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Indoor Unit
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OUTLINE AND DIMENSIONS

FRONT VIEW

All dimensions are in mm
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H J
L M

A

K
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F

E

Through the wall 
hole Ø 65mm

Drain hose positionLiquid pipe end Gas pipe end

INSTALLATION PLATE 20/25

All dimensions are in mm

Dimension 
Model

A B C D E F G H I J K L M

FT(Y)NV20/25 1124 310 237 190 173 61 40 45 48 91 219 580 45

FT(Y)S20/25 1172 320 242 190 173 61 40 45 48 91 219 580 45
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All dimensions are in mm

Outdoor Unit

N

L K L
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DO
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HG

F
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Dimension
Model

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

R(Y)NV20/25
R(Y)S20/25 855 730 328 520 182 44 93 149 101 113 603 126 164 15 34 23 73 75 362

Dimension 
Model

A B C D E F G H I J K L M

FT(Y)NV30 1289 310 240 201 193 57 50 45 80 196 177 650 52

D

B

G

H J

L M

A

K

F

I

F

E

Through the wall 
hole Ø 65mm

Drain hose positionLiquid pipe Gas pipe

INSTALLATION PLATE FTD30/36

SCREW

WM3035J WM3035J

SCREW

SCREW

SCREW

SCREW

SCREWSCREW

All dimensions are in mm

Indoor Unit
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MADE IN MALAYSIA

Outdoor Unit

All dimensions are in mmI JJ

D

M

B

G

O

Dimension

Model
A B C D E F G H I J K L M N O

R(Y)NV30 1030 826 400 695 57 72 90 40 746 142 60 26 448 22 28

N
N

K
A

L E
F

H

C
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SAFETY PRECAUTIONS

! WARNING ! CAUTION
Installation and maintenance should be performed by qualifi ed persons 
who are familiar with local code and regulation, and experienced with 
this type of appliance.
All fi eld wiring must be installed in accordance with the national 
wiring regulation.
Ensure that the rated voltage of the unit corresponds to that of the 
name plate before commencing wiring work according to the wiring 
diagram.
The unit must be GROUNDED to prevent possible hazard due to 
insulation failure.
All electrical wiring must not touch the water piping or any moving 
parts of the fan motors.
Confi rm that the unit has been switched OFF before installing or 
servicing the unit.
Risk of electric shock, can cause injury or death. Disconnect all remain 
electric power supplies before servicing.
DO NOT pull out the power cord when the power is ON. This may 
cause serious electrical shocks which may result in the fi re hazards.
Keep the indoor and outdoor units, power cable and transmission 
wiring, at least 1m from TVs and radios, to prevent distorted pictures 
and static. {Depending on the type and source of the electrical waves, 
static may be heard even when more than 1m away}.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Please take note of the following important points when 
installing.

Do not install the unit where leakage of fl ammable gas may 
occur.

 If gas leaks and accumulates around the unit, it may cause 
fi re ignition.

Ensure that drainage piping is connected properly.
 If the drainage piping is not connected properly, it may cause 

water leakage which will dampen the furniture.
Do not overcharge the unit.

 This unit is factory pre-charged. Overcharge will cause 
over-current or damage to the compressor.

Ensure that the unit’s panel is closed after service or 
installation.

   Unsecured panels will cause the unit to operate noisily.

Sharp edges and coil surfaces are potential locations which may 
cause injury hazards. Avoid from being in contact with these 
places.
Before turning off the power supply set the remote controller’s 
ON/OFF switch to the “OFF” position to prevent the nuisance 
tripping of the unit. If this is not done, the unit’s fans will start turning 
automatically when power resumes, posing a hazard to service personnel 
or the user.
Do not install the units at or near doorway.
Do not operate any heating apparatus too close to the air conditioner 
unit or use in room where mineral oil, oil vapour or oil steam exist, 
this may cause plastic part to melt or deform as a result of excessive 
heat or chemical reaction.
When the unit is used in kitchen, keep fl our away from going into 
suction of the unit.
This unit is not suitable for factory used where cutting oil mist or 
iron powder exist or voltage fl uctuates greatly.
Do not install the units at area like hot spring or oil refi nery plant 
where sulphide gas exists.
Ensure the color of wires of the outdoor unit and the terminal 
markings are same to the indoors respectively.
IMPORTANT : DO NOT INSTALL OR USE THE AIR 
CONDITIONER UNIT IN A LAUNDRY ROOM.
Don’t use joined and twisted wires for incoming power supply.
The equipment is not intended for use in a potentially explosive 
atmosphere.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

INSTALLATION MANUAL

NOTICE
Disposal requirement
Your air conditioning product is marked with this symbol. This means that electrical and electronic products shall not be mixed with unsorted household 
waste.
Do not try to dismantle the system yourself: the dismantling of the air conditioning system, treatment of the refrigerant, of oil and of other parts must be 
done by a qualifi ed installer in accordance with relevant local and national legislation.
Air conditioners must be treated at a specialized treatment facility for re-use, recycling and recovery. By ensuring this product is disposed of correctly, 
you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health. Please contact the installer or local authority for more 
information.
Batteries must be removed from the remote controller and disposed of separately in accordance with relevant local and national legislation.

This manual provides the procedures of installation to ensure a safe and good standard of operation for the air conditioner unit.
Special adjustment may be necessary to suit local requirements.
Before using your air conditioner, please read this instruction manual carefully and keep it for future reference.
This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on farms, or for commercial use by lay persons.
This appliance is not intended for use by persons, including children, with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience 
and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
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Unpacking Procedures

IMPORTANT

Wall Mounted Unit

1. After takeoff the bands and pull out one side cushion, push the unit to the opposite side.

•

2. Pull out the unit from the other side.

Outdoor Unit

1. After takeoff the bands, pull out the carton box from the top side of the unit.

•

* This product is not designed for re-packing. In case of re-packing, contact to Daikin Dealer.
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A

B

Air filter
M4 x 12L

Air-Purifying Filter with 
bacteriostatic virustatic function (2)

Front panel

75mm or more from ceiling

50mm or more from walls 
(on both sides)

Air filterAir-Purifying Filter 
with bacteriostatic 
virustatic function 

Filter frame

Tab

Caulk pipe 
hole gap 
with putty.

Cut thermal insulation pipe 
to an appropriate length and 
wrap it with tape, making 
sure that no gap is left in the 
insulation pipe’s cut line.

Wrap the insulation pipe with 
the finishing tape from bottom 
to top.

■ Opening service lid
 Service lid is opening/

closing type.
■ Opening method

1) Remove the service lid 
screws.

2) Pull out the service lid 
diagonally down in the 
direction of the arrow.

3) Pull down.

500mm from wall

INSTALLATION DIAGRAM

Indoor unit

Outdoor Unit

Service lid

INSTALLATION OF THE OUTDOOR UNIT

The outdoor unit must be installed in such a way, so as to 
prevent short circuit of the hot discharged air or obstruction to 
the smooth air flow. Please follow the installation clearances 
shown in the figure. Select the coolest possible place where 
intake air temperature is not greater than the outside air 
temperature (please refer operating range).

Installation clearances

O
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ta
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R
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e 
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ss

Note: If there is any obstacle higher than half, of the unit’s 
height (H), please allow more space than the figure indicated 
in the above table.

R
et
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n 
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r

D
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C D

Dimension A B C D

Minimum Distance, mm 300 1000 300 500

O
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ta
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e

O
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ta
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e

O
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e

H/2

H
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Condensed Water Disposal Of Outdoor Unit 
(Heat Pump Unit Only)

There are 2 holes on the base of Outdoor Unit for 
condensed water to flow out. Insert the drain elbow to 
one of the holes.
To install the drain elbow, first insert one portion of the 
hook to the base (portion A), then pull the drain elbow in 
the direction shown by the arrow while inserting the other 
portion to the base. After installation, check to ensure that 
the drain elbow clings to base firmly.
If the unit is installed in a snowy and chilly area, condensed 
water may freeze in  the base. In such case, please remove 
plug at the bottom of unit to smooth the drainage.

•

•

•

Please remove 
side plate when 
connecting the piping 
and connecting cord

PUSH & PULL UP

BASE

A

DRAIN ELBOW
DRAIN ELBOW

PLUG

The indoor unit must be installed in such a way so as to prevent 
short circuit of the cool discharged air with the hot return air. 
Please follow the installation clearance shown in the figure. Do 
not place the indoor unit where there could be direct sunlight 
shining on it. Also, this location must be suitable for piping 
and drainage, and be away from doors or windows.

min. 50
(Space for 
maintenance)

Air flow 
(Indoor)

The refrigerant piping can be routed to the unit in a number of 
ways (left or right from the back of the unit), by using the cut-
out holes on the casing of the unit (see figure). Bend the pipes 
carefully to the required position in order to align it with the 
holes. For the side and bottom, hold the bottom of the piping 
and then position it to the required direction (see figure). The 
condensation drain hose can be taped to the pipes.

Right-side, right-back or right-bottom piping

min. 50
(Space for 
maintenance)

m
in

. 7
5 

(S
pa

ce
 f

or
 

pe
rf

or
m

an
ce

)

Required space
Right-back piping

Bind coolant pipe 
and drain hose 
together with 
insulating tape.

All dimensions are in mm
Right-bottom 
piping

Remove pipe port cover 
here for right-bottom piping

Right-side 
piping

Remove pipe port cover 
here for right-side piping

Remove pipe port cover here for 
left-bottom piping

Remove pipe port 
cover here for 
left-side piping

Left-back 
piping

Left-side 
piping

Left-bottom piping

Left-side, left-back or left-bottom piping

INSTALLATION OF THE INDOOR UNIT
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Bottom or side piping 
(For FTS/FTYS only)

Cut off pipe port cover with a copping saw. 
 For bottom piping: On the bottom of the front grille 
 For side piping: On the side cover (front grille side and unit side)

Apply the blade of the copping saw to the notch, and cut off the pipe port cover along the uneven inner surface.

1)
ü
ü

 After cutting off the pipe cover, perform filing.
  Remove the burrs along the cut section using a half round needle file.

 Wrap the inter-unit wire, refrigerant pipes and drain hose together with insulation tape.
  Then, insert the drain hose and refrigerant pipes into the wall hole after inserting them into the cut out piping hole 

opened.

2)

3)

NOTE
Be careful not to let chips enter the driving section of the arm. 
 Be careful not to put pressure on the lower front panel.

ü
ü

Left-side 
piping

Right-bottom piping

Right-side 
piping

Bind refrigerant pipe and drain hose 
together with adhesive vinyl tape.

Left-bottom piping

The figure shows the case of left bottom piping

Front grille side

Side cover
(front grille side)
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Mounting Installation Plate
Ensure that the wall is strong enough to withstand the weight 
of the unit. Otherwise, it is necessary to reinforce the wall 
with plates, beams or pillars. 
Use the level gauge for horizontal mounting, and fix it with 
7 suitable screws.
In case the rear piping draws out, drill a hole 65mm in 
diameter with a cone drill, slightly lower on the outside wall  
(see figure).

Water Drainage Piping
The indoor drain pipe must be in a downward gradient for 
smooth drainage. Avoid situations that are likely to cause 
water to leak.

End 
dipped 
into 
water

Water 
leaking

Water 
leaking

Water 
leaking

Wrong Wrong Wrong

Drain

Water Drainage

Mounting plate

Clip

Mark (rear side)
Bottom frame

Front grille

How To Attach The Indoor Unit
Hook the claws of the bottom frame to the mounting plate.

How To Remove The Indoor Unit
Push up the marked area (at the lower part of the front grille) 
to release the claws.

Mount The Unit Onto The Installation Plate
Hook the indoor unit onto the upper portion of the installation 
plate (Engage the two hooks at the rear top of the indoor unit 
with the upper edge of the installation plate). Ensure that the 
hooks are properly seated on the installation plate by moving 
it to the left and right.

Mounting plate

Interconnecting 
wires

Hang indoor unit’s hook here.

Wire guide

When stripping the 
ends of interconnecting 
wires in advance, bind 
right ends of wires with 
insulating tape.

Recommended Mounting Plate Retention Spots

Water 
Retention

Correct

Mounting plate

Mounting plate 
fixing screw

20/25

Inside

Caulking

Outside
Wall embedded pipe 
(Field supply)

Wall hole cover 
(Field supply)

Wall embedded pipe 
(Field supply)

Ø 65

! CAUTION
• Do not install the unit at altitude over 2000m for both indoor and outdoor.

