

Datum namestitve/prvega zagona

Za zagotavljanje veljavnosti garancije upoštevajte pravila spodaj:
- Potrdilo o garanciji izpolnite jasno in čitljivo.
- Del »C« potrdila o garanciji pošljite družbi Emmeti Spa v posebni kuverti.
V primeru manjkajočega ali napačno izpolnjenega potrdila o garanciji postane garancija neveljavna.

Prodajalec
Družba 

Ulica
Poštna številka Mesto Država

Obrazec »A« za uporabnika
Obdržite
(Izpolnite z velikimi tiskanimi črkami)





POTRDILO O GARANCIJI Obrazec A

POTRDILO O GARANCIJI Obrazec B

POTRDILO O GARANCIJI Obrazec C

Model

Serijska številka

Datum namestitve/prvega zagona

Uporabnik

Ulica
Poštna številka Mesto Država

Obrazec »B« za distributerja
(Izpolnite z velikimi tiskanimi črkami)

Monter

Ulica
Poštna številka Mesto Država

Poprodajna storitev

Ulica
Poštna številka Mesto Država

Model

Serijska številka

Datum namestitve/prvega zagona

Uporabnik

Ulica
Poštna številka Mesto Država

Obrazec »C« za družbo Emmeti Spa
(Izpolnite z velikimi tiskanimi črkami)

Monter

Ulica
Poštna številka Mesto Država

Poprodajna storitev

Ulica
Poštna številka Mesto Država



SLO

SLO

SLO



Garancijski pogoji
Družba Emmeti Spa jamči za kakovost izdelave in uporabljene materiale. Garancija velja 2 leti in začne za navedene modele teči z dnem prvega zagona, ki je zapisan na potrdilu in ki ga potrdi center za storitve, ki je izvedel zagon; za druge modele pa začne garancija teči ob 
dnevu namestitve naprave, kot ga potrdi osebje, ki je izvedlo namestitev, če velja, da od nakupa naprave od družbe Emmeti Spa ni preteklo več kot 12 mesecev; če se je to obdobje že izteklo, mora morebitno novo garancijsko obdobje priznati 
prodajalec naprave.
Potrdilo mora vsebovati žig osebja, ki je izvedlo namestitev.
Družba Emmeti Spa izjavlja, da bo v času trajanja garancijskega obdobja brezplačno (stroški dela niso všteti) popravila in/ali zamenjala vse dele, za katere izključno na podlagi lastne presoje ugotovi, da so okvarjeni.
Takšna popravila ne vplivajo na datum izteka garancijskega obdobja.
Garancija ne zajema:
1 - Poškodb, ki so posledica nepravilne namestitve opreme ali neustreznega hlajenja in/ali električnega sistema.
2 - Napak, ki so posledica malomarnosti, nezadostne skrbi za napravo, nepravilne uporabe ali popravil, ki jih izvedejo nepooblaščene tretje osebe.
3 - Delov, ki se običajno obrabijo ali katerih življenjska doba je krajša od zgoraj zapisanega garancijskega obdobja.
 To na primer vključuje zunanje plošče, plastične dele, filtre, električne kable itd.
Garancija je veljavna, ko so čitljivo izpolnjena vsa polja potrdila in pošljete družbi Emmeti Spa del »C« potrdila na naslov Emmeti Spa, post box nr. 74 Fontanafredda (PN), v roku deset dni od dneva namestitve/prvega zagona.
Če potrdila ne pošljete v 10 dneh od namestitve/zagona naprave ali če kupec potrdila ne izpolni v celoti (še posebej polja o datumu namestitve/prvega zagona), velja, da se je garancijsko obdobje že izteklo.
Enako velja tudi v primeru, da osebje tehnično-servisnega centra ali družba Emmeti Spa med izvajanjem popravil odkrijejo, da je naveden datum namestitve/prvega zagona naprave nepravilen (določiti gaje mogoče na podlagi identifikacijskih podrobnosti in drugih elementov 
naprave).
To potrdilo je treba predati osebju pooblaščene službe za pomoč strankam skupaj z dokazilom o nakupu (račun ali dobavnico) vsakič, ko v času garancijskega obdobja stranka zaprosi za posredovanje.
Družba Emmeti Spa ne odgovarja za izgubo ali poškodbe oseb ali imetja, ki je posledica okvare, prisilne zaustavitve ali nepravilne rabe opreme. 
Garancija velja samo ob upoštevanju naslednjih pogojev:
1 - Opremo je namestilo usposobljeno osebje.
2 - Namestitev je izvedena skladno z zakonodajo, veljavno na območju namestitve, in napotki v navodilih za uporabo. 
3 - Popravila je izvajalo izključno osebje pooblaščene službe za stranke.
4 - Potrdilo o garanciji je izpolnjeno jasno, čitljivo in v celoti.
5 - Potrdilo o garanciji je bilo družbi Emmeti Spa poslano v roku 10 dni od nakupa. Družba Emmeti Spa razen zgoraj omenjenih ne daje nobenih drugih garancij. V primeru kakršnega koli spora je pristojno sodišče v kraju Pordenone v Italiji.
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EMMETI Spa
Via B. Osoppo, 166 - 33074 Fontanafredda frazione Vigonovo (PN) Italy
Tel. 0434-567911 - Faks 0434-567901
Internet: http://www.emmeti.com - E-pošta: info@emmeti.com
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Spoštujte okolje!
Pri pravilnem odlaganju morate ločiti različne materiale in jih zbrati v skladu z veljavnimi predpisi.


