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Pozor: 

 
Na Vašem výrobku je uve-
den tento symbol. Říká, že 
se elektrické a elektronické 
přístroje nemají likvidovat 
s domácím odpadem, ný-

brž se mají vracet zvlášť do 
specializované sběrny. 

A. Informace k likvidaci pro soukromé uživatele 
1. V Evropské unii 
Pozor: Tento přístroj nelikvidujte s normálním domácím od-
padem! 
Podle nové směrnice EU, která stanovuje správný způsob 
zpětného odběru použitých elektrických a elektronických 
přístrojů, nakládání s nimi a jejich recyklace, se musí staré 
elektrické a elektronické přístroje likvidovat zvlášť. 
Po zavedení směrnice v členských zemích EU mohou nyní 
soukromé domácnosti odevzdávat svoje použité elektrické 
a elektronické přístroje bezplatně ve stanovených sběr-
nách*. 
V některých zemích* můžete staré přístroje případně ode-
vzdat bezplatně i u Vašeho specializovaného prodejce, po-
kud si koupíte srovnatelný nový přístroj. 
*) Další podrobnosti obdržíte od Vašeho obecního úřadu. 
Jestliže Vaše použité elektrické a elektronické přístroje ob-
sahují baterie nebo akumulátory, měli byste je nejprve vy-
jmout a zlikvidovat zvlášť podle místního platného nařízení. 
Řádnou likvidací přispějete ke správnému sběru starých 
přístrojů, nakládání s nimi a jejich používání. Odbornou 
likvidací tak zabráníte možným škodlivým dopadům na ži-
votní prostředí a zdraví. 
2. V ostatních zemích Evropské unie 
Informujte se prosím na Vašem obecním úřadě na správný 
postup při likvidaci tohoto přístroje. 
B. Informace k likvidaci pro průmyslové uživatele 
1. V Evropské unii 
Jestliže jste tento výrobek používali pro živnostenské účely 
a nyní ho chcete zlikvidovat: 
Obraťte se prosím na Vašeho specializovaného prodejce, 
který Vás může informovat o vracení výrobku. Možná bude-
te muset za odběr a recyklaci zaplatit. Malé výrobky (a malá 
množství) možná ne.  
2. V ostatních zemích mimo EU 
Na správný postup likvidace tohoto přístroje se informujte 
na Vašem obecním úřadě. 
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Děkujeme Vám, že jste si zakoupili toto klimatizační zařízení. 
 
V souladu s naší politikou neustálého vylepšování produktů mohou být vzhled, rozměry, 
technické parametry a příslušenství tohoto zařízení bez předchozího upozornění změně-
ny. 
 
Toto zařízení splňuje následující direktivy EU: 
• Direktiva pro nízké napětí 2006/95/EC 
• Direktiva pro elektromagnetickou kompatibilitu 89/336/EEC 
 

 Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a pak si jej dobře uschovejte, 
abyste do něj mohli kdykoli nahlédnout. 
 

 Klimatizační zařízení používejte jen podle pokynů v tomto návodu. 
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Bezpečnostní pokyny 
Ucítíte-li zápach spáleniny 
nebo kouř, vypněte zaří-
zení a kontaktujte servis. 

 
Jinak může dojít ke ško-
dám, úrazu el. proudem 
nebo požáru.  

Pro napájení zařízení musí 
být vyhrazen samostatný 
napájecí okruh s dostateč-
ně dimenzovaným jisti-
čem. Jednotka se bude 
zapínat a vypínat automa-
ticky podle nastaveného 
režimu. Příliš častá změna 
režimu nebo časté ruční 
zapínání/ vypínání může 
narušit provoz zařízení. 

Nepřerušujte napájecí a 
ovládací kabely a chraňte 
je před poškozením. Po-
kud dojde k jejich poško-
zení, požádejte kvalifiko-
vaného opraváře o výmě-
nu. Zařízení by neměly 
používat děti bez dozoru. 

 

Pro zařízení je třeba pou-
žít samostatný přívod na-
pájení. 

 
Jinak může dojít k úrazu 
el. proudem nebo požáru. 

Odpojte napájecí kabel od 
zásuvky, pokud zařízení 
nebude dlouho používáno.  

 
Nahromaděný prach by 
mohl způsobit zahřívání 
nebo požár. 