WM3035J

SCREW

WM3035J

SCREW

SCREW

SCREW

SCREW

SCREW

SCREW

Mounting plate

Mounting plate 
fixing screw

30

Hole with cone drill
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Allowable Piping Length and Maximum No. of Bends
If the pipe is too long, both the capacity and reliability of the unit will drop. As the number of bends increases, resistance to 
the flow of refrigerant system increases, thus lowering cooling capacity. As a result, the compressor may become defective. 
Always choose the shortest path and follow the recommendations as tabulated below:

REFRIGERANT PIPING

Indoor unit

Outdoor Unit
L E

Remark: The refrigerant pre-charged in the outdoor unit is for piping length up to 7.5m.
*Be sure to add the proper amount of additional refrigerant. Failure to do so may result in reduced performance.

Model Indoor FT(Y)NV20 FT(Y)NV25 FT(Y)NV30 FT(Y)S20 FT(Y)S25
Outdoor R(Y)NV20 R(Y)NV25 R(Y)NV30 R(Y)S20 R(Y)S25

Min. allowable length, m 3 3 3
Max. allowable length, m (L) 30 45 30
Max. allowable elevation, m (E) 15 25 15
Liquid pipe size, mm/(in) 6.35

(1/4")
6.35

(1/4")
9.53

(3/8")
6.35

(1/4")
6.35

(1/4")
Gas pipe size, mm/(in) 12.7

(1/2")
15.88
(5/8")

15.88
(5/8")

12.7
(1/2")

15.88
(5/8")

Bending must be carefully made so as not to crush the pipe. Use a pipe bender to bend a pipe where possible.

Equivalent length for various fitting (meter)

Pipe Size L joint Trap bend

3/8" (OD9.52mm) 0.18 1.3

1/2" (OD12.7mm) 0.20 1.5

5/8" (OD15.9mm) 0.25 2

3/4" (OD19.1mm) 0.35 2.4

7/8" (OD22.2mm) 0.40 3

1" (OD25.4mm) 0.45 3.4

1 1/8" (OD28.6mm) 0.50 3.7

1 3/8" (OD34.9mm) 0.60 4.4

Notes: 
1. Equivalent piping length is obtained with actual length of gas piping.
2. 90° bend of piping is equivalent to L joint.
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Piping Works And Flaring Technique
Do not use contaminated or damaged copper tubing. If 
any piping, evaporator or condenser had been exposed or 
had been opened for 15 seconds or more, the system must 
be vacuumed. Generally do not remove plastic, rubber 
plugs and brass nuts from the valves, fittings, tubing and 
coils until it is ready to connect suction or liquid line into 
valves or fittings.
If any brazing work is required, ensure that nitrogen gas 
is passed through coil and joints while the brazing work 
is being done. This will eliminate soot formation on the 
inside wall of copper tubings.
Cut the pipe stages by stages, advancing the blade of pipe 
cutter slowly. Extra force and a deep cut will cause more 
distortion of pipe and therefore extra burr. See Figure I.
Remove burrs from cut edges of the pipes with remover. See 
Figure II. Hold the pipe on top position and burr remover 
at lower position to prevent metal chips from entering the 
pipe. This will avoid unevenness on the flare faces which 
will cause gas leak.
Insert the flare nuts, mounted on the connection parts 
of both the indoor unit and outdoor unit, into the copper 
pipes.
The exact length of pipe protruding from the top surface 
of the swaging block is determined by the flaring tool. 
See Figure III.
Fix the pipe firmly on the swaging block. Match the centers 
of both the swaging block and the flaring punch, then 
tighten the flaring punch fully.
The refrigerant pipe connection are insulated by closed 
cell polyurethane.

Piping Connection To The Units

Align the center of the piping and tighten the flare nut 
sufficiently with fingers. See Figure IV.
Finally, tighten the flare nut with torque wrench until the 
wrench clicks.
When tightening the flare nut with the torque wrench, 
ensure that the tightening direction follows the arrow 
indicated on the wrench.
The refrigerant pipe connection are insulated by closed 
cell polyurethane.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1/4t

Cutting Copper Tube

Copper Tube

Swaging Block

Remove Burr

Figure I

D

A

Pipe Size, mm (in) Torque, Nm/(ft-lb)

6.35 (1/4") 18 (13.3)

9.52 (3/8") 42 (31.0)

12.70 (1/2") 55 (40.6)

15.88 (5/8") 65 (48.0)

19.05 (3/4") 78 (57.6)

Flared TubeFlare Joint

Flare NutIndoor Piping

Torque Wrench
Spanar

Ø Tube, D A (mm)
Inch mm Imperial 

(Wing-nut Type)
Rigid 

(Clutch Type)
1/4" 6.35 1.3 0.7

3/8" 9.52 1.6 1.0

1/2" 12.70 1.9 1.3

5/8" 15.88 2.2 1.7

3/4" 19.05 2.5 2.0

REFRIGERANT PIPING

Figure II

Figure III

Figure IV
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ELECTRICAL WIRING CONNECTION

Cooling Unit (single phase)

IMPORTANT : *  The figures shown in the table are for information purpose only. They should be checked and selected 
to comply with the local/national codes of regulations. This is also subject to the type of installation and 
conductors used.

 ** The appropriate voltage range should be checked with label data on the unit.

Model Indoor (FTNV/FTS) 20 25 30
Outdoor (RNV/RS) 20 25 30

Voltage range** 230V/~/60Hz + !
Power supply cable size* mm2

Number of conductors
2.5
3

2.5
3

4.0
3

Interconnection cable size* mm2

Number of conductors
2.5
3

2.5
3

4.0
3

Recommended fuse/circuit breaker rating* A 20 25 25

Model Indoor (FTYNV/FTYS) 20 25 30
Outdoor (RYNV/RYS) 20 25 30

Voltage range** 230V/~/60Hz+! 

Power supply cable size* mm2

Number of conductors
2.5
3

2.5
3

2.5
3

Interconnection cable size* mm2

Number of conductors
2.5
5

2.5
5

2.5
5

Recommended fuse/circuit breaker rating* A 20 25 25

There must be an all pole 
disconnection in the supply 
mains with a contact separation 
of at least 3mm.

!

Outdoor unit 
Terminal Block

Indoor unit 
Terminal Block

Interconnection cable

Power 
SupplyN / L2

L / L1

Main 
Switch

Fuse / 
Circuit 
Breaker

Power 
Supply 
Cable

COMP

N1

N

L

COMP

N

Heat Pump Unit (single phase)

There must be an all pole 
disconnection in the supply 
mains with a contact separation 
of at least 3mm.

!

Interconnection cable

L

N

OF

4WV

COMP

N1
N

OF

4WV

COMP

Power 
SupplyN / L2

L / L1

Main 
Switch

Fuse / 
Circuit 
Breaker

Power Supply 
Cable

Outdoor unit 
Terminal Block

Indoor unit 
Terminal Block
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Attach insulation sleeve

Round crimp-style terminal
Electric wire

All wires must be fi rmly connected.
All wires must not touch the refrigerant piping, compressor or any moving parts of the fan motor.
The connecting wires between the indoor unit and the outdoor unit must be clamped on the wire clamps.
The power supply cord must be equivalent to H07RN-F which is the minimum requirement.
Make sure no external pressure is applied to the terminal connectors and wires.
Make sure all the covers are properly fi xed to avoid any gap.
 Use round crimp-style terminal for connecting wires to the power supply terminal block. Connect the wires by matching 
to the indication on terminal block. (Refer to the wiring diagram attached on the unit).

•
•
•
•
•
•
•

Connect wires of the 
same gauge to both side.

Do not connect wires of the 
same gauge to one side.

Do not connect wires 
of different gauges.

Used the correct screwdriver for terminal screws tightening. Unsuitable screwdrivers can damage the screw head.
Over tightening can damage the terminal screws.
Do not connect wire of different gauge to same terminal.
Keep wiring in an orderly manner. Prevent the wiring from obstructing other parts and the terminal box cover.

•
•
•
•
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VACUUMING AND CHARGING

Vacuuming is necessary to eliminate all moisture and air from the system. 

Vacuuming The Piping And The Indoor Unit
Except for the outdoor unit which is pre-charged with 
refrigerant, the indoor unit and the refrigerant connection 
pipes must be air-purged because the air containing moisture 
that remains in the refrigerant cycle may cause malfunction 
of the compressor.

Remove the caps from the valve and the service port.
 Connect the center of the charging gauge to the vacuum 
pump.
 Connect the charging gauge to the service port of the 
3-way valve.
 Start the vacuum pump. Evacuate for approximately 
30 minutes. The evacuation time varies with different 
vacuum pump capacity. Confirm that the charging gauge 
needle has moved towards -760mmHg.

Caution

 If the gauge needle does not move to -760mmHg, be sure 
to check for leakage at flare type connection of the indoor 
and outdoor unit and repair the leak before proceeding to 
the next step.
 Close the valve of the changing gauge and stop the vacuum 
pump.
 On the outdoor unit, open the suction valve (3 way) and 
liquid valve (2 way) (in anti-clockwise direction) with 4mm 
key for hexagon sacked screw.

Charge Operation
This operation must be done by using a gas cylinder and a 
precise weighing machine. The additional charge is topped-up 
into the outdoor unit using the suction valve via the service 
port.

Remove the service port cap.
 Connect the low pressure side of the charging gauge to the 
suction service port center of the cylinder tank and close 
the high pressure side of the gauge. Purge the air from the 
service hose.
Start the air conditioner unit.
Open the gas cylinder and low pressure charging valve.
 When the required refrigerant quantity is pumped into 
the unit, close the low pressure side and the gas cylinder 
valve.
 Disconnect the service hose from service port. Put back 
the service port cap.

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

Refrigerant Piping

Outdoor Unit 3 ways valve

Allen key

Service Port

Flare nut

HIGH PRESSURE GAUGE

GAUGE MANIFOLD

LOW PRESSURE GAUGE

HANDLE HI (ALWAYS CLOSED)

CHARGE HOSE

-760mmHg

HANDLE LO

CHARGE HOSE VACUUM PUMP 
ADAPTER FOR 
COUNTER FLOW 
PREVENTION

CHECK 
VALVE

LIQUID 
VALVE

HIGH PRESSURE GAUGELOW PRESSURE GAUGE

GAUGE MANIFOLD-760mmHg

HANDLE LO HANDLE HI (ALWAYS CLOSED)

CHARGE HOSECHARGE HOSE

CHECK 
VALVE

LIQUID 
VALVE

GAS VALVE 
(3-WAY)

GAS VALVE 
(3-WAY)

CONFIGURATION OF AIR 
PURGE BY CHARGING

CONFIGURATION OF AIR 
PURGE BY CHARGING
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Additional refrigerant charge [g] per additional 1m length as tabulated (For R410A models)

IR Signal Receiver
When an infrared remote control operating signal has been 
transmitted, the signal receiver on the indoor unit will respond 
as below to confirm acceptance of the signal transmission.

IR Receiver

Cooling Unit / Heat Pump Unit

The table shows the LED indicator lights for the air conditioner 
unit under normal operation and fault conditions.
The LED indicator lights are located at the right bottom of 
the air conditioner unit.

The heat pump units are equipped with an “auto” mode 
sensor whereby it will provide reasonable room temperature 
by switching automatically to either “cool” or “heat” mode 
according to the temperature set by the user.

ON/OFF

Cool/Heat

Timer
Sleep

ON/OFF switch

The refrigerant is pre-charged in the outdoor unit. If the piping length is less than 7.5m, then additional charge after vacuuming 
is not necessary. If the piping length is more than 7.5m, then use the additional charge value as indicated in the table.

IR Receiver

INDICATOR LIGHTS

Indoor FT(Y)NV/FT(Y)S20/25 FT(Y)NV30

Outdoor R(Y)NV/R(Y)S20/25 F(Y)NV30

Additional charge [g/m] 20 50

ON to OFF 1 Long Beep

OFF to ON
Pump down/Cool force on

2 Short Beep

Others 1 Short Beep

Example:

FTNV20 & RNV20 with 12m piping length, additional piping length is 4.5m. Thus,
Additional charge = 4.5[m] x 20[g/m]

= 90[g]

LED Indicator Lights for Cooling Unit/Heat Pump Unit

Cool/Heat/Timer

IR Receiver

ON/OFF switch

IR Receiver

ON/OFF

ADDITIONAL CHARGE

For FTS/FTYS only

For FTS/FTYS only
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LED Indicator Lights: Normal Operation And Fault Conditions For Cooling/Heat Pump Unit 
(For FT(Y)NV30 only)

Note: The unit will not detect sensor missing when the compressor is ON.

