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Посiбник по експлуатацi'f 

1 О. Розмiщення блокiв. 
Загальнi вимоги. 
1. Встановлення, монтаж i пiдключення блокiв кондицiонера повиннi проводитись квалiфiкованими 
фахiвцями, що мають лiцензiю.
2. Мiсце розмiщення блокiв повинно бути обрано з урахуванням вимог безпеки дано'i конструкцП, 
вiльного доступу при обслуговуваннi та експлуатацП, та мiнiмально'i довжини з'е:днувальних трубок.
3. Блоки повиннi встановлюватись в мiсцях з гарною вентиляцiе:ю, вiльним доступом повiтря на входi 
та безперешкодним виходом з блоку. Отвори входу i виходу повiтря не повиннi перекриватись.
4. Не встановлюйте блок поблизу дверей, обiгрiвачiв, в примiщеннях з високим вмiстом пилу, газiв, 
шкiдливих отруйних речовин.

Вимоги до розмiщення внутрiшнього блоку 
1. Блок повинен бути встановлений таким чином, щоб забезпечити надiйний злив конденсату.
2. Мiсце розмiщення внутрiшнього блоку повинно бути обране таким чином, щоб не було прямо'i
подачi повiтря на людей.
3. Вiкно прийому сигналу внутрiшнього блоку не повинно знаходитись поблизу ламп денного
свiтла. Це може призвести до труднощiв в управлiннi з пульта дистанцiйного керування.
4. Розмiщення внутрiшнього блоку повинно забезпечити передачу сигналу вiд пульта до вiкна
прийому сигналу блока на вiдстанi не бiльше 1 О метрiв.

18 

5. Мiж вiкном прийому сигналу блока та пультом керування не повинно знаходитись нiяких
предметiв, що перешкоджають проходження сигналу.
6. Блок повинен розмiщуватись на вiдстанi не ближче 1 м вiд телевiзiйних приймачiв та iнших
електроприладiв.

Вимоги до розмiщення зовнiшнього блоку. 
1. Блок повинен бути розташований так, щоб шум та вiбрацiя при роботi не спричиняли
незручностей оточуючим. Мiж кронштейном крiплення та блоком повинна бути встановлена
демпфiруюча гумова пластина.
2. Крiплення кронштейну на стiнi та сам кронштейн повиннi бути розрахованi на вагу блоку.
3. Вiтер не повинен бути направлений на лицьову сторону блоку, оскiльки поорушуе:ться
нормальна робота вентилятора.
4. При монтажi двох або бiльше блокiв, розташованих поруч, не допускайте потрапляння повiтря,
що виходить з одного блоку, на вхiд iншого.
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