Chraňte elektrické kabely 
před poškozením a použí-
vejte jen určené kabely.  

 
Jinak může dojít k přehřátí 
nebo požáru. 

Před čištěním je nutné za-
řízení zastavit a vypnout 
přívod napájení. 

 
Může dojít k úrazu el. 
proudem nebo požáru. 

Jmenovité napájecí napětí 
je 220–240 V~, 50 Hz. 
Je-li napětí příliš nízké, 
bude kompresor vibrovat a 
chladicí systém se může 
poškodit. Je-li napětí příliš 
vysoké, může dojít snadno 
k poškození součástí.  

 

Nezkoušejte se opravovat 
zařízení sami. 

 
Může dojít k úrazu elek-
trickým proudem nebo po-
žáru. Kontaktujte servis. 

Zkontrolujte, zda je nain-
stalovaný podstavec do-
statečně pevný. Hrozí pád 
zařízení a zranění osob. 

 

Nestoupejte si na venkov-
ní jednotku a nic na ni ne-
dávejte. Pád z jednotky 
může být nebezpečný. 

 

Jednotka musí být řádně 
uzemněna. Zemnicí kabel 
musí být připojen k zemni-
címu bodu budovy. 

 

Vypnout 
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Názvy částí 
Upozornění 
• Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn 

výrobcem nebo autorizovaným servisem nebo oso-
bou s příslušnou odbornou kvalifikací.  

• Před čištěním zařízení vypněte. Jinak může dojít 
k úrazu elektrickým proudem. 

• Při navlhnutí zařízení hrozí úraz elektrickým prou-
dem. Nikdy neumývejte zařízení vodou. 

• Těkavé látky, např. rozpouštědla nebo benzín, mo-
hou poškodit kryt zařízení. Pro čištění krytu použí-
vejte pouze měkkou suchou utěrku. 

• Teplota chladicího okruhu bude vysoká. Dbejte na 
to, aby byl propojovací kabel dostatečně vzdálen 
od měděné trubky s chladivem. 

Části venkovní jednotky: 
Č. Popis 
1 Mřížka výfuku vzduchu 
2 Ventil 

 
Poznámka: Uvedené obrázky zařízení jsou pouze in-
formativní a nemusí odpovídat skutečnému vzhledu 
vámi zakoupeného zařízení. 
 

Technické údaje 
Elektrické parametry 
Napájecí napětí 220–240 V ~ / 50 Hz V~/Hz
Pojistka nebo jistič 30 A 
Minimální průřez napájecích vodičů 4,0 mm2 
Chladivo R410A  
Rozměry 

Model FC-E28AI FC-E24AI  

D 950 mm 
Š 420 mm 
V 840 mm 

 
Rozsah venkovních provozních teplot 
 Teplota DB/WB (°C) 
Maximální chlazení 43/26 (T1) 
Minimální chlazení 21/– 
Maximální topení 24/18 
Minimální topení –5/–6 

 

D Š 

V 
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Elektrické zapojení 
FC-E24AI 

Při pevném připojení přívodu napájení musí 
být použit vypínač (odpojovač), který odpojuje 
všechny póly a jehož kontakty jsou od sebe 
v rozepnutém stavu vzdáleny nejméně 3 mm. 
Při chybném zapojení může dojít k poškození 
některých elektrických součástí. Po připojení 
kabelu zkontrolujte, zda nejsou vodiče příliš 
napnuty a namáhány tahem. 
Připojení propojovacích kabelů musí odpovídat 
připojení propojovacích trubek k vnitřním jed-
notkám A, B a C. 
Zařízení musí být nainstalováno podle přísluš-
ných místních norem a přepisů. 

1. Odmontujte držadlo na pravé 
straně venkovní jednotky (1 
šroub). 

2. Odmontujte kabelovou svorku 
a připojte napájecí kabel 
k příslušným kontaktům svor-
kovnice. Dbejte na správné 
připojení podle schématu. 

3. Upevněte napájecí kabel svor-
kou. 

4. Zkontrolujte, zda jsou vodiče a 
kabel pevně uchyceny. 

5. Nainstalujte držadlo. 

Neinstalujte venkovní jednotku na místo, které 
je vystaveno přímému slunečnímu záření. 