COOL/HEAT

(GREEN/RED)

Normal Operation/Fault Indication Action Error Code

Green Cool mode - -

Red Heat mode - -

Red Auto mode in Heating operation - -

Green Auto mode in Cooling operation - -

Timer on - -

Sleep mode on - -

Fan mode on - -

Dry mode on - -

1 time
Room air sensor contact
Loose/Short Call your dealer Blink E1

3 times
Outdoor coil sensor open Call your dealer Blink E3

2 times
Indoor coil sensor  open Call your dealer Blink E2

1 time
Compressor overload/ Indoor coil sensor 
short/ outdoor coil sensor short Call your dealer Blink E4

Red
Defrost operation - -

3 times
Gas leak Call your dealer Blink E5

6 times
Hardware error (tact switch pin short) Call your dealer Blink E8

4 times
No feedback from indoor fan Call your dealer Blink E9

  ON   ON or OFF   Blinking

COOL/HEAT
(BLUE/RED)

Operation

BLUE
Cool mode

RED
Heat mode

RED
Auto mode in Heating operation

BLUE
Auto mode in Cooling operation

Timer on

Sleep mode on

BLUE
Fan mode on

BLUE
Dry mode on

RED
Defrost operation

BLUE
Unit error

  ON   Blinking

LED Indicator Lights: Normal Operation And Fault Conditions For Cooling/Heat Pump Unit 
(For FT(Y)NV20/25 only)
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COOL/HEAT/TIMER
(BLUE/RED/VIOLET)

Operation

BLUE
Cool mode

RED
Heat mode

RED
Auto mode in Heating operation

BLUE
Auto mode in Cooling operation

VIOLET
Timer on

BLUE
Fan mode on

BLUE
Dry mode on

RED
Defrost operation

BLUE
Unit error

 ON  Blinking

LED Indicator Lights: Normal Operation And Fault Conditions For Cooling/Heat Pump Unit
(For FT(Y)S20/25 only)
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Dry Mode
When the air humidity is high, the unit can operate in dry 
mode. Press <MODE> button and choose <DRY>.
If the room temperature is 2°C/3.6°F higher than the 
set temperature, the air conditioner will operate under  
cooling mode until it reaches within the 2°C/3.6°F range 
of difference compared to the set temperature before it 
converts to dry mode.
If the room temperature is within the 2°C/3.6°F range of 
difference compared to the set temperature, it will directly 
operate under dry mode.
The unit will operate at LOW speed under dry mode.

Heat Mode (for heat pump unit only)
When the unit is switched on from cold start or defrosting 
cycle, the indoor fan will start to operate only after the coil 
reaches the desired temperature.
When the set temperature is achieved, the indoor fan will 
operate until the coil cannot provide anymore additional 
heat.

Air Flow Control
For more effective air circulation, you can manually adjust 
the air discharge grille to the left or right.
During cool mode operation and dry mode operation, do 
not direct the air discharge louver downwards for too long. 
If operating continues in this way, condensation may occur 
on the louver, thus resulting in drippings.

Overheating Protection (for heat pump unit only)
In case the internal and/or the external temperature is 
too high, or that the filter is dirty and clogged up, the  
refrigerant may be overheated. The compressor will cut out 
when the condensing temperature reaches 62°C/143.6°F.

Frost Prevention
When the air filter is dirty, the evaporating temperature 
will decrease and eventually cause frosting.
If the evaporating temperature reaches -1°C/33.8°F, the 
unit will trip.

Fan Speed And Rated Cooling Capacity
The rated cooling capacity is provided at the HIGH fan 
speed.
The cooling capacity is lower when the unit is operating 
at MEDIUM and LOW fan speed.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Notes On Flaps And Louvers Angles
When “SWING button” is selected, the flaps swinging 
range depends on the operation mode. (See the figure.)

ATTENTION
Always use a remote controller to adjust the flaps angle. 
If you attempt to move it forcibly with hand when it is 
swinging, the mechanism may be broken.
Be careful when adjusting the louvers. Inside the air outlet, 
a fan is rotating at a high speed.

•

•

•

In COOL, DRY and FAN mode

When stop 
operation

Upper limit

Lower limit

AIR CONDITIONER UNIT OPERATION

OPERATING RANGE

COOLING

Indoor WB (˚C)

DB: Dry bulb WB: Wet bulb

In HEAT mode

When stop 
operation

Upper limit

Lower limit

HEATING

Outdoor DB 
(˚C)

Outdoor WB 
(˚C)

Indoor DB (˚C)

54
52

19

14 19 23

18

10

-9

15 20 27

Cooling 
Mode

Upper 
Limit (˚)

Lower 
Limit (˚)

20 55 85
25 45 75
30 55 85

Heating 
Mode

Upper 
Limit (˚)

Lower 
Limit (˚)

20 70 110
25 60 100
30 70 110
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FRONT

Recess on  
main unit

Filter frame

Tab

Air fi lter 

Bio fi lter with 
bacteriostatic, 
virustatic functions 

Bio fi lter packs in a 
hermetically-sealed bag.

Take it out
at the time of installation.

Slip the fi lter in between fi lter frame and 
Titanium apatite fi lter.

Titanium apatite fi lter

Bio fi lter

Filter frame

Titanium Apatite Filter (Bio Filter) 
Attached Concept

Air fi lter 

Heat exchanger

Bio fi lter attached part
Titanium apatite fi lter

AIR FILTER

! CAUTION
Storage, handling and disposal methods.

The lifetime of this Bio filter is about a year after opening.
 In case you do not use this Bio filter right away, please don’t place the Bio filter in any place where it will be 
subjected to direct sunlight, high temperatures and/or high humidity.
 There can be slight differences between Bio filter color because of the manufacturing reasons, there is no effect 
on the unit performance.
 Please open this bag right before you use it. Bio filter should remain unopened and sealed in its packaging until 
right before usage. (It may cause performance deterioration or quality change.)
 To avoid danger of suffocation and any unexpected accident, please dispose the plastic bag immediately after you 
remove the Bio filter.  Keep out of reach of babies and children.
 If you keep this Bio filter for a long time, please keep it unopened and store in a cool place avoiding direct 
sunlight.
Please dispose the old Bio filter as nonflammable garbage after use.

Operation with dirty filters:
 (1) cannot deodorize the air.   (3) results in poor heating or cooling.
 (2) cannot clean the air.   (4) may cause odour.

To order Bio filter, contact the service shop where you bought the air conditioner.

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

Open the front panel. 
Hold the panel at the recesses on the main unit (2 recesses 
on right and left sides) and lift it until it stops.

1.
•

Clean or replace each filter.
 See figure.

When shaking off remaining water, do not wring the filter.

4.

•

Pull out the air filters.
Push a little upwards the tab at the center of each air filter, 
then pull it down.

2.
•

 Set the air filter and Bio filter with bacteriostatic, 
virustatic functions as they were and close the front 
panel.

Insert claws of the filters into slots of the front panel. 
Close the front panel slowly and push the panel at the 3 
points. (1 on each side and 1 in the middle.)
The air filter and Bio filter with bacteriostatic, virustatic 
functions have a symmetrical form in the horizontal 
direction.

5.

•

•

 Take off the Bio filter with bacteriostatic, virustatic 
functions.

Hold the recessed parts of the frame and unhook the 
four claws.

3.

•

Installation Procedure for Bio Filter

* Bio Filter and Titanium Apatite Filter are optional accessories.
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Rotating shaft

Recess on 
main unit

Open the front panel.
 Hold the panel at the recesses on the main unit (2 recesses 
on right and left sides) and lift it until it stops.

1.
•

Remove the front panel.
 While lifting the front panel further, slide it to the right 
and pull it to the front side. The left rotating shaft is 
detached. Slide the right rotating shaft to the left and 
pull it to the front side to remove it.

2.
•

Attach the front panel.
 Align the right and left rotating shafts of the front panel 
with the grooves and push them all the way in.
 Gently close the front panel. (Push both ends and the 
center on the front panel.)

3.
•

•

! CAUTION
 Avoid direct contact of any coil treatment cleaners on plastic part. This may cause plastic part to deform as a result 
of chemical reaction.

•

SERVICE AND MAINTENANCE

Service Parts Maintenance Procedures Period

Indoor air filter Remove any dust adhering to the filter by using a vacuum cleaner or wash in lukewarm 
water (below 40°C/104°F) with a neutral cleaning detergent.
Rinse the filter well and dry before placing it back onto the unit.
Do not use gasoline, volatile substances or chemicals to clean the filter.

1.

2.
3.

At least once 
every 2 weeks.
More frequently 
if necessary.

Indoor unit Clean any dirt or dust on the grille or panel by wiping it with a soft cloth soaked in 
lukewarm water (below 40°C/104°F) and a neutral detergent solution.
Do not use gasoline, volatile substances or chemicals to clean the indoor unit.

1.

2.

At least once 
every 2 weeks.
More frequently 
if necessary.

Step 1 Step 2

Step 3 Step 3

Front Panel Opening & Closing Sequence
(For FTS/FTYS only)
To open the front panel
1) Lift up the two tips of front panel 1 until it stops at the pre-fix position.
2) Lift up the two tips of front panel 2 to open it anda access to inner parts.
To close the front panel, reverse the steps of opening sequence. Slot in the ribs (4 ribs at each side, total 8 ribs), carefully at 
both left and right. Then, press the panel forward till it closes tight. Refer to 3
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When The Unit Is Not To Be Used For An Extended Long Period Of Time

For any enquiries on spare part please contact your authorized dealer. When any malfunction of the air 
conditioner unit is noted, immediately switch off the power supply to the unit. Check the following fault 
conditions and causes for some simple troubleshooting tips.

If the fault persists, please call your local dealer / serviceman.

TROUBLESHOOTING

Fault Causes / Action

The compressor does not operate 3 minutes after the 
air conditioner unit is started.

1. Protection against frequent starting. Wait for 3 to 4 
minutes for the compressor to start operating.

-

The air conditioner unit does not operate.2. Power failure, or the fuse needs to be replaced.
The power plug is disconnected.
It is possible that your delay timer has been set 
incorrectly.
If the fault persist after all these verifications, please 
contact the air conditioner unit installer.

-
-
-

-

The air flow is too low.3. The air filter is dirty.
The doors or windows are open.
The air suction and discharge are clogged.
The regulated temperature is not high enough.

-
-
-
-

Discharge air flow has bad odour.4. Odours may be caused by cigarettes, smoke particles, 
perfume etc. which might have adhered onto the coil.

-

Condensation on the front air grille of the indoor unit.5. This is caused by air humidity after an extended long 
period of operation.
The set temperature is too low, increase the 
temperature setting and operate the unit at high fan 
speed.

-

-

Water flowing out from the air conditioner unit.6. Switch off unit and call dealer.-

Hissing air flow sound from the air conditioner unit 
during operation.

7. Refrigerant fluid flowing into the evaporator coil.-

Operate the unit for 2 hours 
with the following setting.

Operating mode : cool
Temperature : 30°C/86°F

Remove the power plug.
If you are using an independent 
electric circuit for your unit, 
cut off the circuit.
Remove the batteries in the 
remote control.

! CAUTION
Don’t touch the metal parts of the indoor unit. It may cause an injury.
When removing or attaching the front panel, support the panel securely with hand to prevent it from falling.
For cleansing, do not use hot water above 40°C, benzine, gasoline, thinner, nor other volatile oils, polishing 
compound, scrubbing brushes, nor other hand stuff.
After cleaning, make sure that the front panel is securely fixed.

•
•
•

•
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NOTE:

This product is not designed for repacking. In case of re-packing, contact to Daikin Dealer.