 

Držadlo 
Přední kryt 

K jednotce A K jednotce B K jednotce C 

K napájení 

Označení vodičů: 
BK: černý 
BL: modrý 
BN: hnědý 
YEGN: žlutozelený 

Napájecí  
kabel 

Propoj. 
kabel 

Propoj.  
kabel 

Propoj.  
kabel 

Vnitřní 
jednotka 

Venkovní 
jednotka 
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FC-E28AI 
Při pevném připojení přívodu napájení musí 
být použit vypínač (odpojovač), který odpojuje 
všechny póly a jehož kontakty jsou od sebe 
v rozepnutém stavu vzdáleny nejméně 3 mm. 
Při chybném zapojení může dojít k poškození 
některých elektrických součástí. Po připojení 
kabelu zkontrolujte, zda nejsou vodiče příliš 
napnuty a namáhány tahem. 
Připojení propojovacích kabelů musí odpovídat 
připojení propojovacích trubek k vnitřním jed-
notkám A, B C a D. 
Zařízení musí být nainstalováno podle přísluš-
ných místních norem a přepisů. 

1. Odmontujte držadlo na pravé 
straně venkovní jednotky (1 
šroub). 

2. Odmontujte kabelovou svorku 
a připojte napájecí kabel 
k příslušným kontaktům svor-
kovnice. Dbejte na správné 
připojení podle schématu.  

3. Upevněte napájecí kabel svor-
kou. 

4. Zkontrolujte, zda jsou vodiče a 
kabel pevně uchyceny. 

5. Nainstalujte držadlo. 

Neinstalujte venkovní jednotku na místo, které 
je vystaveno přímému slunečnímu záření. 

 
 

Držadlo 
Přední kryt 

K jednotce A K jednotce B K jednotce C

K napájení 

Označení vodičů: 
BK: černý 
BL: modrý 
BN: hnědý 
YEGN: žlutozelený

Napájecí  
kabel Propoj.  

kabel 
Propoj. 
kabel 

Propoj.  
kabel 

K jednotce D

Propoj. 
kabel 

Vnitřní 
jednotka 

Venkovní 
jednotka 
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Manipulace 

 Po vybalení zkontrolujte, zda je obsah 
kompletní a nepoškozený. 

 Venkovní jednotka musí stát vždy ve 
vzpřímené poloze. 

S jednotkou mohou manipulovat pou-
ze odborně vyškolení pracovníci po-
mocí zařízení, které je vhodné s ohle-
dem na hmotnost jednotky. 

 

Instalace venkovní jednotky 
Umístění  

 Připevněte jednotku pomocí šroubů 
na rovnou pevnou podlahu. Pokud 
montujete jednotku na zeď nebo na 
střechu, ujistěte se, že je držák dobře 
upevněn, aby se nemohl pohybovat 
vlivem silných vibrací nebo silného 
větru.  

 

 Neinstalujte venkovní jednotku 
v šachtách nebo větracích otvorech. 

 

Instalace potrubí  

Instalace odtokového kolena a od-
tokové hadice. 
Když zařízení pracuje v režimu tope-
ní, dochází ke kondenzaci vody, která 
vytéká z venkovní jednotky. Abyste 
neobtěžovali sousedy a okolí, nain-
stalujte odtokové koleno a hadici pro 
odvod zkondenzované vody. Nainsta-
lujte odtokové koleno spolu s pryžo-
vou podložkou do otvoru v dolní části 
venkovní jednotky a připojte odtoko-
vou hadici podle obrázku. 

 Použijte propojovací trubky a příslu-
šenství vhodné pro chladivo R410A. 

 

 Potrubí chladiva nesmí být delší než 
10 metrů.  

 

 Obalte celé potrubí chladiva a spoje 
vhodnou izolací. 

 

 Spoje utahujte pomocí dvou klíčů pů-
sobících proti sobě. 
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Odvzdušnění 
Vlhký vzduch uvnitř chladicího okruhu 
může způsobit závadu kompresoru. Po 
propojení venkovní a vnitřních jednotek 
odčerpejte vzduch a vlhkost z chladicího 
okruhu pomocí vývěvy. 
1. Odšroubujte a vyjměte krytky 

z 2cestného a 3cestného ventilu.  
2. Odšroubujte a vyjměte krytku ze ser-

visního ventilu. 
3. Připojte hadici vývěvy k servisnímu 

ventilu. 
4. Spusťte vývěvu na dobu asi 10–15 

minut, dokud není dosaženo hodnoty 
vakua 10 mm Hg. 

5. Nechejte vývěvu pracovat a zavřete 
ventil nízkého tlaku na rozvodu vý-
věvy. Zastavte vývěvu. 

6. Otevřete 2cestný ventil o 1/4 otáčky a 
pak jej po 10 sekundách zavřete. 
Zkontrolujte těsnost všech spojů po-
mocí mýdlového roztoku nebo elek-
tronického detektoru netěsností. 

7. Otevřete 2cestný a 3cestný ventil. 
Odpojte hadici vývěvy.  

8. Nasaďte a utáhněte všechny krytky 
ventilů. 

 
Průměr (mm) Utahovací 

moment (Nm) 
6 15–20 

9,52 35–40 
16 60–65 
12 45–50 
19 70–75 

 
U jednotek 12K a 18K je třeba použít pro 
vnitřní jednotku propojovací trubku 
s průměrem 12 mm s „adaptérem“. 
 
 
 

Vývěva Vývěva

Směr toku chladiva 
3cestný ventil 

2cestný ventil 

Servisní
vývod 

2. Otočit 
8. Zajistit Krytka 

ventilu 

7. Úplně otevřít 

2. Otočit 
     8. Zajistit 

2. Otočit 
     8. Zajistit 

6. Otočit o 1/4 otáčky 
7. Úplně otevřít 

Krytka ventilu 

Vnitřní jednotka 

Adaptér 

Pro jednotky 12K a 18 K 
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Údržba 

 Při manipulaci s chladivem 
R410A používejte vhodné 
prostředky. 

 Nepoužívejte žádné jiné 
chladivo než R410A. 

 Pro čištění jednotky nepou-
žívejte minerální oleje. 

 
 
 
 

Rozměrové schéma instalace 

 Instalaci musí provádět vyškolení a kvalifikovaní 
pracovníci podle tohoto návodu. 

 

 Před instalací kontaktujte servisní středisko, abyste 
se vyhnuli problémům způsobeným neodbornou in-
stalací. 

 

 Při zvedání a přemisťování jednotky se musíte řídit 
pokyny vyškolené a kvalifikované osoby. 

 

 Zkontrolujte, zda je kolem zařízení volné místo podle 
doporučení výrobce. 

 

 

 

Vzdálenost od zdi 
min. 30 cm 

Strana výfuku 
vzduchu 
 
min. 200 cm 

Strana přívodu 
vzduchu 
 
min. 30 cm 

Vzdálenost od zdi 
min. 50 cm 

Vzdálenost od krytu 
min. 50 cm 
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Kontrola po instalaci 

Kontrolovaná položka Problémy způsobené nesprávnou instalací 
Je instalace spolehlivá? Jednotka může spadnout, vibrovat nebo vy-

dávat nadměrný hluk. 

Byl zkontrolován únik chladiva? Únik chladiva může způsobit nedostatečné 
chlazení (topení). 

Je tepelná izolace systému dostatečná? Může dojít ke kondenzaci a odkapávání vody. 

Je odtok vody plynulý? Může dojít k odkapávání vody. 

Souhlasí napájecí napětí s napětím 
uvedeným na štítku jmenovitých hod-
not?  

Může dojít k závadě jednotky nebo poškození 
součástí. 

Jsou kabely a trubky správně nainstalo-
vány? 

Může dojít k závadě jednotky nebo poškození 
součástí. 

Je jednotka spolehlivě uzemněna? Nebezpečí probíjení elektrického proudu. 

Jsou použity kabely předepsaných pa-
rametrů? 

Může dojít k závadě jednotky nebo poškození 
součástí. 

Jsou blízko přívodu nebo výfuku vzdu-
chu vnitřních nebo venkovních jednotek 
nějaké překážky? 

Může dojít k závadě jednotky nebo poškození 
součástí. 

Odpovídá množství chladiva délce pro-
pojovacího potrubí? 