MODEL INDOOR UNIT FTYNV20JVAK FTYNV25JVAK FTYNV30JVAK FTYS20JVAK FTYS25JVAK
OUTDOOR UNIT RYN20JVAK RYN25JVAK RYN30JVAK RYS20JVAK RYS25JVAK

RATED VOLTAGE V 230 230 230 230 230
RATED FREQUENCY Hz 60 60 60 60 60

COOLING (T1)

INDOOR
27DBOC/19WBOC

OUTDOOR
35DBOC/24WBOC

RATED CURRENT A 6.49 8.41 10.10 6.49 8.41
RATED POWER INPUT kW 1.48 1.92 2.30 1.48 1.92
CAPACITY Btu/h 18000 23000 27500 18000 23000

kW 5.28 6.74 8.06 5.28 6.74
EER (Btu/h)/W 12.16 11.98 11.96 12.16 11.98
ANNUAL ENERGY CONSUMPTION kWh/year 3996 5184 6210 3996 5184

COOLING (T3)

INDOOR
29DBOC/19WBOC

OUTDOOR
46DBOC/24WBOC

RATED CURRENT A 7.78 10.04 12.18 7.78 10.04
RATED POWER INPUT kW 1.78 2.30 2.78 1.78 2.30
CAPACITY Btu/h 15600 20000 24000 15600 20000

kW 4.57 5.86 7.03 4.57 5.86
EER (Btu/h)/W 8.76 8.70 8.63 8.76 8.70

HEATING

INDOOR
20DBOC/--WBOC

OUTDOOR
7DBOC/6WBOC 

RATED CURRENT A 6.10 7.90 10.31 6.10 7.90
RATED POWER INPUT kW 1.39 1.80 2.35 1.39 1.80
CAPACITY Btu/h 17000 22000 29000 17000 22000

W 4.98 6.45 8.50 4.98 6.45
COP W/W 3.58 3.58 3.62 3.58 3.58

NET WEIGHT INDOOR UNIT kg 13.0 14.0 16.0 13.0 14.0
OUTDOOR UNIT kg 47 51 77 47 51

REFRIGERANT R410A kg 1.45 2.00 2.60 1.45 2.00
COUNTRY OF ORIGIN INDOOR UNIT Malaysia

OUTDOOR UNIT Malaysia

SPECIFICATIONS

MODEL INDOOR UNIT FTNV20JVAK FTNV25JVAK FTNV30JVAK FTS20JVAK FTS25JVAK
OUTDOOR UNIT RS20JVAK RS25JVAK RN30JVAK RS20JVAK RS25JVAK

RATED VOLTAGE V 230 230 230 230 230
RATED FREQUENCY Hz 60 60 60 60 60

COOLING (T1)

INDOOR
27DBOC/19WBOC

OUTDOOR
35DBOC/24WBOC

RATED CURRENT A 6.49 8.41 10.10 6.49 8.41
RATED POWER INPUT kW 1.48 1.92 2.30 1.48 1.92
CAPACITY Btu/h 18000 23000 27500 18000 23000

kW 5.28 6.74 8.06 5.28 6.74
EER (Btu/h)/W 12.16 11.98 11.96 12.16 11.98
ANNUAL ENERGY CONSUMPTION kWh/year 3996 5184 6210 3996 5184

COOLING (T3)

INDOOR
29DBOC/19WBOC

OUTDOOR
46DBOC/24WBOC

RATED CURRENT A 7.78 10.04 12.18 7.78 10.04
RATED POWER INPUT kW 1.78 2.30 2.78 1.78 2.30
CAPACITY Btu/h 15600 20000 24000 15600 20000

kW 4.57 5.86 7.03 4.57 5.86
EER (Btu/h)/W 8.76 8.70 8.63 8.76 8.70

NET WEIGHT INDOOR UNIT kg 13.0 14.0 16.0 13.0 14.0
OUTDOOR UNIT kg 47 51 77 47 51

REFRIGERANT R410A kg 1.45 2.00 2.60 1.45 2.00
COUNTRY OF ORIGIN INDOOR UNIT Malaysia

OUTDOOR UNIT Malaysia
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In the event that there is any conflict in the interpretation of this manual and any translation of the same in any 
language, the English version of this manual shall prevail.

The manufacturer reserves the right to revise any of the specification and design contain herein at any time 
without prior notification.

•

•

P.O.Box 18674, Galleries 4, 11th Floor,
Downtown Jebel Ali, Dubai, UAE.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Importer for Turkey

Hürriyet Mahallesi Yakacık D-100 Kuzey Yanyol Caddesi 
No:49/1-2 Kartal − İstanbul

Head offi ce:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo offi ce:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/

CVR-IM-5WMJ(R)-0714(2)-DAIKIN(SA4   4CVR-IM-5WMJ(R)-0714(2)-DAIKIN(SA4   4 5/22/15   4:26:07 PM5/22/15   4:26:07 PM



اذا حدث اي تعارض في تفسير هذا الكتيب واي اختالف في الترجمة نفسها بأية لغة كانت، تكون النسخة االنكليزية هي السائدة.  •

يحتفظ املصنع بحق تعديل التصميم واية مواصفات موجودة هنا في اي وقت من دون إشعار مسبق.  •

P.O.Box 18674, Galleries 4, 11th Floor,
Downtown Jebel Ali, Dubai, UAE.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Importer for Turkey

Hürriyet Mahallesi Yakacık D-100 Kuzey Yanyol Caddesi 
No:49/1-2 Kartal − İstanbul

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,

Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,

Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/
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مالحظة:
.Daikin هذا المنتج غير مصمم إلعادة - التغليف. في حالة إعادة - التغليف، اتصل بوكيل

الموصفات

FTYNV20JVAKFTYNV25JVAKFTYNV30JVAKFTYS20JVAKFTYS25JVAKالوحدة الداخليةالموديل
RYN20JVAKRYN25JVAKRYN30JVAKRYS20JVAKRYS25JVAKالوحدة الخارجية

230230230230230فولتالفولطية المقدرة
6060606060هرتزالتردد المقدر
(T1) التبريد

الداخلية
19 درجة مئوية بصيلة جافة /27 درجة مئوية بصيلة رطبة

الخارجية
24 درجة مئوية بصيلة جافة /35 درجة مئوية بصيلة رطبة

6.498.4110.106.498.41أمبيرالتيار المقدر

1.481.922.301.481.92كيلو واطدخل الطاقة المقدر

1800023000275001800023000وحدة حرارة بريطانية/ساعةالسعة
5.286.748.065.286.74كيلو واط

EER 12.1611.9811.9612.1611.98(وحدة حرارة بريطانية/ساعة)/واطنسبة كفاءة الطاقة
39965184621039965184كيلووات ساعة سنويااستهالك الطاقة السنوي

(T3) التبريد

الداخلية
19 درجة مئوية بصيلة جافة /29 درجة مئوية بصيلة رطبة

الخارجية
24 درجة مئوية بصيلة جافة /46 درجة مئوية بصيلة رطبة

7.7810.0412.187.7810.04أمبيرالتيار المقدر
1.782.302.781.782.30كيلو واطدخل الطاقة المقدر

1560020000240001560020000وحدة حرارة بريطانية/ساعةالسعة
4.575.867.034.575.86كيلو واط

EER 8.768.708.638.768.70(وحدة حرارة بريطانية/ساعة)/واطنسبة كفاءة الطاقة

التدفئة

الداخلية
درجة مئوية بصيلة جافة /20 درجة مئوية بصيلة رطبة

الخارجية
6 درجة مئوية بصيلة جافة /7 درجة مئوية بصيلة رطبة

6.107.9010.316.107.90أمبيرالتيار المقدر
1.391.802.351.391.80كيلو واطدخل الطاقة المقدر

1700022000290001700022000وحدة حرارة بريطانية/ساعةالسعة
4.986.458.504.986.45واط

COP 3.583.583.623.583.58واط/واطمؤتمر األطراف

13.014.016.013.014.0كجمالوحدة الداخليةالوزن الصافي
4751774751كجمالوحدة الخارجية

1.452.002.601.452.00كجمR22المبرّد

ماليزياالوحدة الداخليةبلد المنشأ

ماليزياالوحدة الخارجية

FTNV20JVAKFTNV25JVAKFTNV30JVAKFTS20JVAKFTS25JVAKالوحدة الداخليةالموديل
RS20JVAKRS25JVAKRN30JVAKRS20JVAKRS25JVAKالوحدة الخارجية

230230230230230فولتالفولطية المقدرة

6060606060هرتزالتردد المقدر

(T1) التبريد
الداخلية

19 درجة مئوية بصيلة جافة /27 درجة مئوية بصيلة رطبة
الخارجية

24 درجة مئوية بصيلة جافة /35 درجة مئوية بصيلة رطبة

6.498.4110.106.498.41أمبيرالتيار المقدر

1.481.922.301.481.92كيلو واطدخل الطاقة المقدر

1800023000275001800023000وحدة حرارة بريطانية/ساعةالسعة
5.286.748.065.286.74كيلو واط

EER 12.1611.9811.9612.1611.98(وحدة حرارة بريطانية/ساعة)/واطنسبة كفاءة الطاقة
39965184621039965184كيلووات ساعة سنويااستهالك الطاقة السنوي

(T3) التبريد

الداخلية
19 درجة مئوية بصيلة جافة /29 درجة مئوية بصيلة رطبة

الخارجية
24 درجة مئوية بصيلة جافة /46 درجة مئوية بصيلة رطبة

7.7810.0412.187.7810.04أمبيرالتيار المقدر
1.782.302.781.782.30كيلو واطدخل الطاقة المقدر

1560020000240001560020000وحدة حرارة بريطانية/ساعةالسعة
4.575.867.034.575.86كيلو واط

EER 8.768.708.638.768.70(وحدة حرارة بريطانية/ساعة)/واطنسبة كفاءة الطاقة

13.014.016.013.014.0كجمالوحدة الداخليةالوزن الصافي
4751774751كجمالوحدة الخارجية

1.452.002.601.452.00كجمR410Aالمبرّد

ماليزياالوحدة الداخليةبلد المنشأ

ماليزياالوحدة الخارجية
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٢١

ي
رب
ع

! تنبيه
ال تلمس االجزاء المعدنية من الوحدة الداخلية. يمكن ان يسبب ذلك جروحات.

عند نزع او تركيب اللوحة االمامية، ادعم اللوحة بصورة آمنة بواسطة اليد وذلك لمنع سقوط اللوحة.
للتنظيف، ال تستعمل ماء ساخن بدرجة حرارة اكثر من 40 درجة مئوية، وال تستعمل البنزين، والكاز والثنر، وال تستعمل الزيوت المتطايرة، 

ومركبات التلميع، وفراشي الخدش، او مواد تنظيف االيدي.
بعد التنظيف، تأكد من ان اللوحة االمامية مثبّة بصورة آمنة.

•
•
•

•

عند عدم استخدام الوحدة لفترة طويلة من الزمن

دليل التحري عن الخلل واصالحه

من اجل المعلومات حول قطع االحتياط يرجى االتصال بالوكيل المرخص. اذا الحظت اي اختالل في عمل وحدة مكيفة الهواء، فوراً 

اوقف التزود بالتيار للوحدة. افحص الحاالت واالسباب التالية لبعض التلميحات المفيدة لدليل التحري عن الخلل واصالحه.

اذا استمر االختالل، يرجى االتصال بوكيلك المحلي/او بالشخص المختص بالصيانة.

االسباب/الفعلالعيب

التشتغل الضاغطة لمدة 3 دقائق بعد تشغيل مكيفة الهواء. .1 4 الى   3 لمدة  انتظر  للتشغيل.  المألوف  االنطالق  مقابل  الحماية 
دقائق لكي تبدأ الضاغطة بالعمل.

–

التشتغل وحدة مكيفة الهواء. قصور في التيار، او الفاصمة بحاجة الى االستبدال.2.
قابس التيار مفصول.

من المحتمل ضبط مؤقت التأخير بصورة خاطئة.
االتصال  يرجى  التحقيقات،  هذه  كل  بعد  االختالل  استمر  اذا 

بالشخص المختص بتركيب وحدة مكيفة الهواء.

–
–
–
–

.ً انسياب الهواء منخفض جدا اتساخ مرشح الهواء.3.
األبواب او النوافذ مفتوحة.

يوجد عائق امام تفريغ وتصريف الهواء.
تنظيم درجة الحرارة ليس عالياً بدرجة كافية.

–
–
–
–

الهواء المفرغ املنساب يحتوي على رائحة كريهة. قد تكون الروائح بسبب السجائر، او ذرات الدخان، او العطور …الخ، 4.
والتي قد تلتصق على الملف.

–

التكاثف على شبيكة الهواء االمامية للوحدة الداخلية. هذا بسبب رطوبة الهواء بعد فترة طويلة من االستخدام.5.
درجة  تهيئة  بزيادة  قم   ،ً جدا منخفضة  المضبوطة  الحرارة  درجة 

ل الوحدة على المروحة بسرعة عالية. الحرارة وشغّ

–
–

يتدفق الماء من وحدة مكيفة الهواء. اوقف تشغيل الوحدة واتصل بالوكيل.6. –

اثناء  الهواء  مكيفة  وحدة  من  الهواء  انسياب  هسيس  صوت 
التشغيل.

ينساب سائل مادة التبريد على ملف أنابيب المبخر.7. –

ل الوحدة لمدة ساعتين  شغّ
بواسطة التهيئة التالية.

وضع التشغيل: تبريد
درجة الحرارة: 30 درجة مئوية

ارفع قابس التيار.
اذا كنت تستخدم دائرة كهربائية 
مستقلة للوحدة، افصل الدائرة.

ارفع البطاريات من موجه 
التحكم عن بعد.
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٢٠

افتح اللوحة االمامية.
الرئيسية  الوحدة  على  الموجودة  التجاويف  من  اللوحة   امسك 
حتى  اللوحة  وارفع  وااليمن)  االيسر  الجانب  على  تجويف   2)

تتوقف.

انزع اللوحة االمامية.
 اثناء رفع اللوحة االمامية اكثر، ازلقها الى جهة اليمين واسحبها 
الى الجانب االمامي. ييم فصل العمود الدوار االيسر. ازلق العمود 

الدوار االيمن لجهة اليسار واسحبه لجهة االمام لنزعه.