Nedostatečné množství chladiva může snížit 
výkon jednotky. 
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Indikace poruch 
D101 Význam D102 Význam D103 Význam 

Bliká 
1x 

Kompresor pracuje Bliká 
1x 

Snížení frekvence ochra-
ny výfuku vzduchu 

Bliká 
1x 

Limit frekvence ochrany 
výfuku vzduchu 

2x Ochrana při přetlaku 
v kompresoru - stop 

2x Snížení frekvence ochra-
ny přetížení při chlazení 

2x Limit frekvence ochrany 
přetížení při chlazení 

3x Ochrana na výfuku 
vzduchu - stop 

3x Snížení frekvence ochra-
ny proti nadproudu 

3x Limit frekvence ochrany 
proti nadproudu 

4x Porucha komunikace 
(včetně vnitřní a řídící 
jednotky) - stop 

4x Snížení frekvence ochra-
ny fázového proudu 

4x Limit frekvence ochrany 
fázového proudu 

5x Ochrana IPM modulu - 
stop 

5x Snížení frekvence ochra-
ny proti vysoké teplotě při 
topení jednotky A 

5x Limit frekvence ochrany 
proti vysoké teplotě při to-
pení jednotky A 

6x Ochrana proti nadproudu 
- stop 

6x Snížení frekvence ochra-
ny proti vysoké teplotě při 
topení jednotky B 

6x Limit frekvence ochrany 
proti vysoké teplotě při to-
pení jednotky B 

7x Ochrana proti přetížení 
při chlazení - stop 

7x Snížení frekvence ochra-
ny proti vysoké teplotě při 
topení jednotky C 

7x Limit frekvence ochrany 
proti vysoké teplotě při to-
pení jednotky C 

8x Všechny vnitřní jednotky 
začínají topit současně, 
ochrana proti vysoké 
teplotě - stop 

8x Snížení frekvence ochra-
ny proti vysoké teplotě při 
topení jednotky D 

8x Limit frekvence ochrany 
proti vysoké teplotě při to-
pení jednotky D 

9x Všechny vnitřní jednotky 
začínají odmrazovat 
současně - stop 

9x Odmrazování 9x Vracení oleje 

10x Závada snímače teploty 
venkovní jednotky nebo 
vnitřních jednotek - stop 

    

11x Ochrana proti přetížení 
kompresoru - stop 

    

12x Ochrana proti podtlaku 
kompresoru - stop 

    

13x Ochrana při fázovém 
proudu - stop 

    

14x Chyba EEPROM - stop     

15x Zkrat DC napájecího ob-
vodu 

    

D104 Význam D105 Význam D106 Význam 

Bliká 
1x 

Porucha snímače teploty 
okolí u venkovní teploty  

Bliká 
1x 

Porucha komunikace 
s vnitřní jednotkou A (ne-
lze získat správná data 
z jednotky déle než 3 min) 

Bliká 
1x 

Porucha komunikace 
s vnitřní jednotkou B (ne-
lze získat správná data 
z jednotky déle než 3 min) 

2x Porucha snímače teploty 
trubky u venkovní jed-
notky 

2x Porucha snímače teploty 
ve vnitřní jednotce A 

2x Porucha snímače teploty 
ve vnitřní jednotce B 

3x Porucha snímače teploty 
výfuku vzduchu u ven-
kovní jednotky 

3x Porucha snímače teploty 
výstupní trubky vnitřní 
jednotky A 

3x Porucha snímače teploty 
výstupní trubky vnitřní 
jednotky B 
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4x Porucha komunikace 
s řídící jednotkou (nelze 
získat správná data 
z jednotky déle než 10 s) 

4x Porucha snímače teploty 
vstupní trubky vnitřní jed-
notky A 

4x Porucha snímače teploty 
vstupní trubky vnitřní jed-
notky B 

  5x Porucha snímače okolní 
teploty u vnitřní jednotky A

5x Porucha snímače okolní 
teploty u vnitřní jednotky B

  6x Konflikt režimů jednotky A 6x Konflikt režimů jednotky B 

  7x Ochrana proti zamrzání 
jednotky A 

7x Ochrana proti zamrzání 
jednotky B 

  8x Ochrana proti vysoké tep-
lotě jednotky A 

8x Ochrana proti vysoké tep-
lotě jednotky B 

D107 Význam D108 Význam D109 Význam 

Bliká 
1x 

Porucha komunikace 
s vnitřní jednotkou C 
(nelze získat správná 
data z jednotky déle než 
3 min) 

Bliká 
1x 

Porucha komunikace 
s vnitřní jednotkou D (ne-
lze získat správná data 
z jednotky déle než 3 min) 