ب اللوحة االمامية. ركّ
 وازن العمود الدوار االيسر وااليمن للوحة االمامية مع البروز وادفعهم 

للداخل.
على  والمركز  الطرفين  كال  (ادفع  بلطافة.  االمامية  اللوحة   اغلق 

اللوحة االمامية.)

.1
•

.2
•

.3
•

•

العمود الدوار

التجويف املوجود على 
الوحدة الرئيسية

! تنبيه
ل اية اجهزة حرارية بالقرب من وحدة مكيفة الهواء. هذا سوف يؤدي الى اذابة اللوحة البالستيكية او تشوهها كنتيجة للحرارة الشديدة. التشغّ •

التصليح والصيانة

المدةاجراءات الصيانةاقسام الصيانة

دافيء مرشح الهواء الداخلي بماء  ه  كهربائية او نظفّ مكنسة  باستعمال  بالمرشح  ملتصق  ازل اي غبار 
قليالً (اقل من° 40 مئوية) مع محلول تنظيف متعادل.

ً وجففه قبل اعادة وضعه في داخل الوحدة. اشطف المرشح جيدا
التستعمل الكازولني، او المواد الطيارة او الكيمياوية لتنظيف المرشح.

.1

.2

.3

مرة واحدة كل اسبوعني على 
االقل.

زيادة التكرار عند الضرورة.

نظّف اية اوساخ او غبار يوجد على الشبيكة او اللوحة مبسحه بقطعة قماش ناعمة الوحدة الداخلية
منقوعة مباء دافيء قليالً (اقل من° 40 مئوية) مع محلول تنظيف متعادل.

التستعمل الكازولني او المواد الطيارة او الكيمياوية لتنظيف الوحدة الداخلية.

.1

.2

مرة واحدة كل اسبوعني على 
االقل.

زيادة التكرار عند الضرورة.

1 الخطوة 2 الخطوة

3 الخطوة 3 الخطوة

فتح واغالق الواجهة االمامية 
(إلى FTS/FTYS فقط)
لفتح الواجهة االمامية 

ارفع المسندين في الواجهة االمامية حتى تقف عند موضع المعد.
ارفع المسندين في الواجهة االمامية لفتحها والولوج الى االجزاء الداخلية الغالق الواجهة االمامية، فقط اعكس.

خطوات الفتح التسلسلية قتحةفي المساند، (4 مساند في كل جهة، المجمو ع 8 مساند) بعناية على الجهة اليمنى و اليسرى عندها اضغط 
على الواجهة الى االمام حتى اغالقها تماما. ارجع الى 3

.1

.2
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ي
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! تنبيه
طرق خزن واستعمال المرشح والتخلص منه.

مدة خدمة المرشح الحيوي حوالي سنة بعد فتحه.
 في حالة عدم استعمال المرشح الحيوي فورا، يرجى عدم وضع المرشح الحيوي في مكان معرّض الشعة الشمس المباشرة، 

ودرجات الحرارة العالية و/او الرطوبة العالية.
يمكن ان يكون هناك اختالف بسيط في لون المرشح الحيوي بسبب التصنيع، وال يوجد تأثير على اداء الوحدة.

 افتح هذه الحقيبة رأسا قبل االستعمال. يجب ان يبقى المرشح الحيوي غير مفتوح ومختوم في حزمته حتى قبل 
االستعمال. (يمكن ان يسبب فتح المرشح الحيوي نقص في التأدية او تغيير في الجودة.)

 لتجنّب خطر االختناق وأي حادث غير متوقع، يرجى التخلص من الحقيبة البالستيكية حاال بعد إخراج المرشح الحيوي. ابعد 
األطفال الرضع واألطفال عن من الحقيبة البالستيكية.

اذا حفظت المرشح الحيوي لمدة طويلة، يرجى حفظه بدون فتح واخزنه في مكان بارد بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة.
يرجى التخلص من المرشح الحيوي القديم بعد االستعمال كفضالت غير قابلة لالشتعال.

التشغيل بالمرشحات الوسخة:
(3) ينتج تدفئة وتبريد ضعيف. (1) ال يمكن ازالة الروائح الكريهة.  

(4) يمكن ان تسبب روائح كريهة. (2) ال يمكن تنظيف الهواء.  
لطلب المرشح الحيوي، اتصل بمتجر الخدمة الذي اشتريت منه المكيف.

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

افتح اللوحة االمامية
امسك اللوحة من التجاويف الموجودة على الوحدة الرئيسية 

(2 تجويف على الجانب االيسر وااليمن) وارفع اللوحة حتى تتوقف.

.1
•

اسحب مرشحات الهواء للخارج.
ادفع اللسان الموجود في مركز كل مرشح بصورة قليلة لالعلى، وبعد 

ذلك اسحبه لالسفل.

.2
•

والفيروسات  البكتيريا  ازالة  وظائف  مع  الحيوي  المرشح   انزع 
الساكنة.

امسك االجزاء المجوفة لالطار وفك المخالب االربعة.

.3

•

المرشح النشيط (مرشح حيوي)
المفهوم الملحق

مرشح الهواء

المبدل الحراري

قسم توصيل المرشح الحيوي
المرشح النشيط

ف او بدل كل مرشح. نظّ
انظر الشكل.

عند نفض الماء المتبقي على المرشح، ال تعصر المرشح.

.4

•

 ضع مرشح الهواء والمرشح الحيوي مع وظائف ازالة البكتيريا 
والفيروسات الساكنة كما كانت واغلق اللوحة االمامية.

ادخل مخالب المرشحات داخل شقوق اللوحة االمامية. اغلق اللوحة 
االمامية ببطئ وادفع اللوحة في الـ 3 نقاط (1 على كل جانب و 1 في 

المنتصف.)
يمتلك مرشح الهواء والمرشح الحيوي مع وظائف ازالة البكتيريا 

والفيروسات الساكنة سكل متماثل في االتجاه االفقي.

.5

•

•

اطار املرشح

لسان

مرشح الهواء

المرشح الحيوي مع 
وظائف ازالة البكتيريا 
والفيروسات الساكنة

اجراء تركيب المرشح الحيوي

المرشح الحيوي محزوم في حقيبة 
مغلقة بشكل ـ سحري

ازلق المرشح الحيوي بين اطار و مرشح النشيطاخرج المرشح في وقت التركيب.

المرشح النشيط

اطار المرشح

المرشح الحيوي

التجويف املوجود على 
الوحدة الرئيسية

 مرشح الهواء 

* المرشح الحيوي والمرشح النشيط هي ملحقات اختيارية

FRONT
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١٨

مدى التشغيل

التدفئة

الخارجية بصيلة
رطبة (درجة مئوية)

الداخلية بصيلة جافة 
(درجة مئوية)

18

10

-9

15 20 27

 
DB: بصيلة جافة    WB: بصيلة رطبة

الوضع الجاف
عندما تكون الرطوبة عالية في الجو، يمكن تشغيل الوحدة بالوضع 

.<DRY> واختر <MODE> الجاف. اضغط زر
اذا كانت درجة حرارة الغرفة اعلى بدرجتين 2 درجة مئوية من الدرجة 
المضبوطة، سوف تشتغل مكيفة الهواء تحت وضع التبريد الى ان 
تصل ضمن 2 درجة مئوية من مدى االختالف بالمقارنة الى الدرجة 

المضبوطة قبل التحول الى الوضع الجاف.
اذا كانت درجة حرارة الغرفة ضمن 2 درجة مئوية من مدى االختالف 

بالمقارنة الى الدرجة المضبوطة، سوف تشتغل مباشرة تحت 
الوضع الجاف.

سوف تشتغل الوحدة بسرعة LOW تحت الوضع الجاف.

وضع التدفئة (لوحدة ضخ التدفئة فقط)
عند تشغيل الوحدة بمباشرة دورة التبريد او اذابة الصقيع، تشتغل 

المروحة الداخلية بعدما يصل الملف الى درجة الحرارة المرغوبة.
عند الوصول الى الدرجة المضبوطة، سوف تشتغل المروحة 

الداخلية لحين عدم تمكن الملف من التزويد باية تدفئة اضافية.

التحكم بانسياب الهواء
لزيادة فعالية دوران الهواء، يمكنك ضبط شبيكة الهواء المفرغ 

باليد لليسار او لليمين.
ه شق  اثناء تشغيل وضع التبريد وتشغيل الوضع الجاف، التوجّ

ً. اذا استمر التشغيل  تصريف الهواء نحو االسفل لمدة طويلة جدا
بهذه الطريقة، قد يحدث تكاثف على الشق، هذا بسبب التقطير.

الحماية من التدفئة الزائدة (لوحدة ضخ التدفئة فقط)
في حالة اذا كان درجة الحرارة الداخلية و/او الخارجية عالية، او كان 
المرشح متسخ، سوف تحمى مادة التبريد. ويتم فصل الضاغطة 

عندما تصل درجة حرارة التكاثف الى 62 درجة مئوية.

منع االنجماد
عندما يكون المرشح متسخاً، سوف تقل درجة حرارة التبخير وفي 

آخر األمر تؤدي الى االنجماد.
اذا وصلت درجة الحرارة الى 1- درجة مئوية، سوف تتوقف الوحدة 

وتبدأ بإزالة الصقيع.

سرعة المروحة والسعة المقدرة للتبريد
 HIGH يتم التزويد بالسرعة المقدرة للتبريد عند السرعة العالية

للمروحة.
سوف تنخفض سعة التبريد عند تشغيل الوحدة بسرعة 

MEDIUM و LOW للمروحة.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

مالحظات حول قالبات الهواء وزوايا شقوق التهوية
عندما يتم اختيار زر تأرجح الهواء ”SWING button“، يعتمد مدى 

تأرجح قالبات الهواء على وضع التشغيل. (انظر الشكل.)

تنبيه
استعمل دائما وحدة التحكم عن بعد لضبط زاوية قالبات الهواء. اذا 

حاولت تحريكها بواسطة اليد بصورة قسرية اثناء تأرجحها، فانه 
يمكن ان يحصل كسر في آليّة تحريك قالبات الهواء.

انتبه عند ضبط شقوق التهوية. يوجد داخل مخرج الهواء مروحة 
دوارة بسرعة عالية.

•

•

•

FAN واملروحة DRY التجفيف ،COOL في وضع التبريد

عند ايقاف 
التشغيل

الحد االعلى

الحد االدنى

HEAT في وضع التدفئة

عند ايقاف 
التشغيل

الحد االعلى

الحد االدنى

التبريد

الخارجية بصيلة
جافة (درجة مئوية)

الداخلية بصيلة رطبة 
(درجة مئوية)

54
52

19

14 19 23

تشغيل وحدة مكيفة الهواء

الحد االدنى(˚)الحد االعلى(˚)وضع التدفئة

2070110
2560100
3070110

الحد االدنى(˚)الحد االعلى(˚)وضع التبريد

205585
254575
305585
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اضواء مؤشر LED: حاالت التشغيل العادي والخاطيء لوحدة التبريد / وحدة ضخ التدفئة (إلى FT(Y)S20/25 فقط)

 تبريد/الحرارة/المؤقت
(أزرق/احمر/ بنفسجي)

العملية

وضع التبريدأزرق

وضع الحرارةاحمر

الوضع التلقائي في عملية التدفئةاحمر

الوضع التلقائي في عملية التبريدأزرق

تشغيل المؤقتبنفسجي

تشغيل الوضع المروحةأزرق

تشغيل الوضع الجافأزرق

عملية ازالة الصقيعاحمر

خطأ الوحدةأزرق

 تومض تشغيل
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اضواء مؤشر LED: حاالت التشغيل العادي والخاطيء لوحدة التبريد / وحدة ضخ التدفئة (إلى FT(Y)NV30 فقط)

تبريد/تدفئة
(اخضر/ احمر)

كود الخطأالتصرفاشارة التشغيل/ الخطأ

--وضع التبريداخضر

--وضع الحرارةاحمر

--الوضع التلقائي في عملية التدفئةاحمر

--الوضع التلقائي في عملية التبريداخضر

--تشغيل المؤقت

--تشغيل وضع النوم

--تشغيل وضع المروحة

--تشغيل الوضع الجاف

ومض E1اتصل بوكيلكاتصال متحسس هواء الغرفة مرتخي/ ناقص اتصل بوكيلكمرة

ومض E3اتصل بوكيلكفتح متحسس الملف الخارجي3 مرات

ومض E2اتصل بوكيلكفتح متحسس الملف الداخلي2 مرات

مرة
حمولة زائدة للضاغطة/ متحسس الملف الداخلي قصير/ 

ومض E4اتصل بوكيلكمتحسس الملف الخارجي قصير

--عملية ازالة الصقيعاحمر

ومض E5اتصل بوكيلكتسرب الغاز3 مرات

ومض E8اتصل بوكيلكوجود خطأ بالمعدات (دبوس المفتاح التكتيكي قصير)6 مرات

ومض E9اتصل بوكيلكال يوجد تغذية مرتدة من المروحة الداخلية4 مرات

  تومض  تشغيل او ايقاف  تشغيل

.ON مالحظة:  ال تكتشف الوحدة فقدان املتحسس عندما تكون الضاغطة في حالة تشغيل

تبريد/تدفئة
(أزرق/ احمر)

العملية

وضع التبريدأزرق

وضع الحرارةاحمر

الوضع التلقائي في عملية التدفئةاحمر

أزرق
الوضع التلقائي في عملية التبريد

تشغيل المؤقت

تشغيل وضع النوم

أزرق
تشغيل الوضع المروحة

تشغيل الوضع الجافأزرق

عملية ازالة الصقيعاحمر

خطأ الوحدةأزرق

 تومض تشغيل

اضواء مؤشر LED: حاالت التشغيل العادي والخاطيء لوحدة التبريد / وحدة ضخ التدفئة (إلى FT(Y)NV20/25 فقط)
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ON/OFF

IR مستقبل اشارة

عندما يتم ارسال اشارة التحكم عن بعد حتت احلمراء، سوف يستجيب 
مستقبل االشارة املوجود على الوحدة الداخلية كما هو مبنيّ في 

االسفل لتأكيد قبول ارسال االشارة.