 Blikne 1x při úspěšném 
zkušebním testu příjmu 
komunikačních dat 

2x Porucha snímače teploty 
ve vnitřní jednotce C 

2x Porucha snímače teploty 
ve vnitřní jednotce D 

  

3x Porucha snímače teploty 
výstupní trubky vnitřní 
jednotky C 

3x Porucha snímače teploty 
výstupní trubky vnitřní 
jednotky D 

  

4x Porucha snímače teploty 
vstupní trubky vnitřní 
jednotky C 

4x Porucha snímače teploty 
vstupní trubky vnitřní jed-
notky D 

  

5x Porucha snímače okolní 
teploty u vnitřní jednotky 
C 

5x Porucha snímače okolní 
teploty u vnitřní jednotky 
D 

  

6x Konflikt režimů jednotky 
C 

6x Konflikt režimů jednotky D   

7x Ochrana proti zamrzání 
jednotky C 

7x Ochrana proti zamrzání 
jednotky D 

  

8x Ochrana proti vysoké 
teplotě jednotky C 

8x Ochrana proti vysoké tep-
lotě jednotky D 
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Konfigurace 
 

 
FC-E24AI (1 až 3) 

 

2 modely 3 modely 4 modely 

7K+7K 9K+9K 7K+7K+7K 7K+9K+9K 9K+9K+9K 

7K+9K 9K+12K 7K+7K+9K 7K+9K+12K 9K+9K+12K 

7K+12K 12K+12K 7K+7K+12K 7K+12K+12K 9K+12K+12K

7K+18K 9K+18K 7K+7K+18K 7K+9K+18K 9K+9K+18K 

12K+18K / 7K+12K+18K 9K+12K+18K 12K+12K+18K

Žádné 

 
FC-E28AI (1 až 4) 

 

2 modely 3 modely 4 modely 

7K+7K 9K+9K 7K+7K+7K 7K+9K+9K 9K+9K+9K 7K+7K+7K+7K 7K+7K+9K+9K 7K+7K+12K+12K 

7K+9K 9K+12K 7K+7K+9K 7K+9K+12K 9K+9K+12K 7K+7K+7K+9K 7K+7K+9K+12K 7K+9K+9K+9K 

7K+12K 12K+12K 7K+7K+12K 7K+12K+12K 9K+12K+12K 7K+7K+7K+12K 7K+9K+12K+12K 9K+9K+9K+9K 

7K+18K 9K+18K 7K+7K+18K 7K+9K+18K 9K+9K+18K 7K+9K+9K+12K 9K+9K+9K+12K 9K+9K+9K+18K 

12K+18K  7K+12K+18K 9K+12K+18K 12K+12K+18K 7K+7K+7K+18K 7K+9K+9K+18K 9K+9K+12K+18K 

     7K+7K+9K+18K 7K+9K+12K+18K 9K+12K+12K+18K

     7K+7K+12K+18K 7K+12K+12K+18K  
 
Poznámka: 
1. Když instalujete vnitřní jednotku 12K a 18K, je třeba použít „adaptér“ (mezispoj) připojený k ventilu ven-

kovní jednotky. 
2. Když celkový jmenovitý výkon vnitřních jednotek překročí jmenovitý výkon venkovní jednotky, nelze zaru-

čit, že skutečný provozní výkon každé vnitřní jednotky dosáhne požadované jmenovité hodnoty. 
3. Není dovoleno nainstalovat k provozu pouze jednu vnitřní jednotku.  
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Informace o životním prostředí 
Toto zařízení obsahuje plyn s fluorem, který vyvolává skleníkový efekt a na jehož použití 
se vztahuje Kjótský protokol.  
Údržba a likvidace musí být prováděna pouze kvalifikovanými pracovníky. 
Použité chladivo: R410A, GWP = 1730 
 

Přidání chladiva 
Podle nařízení EC 842/2006 pro určité plyny s obsahem fluoru, které vyvolávají skleníkový 
efekt, je v případě přidání chladicí náplně nutné: 
– Vyplnit na štítku dodávaném spolu se zařízením množství chladiva od výrobce (viz ští-

tek s technickými údaji), přidané množství chladiva a celkové množství chladiva. 
– Připevnit tento štítek na jednotku vedle štítku s technickými údaji. V dělených klimati-

začních systémů se štítek upevňuje na venkovní jednotku. 
 

 

1 Náplň z výroby 
2 Přidaná náplň 
1+2 Celková náplň 
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