OFF الى ايقاف ON 1 صوت بيب طويلتشعيل

 ON الى تشغيل OFF ايقاف
ضج لالسفل/تشغيل قوة التبريد

2 صوت بيب قصير

1 صوت بيب قصيراخرى

وحدة التبريد/وحدة ضخ التدفئة

يعرض الجدول اضواء مؤشر LED لوحدة مكيفة الهواء تحت حاالت 
التشغيل العادي والخاطيء. 

يضيء المؤشر LED الموجود على جانب وحدة مكيف الهواء.

ان وحدة ضخ التدفئة مجهزة بمتحسس للوضع ”التلقائي“ الذي يوفر 
درجة حرارة معقولة للغرفة بواسطة التحويل التلقائي لوضع ”التبريد“ 

او ”التدفئة“ وفقاً الى درجة الحرارة المضبوطة من قبل المستخدم.

تبريد/الحرارة
المؤقت
النوم

ON/OFF مفتاح التشغيل

IR مستقبل

IR مستقبل

مثال:
الموديالت FTNV20 & RNV20 بطول انابيب 12م، يكون طول االنابيب االضافي 4.5م. لهذا،

الشحن االضافي = 4.5[م] x 20[غم/م]
 = 90[غم] 

(R410A لموديالت) شحن مادة التبربد االضافية [غم] لكل 1م اضافي كما هو مبنيّ في الجدول

ان مادة تبريد الوحدة الخارجية مشحونة مسبقاً. اذا كان طول االنابيب اقل من 7،5م، اذن الحاجة لشحن اضافي بعد التفريغ. اذا كان طول األنابيب 
أكثر من 7،5م، استعمل صمام الشحن اإلضافي كما هو مبين في الجدول.

اضواء املؤشر

FT(Y)NV/FT(Y)S20/25FT(Y)NV30الداخلية

R(Y)NV/R(Y)S20/25F(Y)NV30الخارجية

2050الشحن االضافي [غم/م]

إلى FTS/FTYS فقط

IR مستقبل

 تبريد/الحرارة/المؤقت

IR مستقبل

ON مفتاح التشغيل
OFF االيقاف/

ON/OFF

الشحن االضافي

اضواء مؤشر LED لوحدة التبريد/وحدة ضخ التدفئة

إلى FTS/FTYS فقط
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-760mmHg

-760mmHg

تفريغ األنابيب والوحدة الداخلية

باستثناء الوحدة الخارجية التي تم شحنها مسبقاً بمادة التبريد، يجب 
تطهير الوحدة الداخلية وانابيب التوصيل من الهواء ألن الهواء يحتوي 

على رطوبة تبقى اثناء دورة التبريد مما يسبب خلل في عمل الضاغطة.
ارفع االغطية من الصمام ومنفذ الصيانة.

اوصل مركز مقياس الشحن بمضخة التفريغ.
اوصل مقياس الشحن بمنفذ الصيانة للصمام الثالثي.

ل مضخة التفريغ. يكون التفريغ لمدة 30 دقيقة تقريباً. تختلف  شغّ
مدة التفريغ باختالف سعة مضخة التفريغ. تأكد من انتقال أبرة 

.-760mmHg مقياس الشحن باتجاه
تنبيه

إذا لم إبرة مقياس التحرك ل 760mmHg-، تأكد من تحقق من 
وجود تسرب في نوع مضيئة اتصال من وحدة داخلية وخارجية 

وإصالح تسرب قبل االنتقال إلى الخطوة التالية.
اغلق الصمام ملقياس التغيير واوقف مضخة التفريغ.

على الوحدة الخارجية، افتح صمام االمتصاص (3 اتجاهات) وصمام 
السائل (2 اتجاه) (عكس اتجاه عقارب الساعة) بواسطة مفتاح 

4مم للمسمار السداسي.

عملية الشحن
يجب ان تنجز هذه العملية باستعمال اسطوانة الغاز وآلة ميزان 
دقيقة. تتم تعبئة الشحن االضافي الى اعلى مستوى في الوحدة 

الخارجية باستعمال صمام االمتصاص من خالل منفذ الصيانة.
ارفع غطاء منفذ الصيانة.

اوصل جانب الضغط المنخفض لمقياس الشحن بمركز منفذ 
االمتصاص لصهريج االسطوانة واغلق جهة الضغط العالي 

للمقياس. اطرد الهواء من انبوب الصيانة.
ل وحدة مكيفة الهواء. شغّ

افتح اسطوانة الغاز وصمام الضغط المنخفض للشحن.
عند ضخ كمية مادة التبريد المطلوبة الى الوحدة، اغلق صمام 

الضغط المنخفض واسطوانة الغاز.
افصل انبوب الصيانة من منفذ الصيانة. اعد غطاء منفذ الصيانة.

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•

•

يعتبر التفريغ ضرورياً الزالة الرطوبة والهواء من النظام.

انابيب مادة التبريد

منفذ الصيانة

Allen مفتاح صمولة توسيع

مقياس الضغط املنخفض  مقياس الضغط العالي

أنبوب المقياس المتشعب

مقبض منخفض LOمقبض عالي HI (دائما مغلق)

خرطوم الشحن
مهايئ مضخة التفريغ 

لمنع التدفق المضاد

صمام الفحص
صمام السائل

صمام الغاز 
(3-اتجاه)

خرطوم الشحن

ترتيب تطهير الهواء بالشحن

مقياس الضغط المنخفض  مقياس الضغط العالي

أنبوب المقياس المتشعب

مقبض منخفض LOمقبض عالي HI (دائما مغلق)

خرطوم الشحن

صمام الفحص

صمام السائل

صمام الغاز 

(3-اتجاه)

خرطوم الشحن

الوحدة الخارجية صمام 3 اتجاهات

التفريغ والشحن

ترتيب تطهير الهواء بالشحن
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استخدم المفك المناسب لربط مسامير الوحدات الطرفية. يمكن أن يتسبب المفك غير المناسب في إتالف رأس المسمار.
قد يتسبب الربط الشديد في إتالف مسامير الوحدات.

ال تقم بتوصيل سلك من مقياس مختلف بنفس الوحدة.
حافظ على األسالك بطريقة منظمة. كما يجب أن تتأكد من عدم إعاقة األسالك لألجزاء األخرى وغطاء صندوق الوحدة.

•
•
•
•

يجب توصيل كافة االسالك باحكام.
تأكد من أن كافة األسالك تكون غير مالمسة ألنابيب المبرد، أو الضاغط أو أية أجزاء متحركة.

يجب تثبيت سلك التوصيل بين الوحدة الخارجية والوحدة الداخلية بواسطة أدوات تثبيت األسالك المرفقة.
يجب ان يساوي كبل التزود بالتيار الى H07RN-F والذي يتطلب الحد االدنى.

تأكد من عدم وجود أي ضغط خارجي على أطراف الموصالت واألسالك.
تأكد من تثبيت كافة األغطية بشكل صحيح لتجنب وجود أي فجوات.

ر - مثني من اجل توصيل األسالك مع بلوك توصيل مصدر الطاقة الكهربائية. اوصل األسالك حسب تطابق   استعمل طرف توصيل شكل مدوّ
العالمة الموجودة على بلوك التوصيل. (ارجع إلى مخطط األسالك الموجود على الوحدة).

•
•
•
•
•
•
•

م العزل ب كُ ركّ

ر - مثني طرف توصيل شكل مدوّ
سلك الكهرباء

اوصل األسالك من نفس 

المقاس مع كال الجانبين.
ال توصل األسالك من نفس 

المقاس مع جانب واحد.

ال توصل أسالك ذات 

مقاسات أقطار مختلفة.
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L

N

OF

4WV

COMP

N1
N

OF

4WV

COMP

N / L2
L / L1

COMP

N1

N

L

COMP

N

وحدة التبريد
ان االرقام الموجودة في الجدول هي لغرض االطالع فقط. يجب فحصها واختيارها بحيث تتوافق مع الشفرات المحلية المألوفة. هذه   * هام: 

ايضاً عرضةً لنوع النصب واستعمال الموصالت.
يجب فحص مدى الفولطية المناسب مع معطيات العالمة الموجودة على الوحدة.   **  

وحدة التبريد (طور مفرد)

توصيل االسالك الكهربائية

كابل التزود 
بالتيار

مجموعة اطراف 
الوحدة الخارجية

طرف مكبح 
الوحدة الداخلية

تزويد الطاقة 
الكهربائية

المفتاح 
الرئيسي

الفاصمة / 
قواطع دوائر

كابل التوصيل طرف مكبح 
الوحدة الداخلية

N / L2
L / L1

كابل 
التزود 
بالتيار

المفتاح 
الرئيسي

تزويد الطاقة 
الكهربائية

الفاصمة / 
قواطع دوائر

يجب أن يكون هناك فصل قطب كلي 
الرئيس  الكهربائية  الطاقة  مصدر  في 

مع فصل تالمس على األقل 3مم.

!

مجموعة اطراف 
الوحدة الخارجية

يجب أن يكون هناك فصل قطب كلي 
الرئيس  الكهربائية  الطاقة  مصدر  في 

مع فصل تالمس على األقل 3مم.

!

202530الداخلية (FTYNV/FTYS)الموديل

(RYNV/RYS) 202530الخارجية

 !+230V/~/60Hzمدى الفولطية**
مم2 حجم كابل التزود بالتيار*  

عدد الموصالت
2.5
3

2.5
3

2.5
3

مم2 حجم كابل الربط* 
عدد الموصالت

2.5
5

2.5
5

2.5
5

A 202525أوصت الصمامات / حلبة تصنيف الكسارة* 

202530الداخلية (FTNV/FTS)الموديل

(RNV/RS) 202530الخارجية

! + 230V/~/60Hzمدى الفولطية**
مم2 حجم كابل التزود بالتيار*  

عدد الموصالت
2.5
3

2.5
3

4.0
3

مم2 حجم كابل الربط* 
عدد الموصالت

2.5
3

2.5
3

4.0
3

A 202525أوصت الصمامات / حلبة تصنيف الكسارة* 

وحدة ضخ التدفئة (طور مفرد)
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انجاز شبكة االنابيب و التوسيع التقني

ال تستعمل أنابيب نحاسية ملوثة أو متضررة. إذا تم فتح أية أنابيب، 
أو المبخر أو المكثف لمدة 15 ثانية أو أكثر، فانه يجب تفريغ 

النظام. عادة، ال تنزع البالستك، القوابس المطاطية والصموالت 
النحاسية من الصمامات، والتجهيزات، واألنابيب والملفات حتى 

تصبح جاهزة لتوصيل خط االمتصاص أو السائل على الصمامات أو 
التجهيزات.

اذا تطلبت اي اعمال لحم بالنحاس، تأكد من مرور غاز النتروجين 
من خالل الملف والمفاصل اثناء انجاز اعمال اللحم بالنحاس. 

هذا سوف يزيل السخام المتكون على الجدارن الداخلية لألنابيب 
النحاسية.

اقطع االنبوب مرحلة بعد مرحلة، بحيث يتقدم نصل قاطعة االنبوب 
ببطء. تسبب القوة الزائدة والقطع العميق الى تشوه اكثر لالنبوب 

.I ممايؤدي الى حافات خشنة اضافية. انظر الشكل

ازل الحافات الخشنة من النهايات المقطوعة لالنبابيب بواسطة 
المزيل كما هو موضح في الشكل II. هذا لتجنب عدم االنتظام 

على اوجه التوسيع والتي تسبب تسرب الغاز. امسك نهاية االنبوب 
نحو االسفل لمنع دخول الشظايا المعدنية الى داخل االنبوب.

ادخل موسع الصموالت ثبّته على االقسام الموصلة للوحدتين 
الداخلية والخارجية على االنابيب النحاسية.

يتم تحديد الطول الصحيح لألنبوب البارز من السطح العلوي من 
 .III زهرة الطرق بواسطة أداة التوسيع. ارجع إلى الشكل

ثبّت األنبوب بشكل محكم على زهرة الطرق. وازن كال من مركزي 
زهرة الطرق وسنبك التوسيع وبعد ذلك شدّ سنبك التوسيع بصورة 

كاملة.

توصيل أنبوب المبرّد معزول بخلية مغلقة من البولي يورثين.

توصيل االنابيب الى الوحدات

قم بمحاذاة مركز االنابيب واحكم ضبط صمولة االتساع بصورة 
.IV كافية بواسطة االصابع. ارجع إلى الشكل

ً، احكم ضبط صمولة االتساع بواسطة عزم التدوير الى ان  اخيرا
تسمع طقطقة التدوير.

عند احكام شد صمولة التوسيع بواسطة مفتاح عزم التدوير، تأكد 
من اتجاه احكام الشد يتبع السهم المبين على المفتاح.

توصيل أنبوب المبرّد معزول بخلية مغلقة من البولي يورثين.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

  D ،انبوب بنصف قطر Ø(مم) A 

ممبوصة
االمبراطوري

(نوع صمولة - مجنحة)
الثابت

(نوع فاصل)

1/4"6.351.30.7

3/8"9.521.61.0

1/2"12.701.91.3

5/8"15.882.21.7

3/4"19.052.52.0

I قطع انبوب النحاسالشكل

ت 1/4

محفرة الرفع

انبوب النحاس

زهرة الطرق

D

A

مفصل االتساع انبوب التوسيع

انابيب داخليةصمولة التوسيع

عزم التدوير
مفتاح الربط

عزم التدوير، Nm / (ft-lb)حجم االنبوب، مم (بوصة)

6.35 (1/4")18 (13.3)

9.52 (3/8")42 (31.0)

12.70 (1/2") 55 (40.6)

15.88 (5/8") 65 (48.0)

19.05 (3/4") 78 (57.6)

II الشكل

III الشكل

IV الشكل

أنابيب التبريد
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L E

المسموح به طول األنابيب ورقم الحد األقصى من المنحنيات
ً، سوف تقل السعة واالعتمادية كليهما. بسبب زيادة عدد االنحناءات، وزيادة نظام مقاومة االنابيب لتدفق مادة التبريد،  عندما يكون االنبوب طويالً جدا

وبالتالي تنخفض سعة التبريد. كنتيجة لذلك، تتأثر اعتمادية الضاغطة. دائماً اختر اقصر مسار واتبع التوصيات المدونة ادناه:

الوحدة الخارجية

الوحدة الداخلية

* تأكد من اضافة كمية مادة التبريد االضافية الصحيحة. يمكن ان ينتج عن عدم اضافة كمية مادة التبريد االضافية الصحيحة نقص في التأدية.

تعليق: ان مادة التبريد المشحونة مسبقاً في الوحدة الخارجية هي ألنابيب طولها 7.5م.

أنابيب التبريد

االنحناء يجب أن يتم يعناية حتى ال سحق األنابيب. استخدام بندر األنابيب لتني األنابيب حيتما أمكن.

طول ما يعادلها لتركيب مختلف (متر)

منعطف فخL مشتركحجم األنابيب

3/8" (OD9.52mm)0.181.3

1/2" (OD12.7mm)0.201.5

5/8" (OD15.9mm)0.252

3/4" (OD19.1mm)0.352.4

7/8" (OD22.2mm)0.403

1" (OD25.4mm)0.453.4

1 1/8" (OD28.6mm)0.503.7

1 3/8" (OD34.9mm)0.604.4

مالحظة: 
1. يتم الحصول على ما يعادل طول األنابيب مع الطول الفعلى من أنابيب الغاز.

2. ˚90 بيند من األنابيب ما يعادل L مشترك.

FT(Y)NV20FT(Y)NV25FT(Y)NV30FT(Y)S20FT(Y)S25الداخليةالموديل

R(Y)NV20R(Y)NV25R(Y)NV30R(Y)S20R(Y)S25الخارجية

333الطول االدنى المسموح به، م

304530الطول االقصى المسموح به (الطول L)، م

152515االرتفاع االقصى المسموح به (االرتفاع E)، م

6.35حجم أنبوب الغاز، مم/(بوصة)
(1/4")

6.35
(1/4")

9.53
(3/8")

6.35
(1/4")

6.35
(1/4")

12.7حجم أنبوب السائل، مم/(بوصة) 
(1/2")

15.88
(5/8")

15.88
(5/8")

12.7
(1/2")

15.88
(5/8")
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WM3035J

SCREW

WM3035J

SCREW

SCREW

SCREW

SCREW

SCREW

SCREW

الداخل

جلفطة

اخلارج

االنبوب املدفون في اجلدار
(تزويد في املوقع)

طاء ثقب اجلدار
(تزويد في املوقع) االنبوب املدفون في اجلدار

(تزويد في املوقع)

Ø 65  

نقاط احتجاز صفيحة التركيب الموصى بها

صفيحة التركيب

مشبك

العالمة (الجانب الخلفي)

االطار السفلي

الشبكة االمامية

صفيحة التركيب

التوصيل  اسالك 
المشترك

علّق الوحدة الداخلية هنا.

دليل السلك

عند كشف اطراف اسالك 
التوصيل املشترك بصورة 

مسبقة، اربط اطراف 
االسالك اليمنى بواسطة 

شريط عازل.

النهاية 
مغمورة 

بالماء

تسرب 
الماء

تسرب الماء تسرب الماء

خطأ

التصريف

صحيح خطأ

احتجاز الماء

تصريف الماء
فتحة مع مثقاب مخروطي

خطأ

لوحة تثبيت التركيب

تأكد من القوة الكافية للجدار بحيث يتحمل وزن الوحدة. بطريقة اخرى، 
من الضروري تقوية الجدار بواسطة اللوحات، او الدعامات أو القوائم.
استخدم مقياس المستوى للتثبيت األفقي، وقم بتثبيتها بواسطة 

مسامير مناسبة 7.
في حالة سحب االنابيب الخلفية للخارج، اثقب فتحة بنصف قطر 

65مم بواسطة مثقاب مخروطي. برفق اخفضه على الجدار الخارجي 
(انظر الشكل).

! تنبيه
ب الوحدة على ارتفاع أكثر من 2000م لكال من الداخل والخارج. ال تركّ •

صفيحة التركيب

برغي تثبيت صفيحة 
التركيب

20/25

صفيحة التركيب

برغي تثبيت 

صفيحة التركيب

30

تتثبيت الوحدة على لوحة التركيب
بين  ثبّت الوحدة الداخلية على القسم العلوي للوحة التركيب (اربط الكالّ

في اعلى مؤخرة الوحدة الداخلية مع الحافة العلوية للوحة التركيب).
بين بصورة صحيحة على لوحة التركيب بواسطة  تأكد من تثبيت الكالّ

تحريكهما لليسار ولليمين.

كيفية تركيب الوحدة الداخلية
علّق مخالب االطار السفلية على صفيحة التركيب. 

كيفية نزع الوحدة الداخلية
االمامية)  الشبكة  من  السفلي  القسم  (في  المؤشرة  المنطقة  ادفع 

لتحرير المخالب.

أنابيب تصريف الماء
يجب ان تكون انابيب التصريف الداخلية بشكل المنحني النازل للتصريف 

السهل. تجنب األوضاع التي يحتمل فيها تسرب الماء.
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٨

األنابيب السفلية أو الجانبية 
(إلى FTS/FTYS فقط)

اقطع غطاء منفذ األنبوب باستخدام منشار قسطل. 
 بالنسبة لألنابيب السفلية:أسفل الشبكة األمامية 

 بالنسبة لألنابيب الجانبية: على الغطاء الجانبي (جانب الشبكة األمامي وجانب الوحدة).
ضع نصل منشار القسطل على الحز، واقطع غطاء منفذ األنبوب على طول السطح الداخلي غير المتساوي.

.1
ü
ü

 بعد قطع غطاء األنبوب، قم بإجراء البرد.
  أزل الحواف الخشنة على طول مقطع القطع باستخدام مبرد إبري نصف مستدير.

ا باستخدام شريط عزل.  قم بتغليف سلك الوحدة الداخلية وأنابيب التبريد وخرطوم الصرف معً
  أدخل خرطوم الصرف وأنابيب التبريد في فتحة الحائط بعد إدخالها في فتحة األنبوب المقطوع التي تم فتحها.

.2

.3

مالحظة
احرص على عدم دخول النحاتة إلى قطاع القيادة للذراع. 
 احرص على عدم الضغط على اللوحة األمامية السفلية.

ü
ü

االنبوب الجانبي ـ االيسر

االنبوب السفلي ـ االيمن

االنبوب الجانبي ـ االيمن

ا  اربط أنبوب التبريد وخرطوم الصرف معً
باستخدام شريط فينيل الصق.

االنبوب السفلي ـ االيسر

يوضح الشكل حالة األنابيب اليسرى السفلية

جانب الشبكة األمامي

الغطاء الجانبي
(جانب الشبكة األمامي)
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يجب تركيب الوحدة الداخلية بمثل هذه الطريقة لمنع قصر الدائرة 
للهواء المفرغ البارد مع الهواء الحار الرر الراجع. يرجى اتباع المسافة 

الفارغة للتركيب الموضحة في الرسم. يجب عدم وضع الوحدة 
الداخلية في مكان معرض الشعة الشمس القوية. ايضاً، ان يكون 

ً عن األبواب او النوافذ. الموقع مناسب لألنابيب والتصريف، وبعيدا

جريان الهواء 
(الداخل)

75
ى
دن
اال

 

ة)
دي
تأ
لل

غ 
فرا

)

الفراغ المطلوب

 جميع األبعاد هي بالمليمتر مم 

 االدنى50

(فراغ للصيانة)

يمكن مد أنابيب مادة التبريد الى الوحدة بعدة طرق (اليسار او اليمين 
من الجهة الخلفية للوحدة)، باستخدام الثقوب المقطوعة الموجودة 

على غطاء الوحدة (أنظر الشكل).
قم بثني األنابيب بحذر الى الموضع المطلوب لكي تتم محاذاتها مع 

الثقوب. للجانب واألسفل الخارجي، امسك أسفل شبكة األنابيب 
ه على االتجاه المطلوب (أنظر الشكل). يمكن شد أنبوب  ومن ثم وجّ

تصريف التكاثف الى األنابيب.

أنابيب الجانب - األيمن، الخلفي - األيمن او األسفل - األيمن 

االنبوب الخلفي ـ االيمن

احزم انبوب التبريد 
وخرطوم التصريف مع 
بعض بواسطة شريط 

العزل.

االنبوب 
السفلي ـ االيمن

هنا  االنبوب  مجرى  غطاء  انزع 
لالنبوب السفلي ـ االيمن

االنبوب الجانبي ـ االيمن

هنا  االنبوب  مجرى  غطاء  انزع 
لالنبوب الجانبي ـ االيمن

لالنبوب  هنا  االنبوب  مجرى  غطاء  انزع 
السفلي ـ االيسر

مجرى  ء  غطا نزع  ا
لالنبوب  هنا  االنبوب 

اجلانبي ـ االيسر

االنبوب الخلفي ـ 
االيسر

االنبوب الجانبي ـ 
االيسر

االنبوب السفلي ـ االيسر

أنابيب الجانب - األيسر، الخلفي - األيسر او األسفل - األيسر

التخلص من ماء التكاثف للوحدة الخارجية 

(وحدة مضخة الحرارة فقط)
يوجد ثقبين على قاعدة الوحدة الخارجية من اجل انسياب الماء 

المتكثف. ادخل مرفق التصريف في احد الثقبين.
ً من الخطاف في  ً واحدا لتركيب مرفق التصريف، اوالً ادخل جزءا

القاعدة (الجزء A)، ثم اسحب مرفق التصريف باالتجاه المبين 
بواسطة السهم بينما تدخل الجزء اآلخر في القاعدة، بعد التركيب، 

تحقق من تثبيت مرفق التصريف على القاعدة بشكل محكم.
اذا تم تركيب الوحدة في منطقة ثلجية وباردة، قد يتجمد الماء 

المتكثف على القاعدة. في تلك الحالة، يرجى نزع القابس الموجود 
في اسفل الوحدة لتسهيل عملية التصريف.

•

•

•

يرجى ازالة الصفيحة 
الجانبية عند توصيل شبكة 

االنابيب وتوصيل السلك

ادفع واسحب لالعلى

قاعدة

A

مرفق التصريف
مرفق التصريف

قابس

 االدنى50

(فراغ للصيانة)

تركيب الوحدة الداخلية
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٦

تركيب الوحدة اخلارجية

مرشح تنقية ـ الهواء مع مرشح الهواء
وظيفة ازالة البكتيريا 
والفيروسات الساكنة
اطار المرشح

لسان

مرشح تنقية ـ الهواء مع وظيفة ازالة 
البكتيريا والفيروسات الساكنة (2)

الوحدة الداخلية

الوحدة الخارجية 500 مم من الجدار

75 مم او اكثر من السقف

اللوحة االمامية

50 مم او اكثر من الجدران

(على كال الجانبين)

مرشح الهواء
M4 x 12L غطاء الصيانة

فتح غطاء الصيانة  n

غطاء الصيانة نوع فتح/اغالق  

طريقة الفتح  n

انزع براغي غطاء الصيانة.  (1  

2)  اسحب غطاء الصيانة قطريا   

لالسفل في اجتاه السهم.
اسحب لالسفل.  (3  

مخطط التركيب

C D

ABCDاألبعاد

3001000300500الحد االقصى للمسافة، مم

يجب تركيب الوحدة الخارجية بمثل هذه الطريقة، لمنع قصر الدائرة 
اتباع  يرجى  للهواء.  السهل  االنسياب  اعاقة  او  الحار  المفرغ  للهواء 
المسافة الفارغة للتركيب الموضحة في الرسم. اختر أبرد مكان محتمل 
بحيث التزيد درجة حرارة الهواء الداخلي عن درجة حرارة الهواء الخارجي 

(يرجى الرجوع إلى مدى التشغيل).

المسافة الفارغة للتركيب

جع
لرا

ء ا
وا
ه
ال

ق
عائ

ق
عائ

جع
لرا

ء ا
وا
ه
ال

نة
يا
ص

 ال
ل
خ
مد

اقطع انبوب العزل الحراري بطول 
مناسب ولفه بواسطة شريط، 

وتأكد من عدم ترك فراغ داخل 
خط قطع انبوب العزل.

لف انبوب العزل بواسطة شريط 
نهائي من االسفل الى القمة.

فراغ ثقب االنبوب 
المجلفط مع 

المعجونة.

A

B

H/2

H

ق
عائ

ق
رغعائ
ملف

ء ا
وا
ه
ال

مالحظة:  إذا كان هناك أي عقبة أعلى من النصف، من ارتفاع الوحدة 
(H)، أرجو أن تسمحوا مساحة أكبر من الرقم مبين في الجدول أعاله.
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ي
رب
ع إجراءات فك التغليف

وحدة التركيب على الجدار

1. بعد نزع األحزمة وسحب احد المساند الجانبية، ادفع الوحدة إلى الجانب المعاكس.

•

2. اسحب الوحدة من اجلانب اآلخر.

الوحدة اخلارجية

1. بعد نزع األحزمة، اسحب صندوق الكرتون من اجلانب العلوي للوحدة.

•

.Daikin هذا املنتج غير مصمم إلعادة - التغليف. في حالة إعادة - التغليف، اتصل بوكيل *

هام
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! تنبيه! تحذير
الذين  المختصيين  الفنيين  قبل  من  والصيانة  التركيب  عملية  اجراء  يجب 
لديهم حسن االطالع على الشفرة والتنظيم المحلي، والخبرة مع هذا النوع 

من االجهزة.
اسالك  شبكة  تنظيم  الى  وفقاً  القوة  مجال  اسالك  شبكة  نصب  يجب 

الوطن.
تأكد من ان معدل الفولطية للوحدة يتطابق مع اللوحة المحددة قبل أن تبدأ 

باعمال شبكة االسالك وفقاً الى مخطط التمديدات الكهربائية.
يجب تأريض الوحدة لمنع المخاطر المحتملة بسبب نقص العازل.

يجب ان ال تالمس االسالك الكهربائية انابيب المبرد او اية اجزاء متحركة من 
محركات المروحة.

تأكد من تحويل الوحدة على موضع االيقاف OFF قبل اجراء عملية النصب 
او الصيانة للوحدة.

افصل مكيف الهواء من مصدر تزويد الطاقة الكهربائية الرئيسي قبل اجراء 
عملية صيانة وحدة مكيف الهواء.

الكهربائية  الطاقة  تكون  عندما  الكهربائية  الطاقة  سلك  تسحب  ال 
تسبب  ان  ويمكن  قوية  كهربائية  ضربات  ذلك  يسبب  ان  يمكن  موصولة. 

مخاطرالحريق.
الكهربائية واسالك  ضع الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية، وكبل الطاقة 
االرسال، على مسافة 1 متر على االقل بعيدا عن اجهزة التلفزيونات والراديو، 
وذلك لمنع تشوه الصورة والتشويش االذاعي. {اعتمادا على نوع ومصدر االمواج 
المسافة  كانت  اذا  وحتى  اذاعي  تشويش  سماع  يتم  ان  يمكن  الكهربائية، 

اكثر من 1 متر}.

•

•

•

•
•

•

•

•

•

يرجى مالحظة النقاط المهمة التالية عند النصب.
التنصب الوحدة في مكان معرض لغاز سريع االلتهاب.

ع حول الوحدة، فانه يمكن ان يسبب ذلك اشعال    اذا تسرّب الغاز وتجمّ
النار.

تأكد من توصيل أنابيب التصريف بصورة صحيحة.
  اذا لم يتم توصيل انابيب التصريف بصورة صحيحة، سوف يتسرب الماء 

الذي يؤدي الى ترطب األثاث.
التفرط في شحن الوحدة.

  تم شحن الوحدة مسبقاً في المصنع. يؤدي الشحن الزائد الى تجاوز 
التيار او تلف الضاغطة.

تأكد من غلق لوحة الوحدة بعد اجراء الصيانة او النصب.
المصحوب  التشغيل  الى  بالوحدة  بأحكام  اللوحات  غلق  عدم    يؤدي 

بالضوضاء.
حافات حادة و اسطح ملتفة في مواقع كامنة والتي تسبب مخاطر الجروح. 

تجنب من االحتكاك بهذه األماكن.
قبل فصل مصدر تزويد الطاقة الكهربائية، اضبط مفتاح التشغيل/ االيقاف 
 “OFF” الموجود على وحدة التحكم عن بعد على وضع االيقاف ON/OFF
وذلك لمنع حصول ازعاج وضرر من المكيف. في حالة عدم عمل ذلك، سوف 
تشتغل مراوح المكيف اوتوماتيكيا عند استعادة الطاقة الكهربائية ويمكن 

ان يتعرّض االشخاص الفنيين اوالمستعمل للخطر.
ب الوحدة على أو بقرب المدخل. ال تركّ

أو  الهواء  مكيّف  وحدة  من  جدا  قريب  بشكل  تدفئة  جهاز  أيّ  ل  تشغّ ال 
زيت،  بخار  أو  للزيت  تبخر  معدني،  زيت  يوجد  حيث  الغرفة  في  تستعمله 
الن هذا يمكن أن يسبب ذوبان أو تشويه الجزء بالستيكي نتيجة للحرارة 

المفرطة أو التفاعل الكيماوي.
عند استعمال الوحدة في المطبخ، ال تسمح للطحين بالدخول إلى أنبوب 

امتصاص الوحدة.
هذه الوحدة غير مناسبة لالستعمال في المصنع حيث يوجد سحب زيت 

للقطع أو مسحوق حديدي أو الفولطية كثيرا.
ب الوحدات في مناطق مثل مناطق الينابيع الحارة أو مصفاة البترول  ال تركّ

حيث يوجد غازات كبريتية.
هي  التوصيل  اطراف  وعالمات  الخارجية  الوحدة  اسالك  الوان  ان  من  تأكد 

نفسها على الوحدات الداخلية على التوالي.
هام: التنصب او تستعمل وحدة مكيفة الهواء في غرفة الغسيل.

ال تستخدم أسالك مضمومة أو ملتوية لتوليد الطاقة للجهاز.
ال يجب استخدام اآللة في مكان قابل للتفجير.
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احتياطات األمان

كتيب التركيب

الحظة
متطلبات التخلص من مكيف الهواء

مكيف الهواء مؤشر بهذا الرمز. هذا يعني انه يجب عدم خلط المنتجات الكهربائية وااللكترونية مع فضالت المنزل غير المصنفة.
ال تحاول تفكيك المكيف بنفسك: يجب اجراء تفكيك مكيف الهواء، ومعالجة مادة التبريد، والزيت واالجزاء االخرى من قبل اشخاص مختصني وذلك حسب 

القوانني المحلية والوطنبة املتعلقة بذلك.
يجب تصليح مكيفات الهواء في اماكن متخصصة بالتصليح من اجل اعادة االستعمال، والتدوير واالصالح. بواسطة التخلص الصحيح من هذا المنتج، 

فانك سوف تساعد على منع النتائج السلبية من اجل المحافظة على البيئة وصحة االنسان. يرجى االتصال بالفنيني المختصني او السلطات المحلية من 
اجل الحصول على معلومات اكثر.

يجب اخراج البطاريات من وحدة التحكم عن بعد والتخلص من البطاريات بصورة منفصلة وذلك حسب القوانني المحلية والوطنبة المتعلقة بذلك.

يزودك هذا الكتيب بطرق التركيب لضمان التشغيل العادي الجيد والمأمون لوحدة مكيفة الهواء. 
قد يكون من الضروري اجراء ضبط خاص لكي يالئم متطلباتك.

قبل استعمال مكيفة الهواء، يرجى قراءة كتيب التعليمات هذا بعناية واالحتفاظ به للمراجعة في المستقبل.
هذا الجهاز معد لالستعمال من قبل مستعملين ذوي خبرة ومدربين في المتاجر، في المصانع والمزارع الصغيرة، او لالستعمال التجاري من قبل أشخاص معنيين.

هذا الجهاز غير مصمم لالستعمال من قبل االشخاص، بما في ذلك االطفال، الذين لديهم نقص او اعاقة في قدراتهم الجسدية او الحسية او العقلية او نقص في الخبرة 
والمعرفة بتشغيل الجهاز، إال اذا تم االشراف عليهم او اعطائهم التعليمات المتعلقة باستعمال الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سالمتهم. 

يجب االشراف على االطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
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جميع األبعاد هي بالمليمتر مم
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الوحدة الخارجية

جميع األبعاد هي بالمليمتر مم

األبعاد
الموديل

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS

R(Y)NV20/25
R(Y)S20/25

85573032852018244931491011136031261641534237375362

األبعاد

الموديل
ABCDEFGHIJKLM

FT(Y)NV3012893102402011935750458019617765052

D

B

G

H J

L M

A

K

F

I

F

E

SCREW

WM3035J WM3035J

SCREW

SCREW

SCREW

SCREW

SCREWSCREW

الوحدة الداخلية

 جميع األبعاد هي بالمليمتر مم

FTD30/36 لوحة التركيب

طرف انبوب السائل طرف انبوب الغاز
مكان خرطوم 

التصريف

من خالل ثقب الجدار 
قطر 65 مم
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M

A
DO

B
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C

HG
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 جميع األبعاد هي بالمليمتر مم

الوحدة الداخلية

المنظر األمامي

المنظر العلوي

المنظر الجانبي

A C

B

 اتجاه االنابيب

اليساراليمين
الخلفالخلف

االسفلاالسفل
شق التهوية

برغي تثبيت الشبكة االمامية
(الداخل)

مستقبل االشارة

الوحدة الداخلية مفتاح 
 OFF ايقاف/ON تشغيل

ثرموستات درجة حرارة 
الغرفة (الداخل)

صفيحة االسم

بلوك التوصيل مع 
توصيل االرضي

الرسم التخطيطي واألبعاد

تبيّن العالمة 

لوحة التركيب 20/25

D

B

G

H J
L M

A

K

F

I

G
F

E

طرف انبوب السائل طرف انبوب الغاز مكان خرطوم 
التصريف

من خالل ثقب الجدار 
قطر 65 مم

 جميع األبعاد هي بالمليمتر مم

األبعاد
الموديل

ABCDEFGHIJKLM

FT(Y)NV20/251124310237190173614045489121958045

FT(Y)S20/251172320242190173614045489121958045
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عربي كتيب التركيب
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التركيب

الموديل
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