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Дякуємо за вибір продукції ТМ «Neoclima». Будь ласка, прочитайте цю інструкцію перед початком експлуатації.
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Дякуємо за вибір продуктів нашої компанії! 

Ця інструкція є загальною для касетних фанкойлів серії FCS300-1000 ТМ 

«Neoclima». Обраний вами пристрій може незначною мірою відрізнятися від того, який 

описується в інструкції. Ці відмінності не вплинуть на технічні характеристики 

придбанного Вами фанколу. Також виробник має право вносити зміни в конструкцію, 

дизайн и функціональні можливості своєї продукції без попередження. 

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням пристрою та 

зберігайте її у доступному місці. 
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1. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ МОНТАЖУ 
 
Агрегати, що постачаються, можуть використовуватися виключно в системах 

кліматичних системах. Не використовуйте агрегат в інших цілях! 

Всі роботи з пристроєм (монтаж, з’єднання, ремонт, обслуговування) повинні 

виконуватися виключно кваліфікованим персоналом. 

Задавайте відповідну температуру всередині приміщень, особливо якщо в них 

знаходяться люди похилого віку, діти або хворі. 

Усі електромонтажні роботи повинні виконуватися виключно уповноваженими 

фахівцями – електриками з відповідним рівнем доступу. Попередньо має бути вимкнено 

запобіжний вимикач на розподільчому щиті електроживлення. 

Під час монтажу та обслуговування агрегату використовуйте спеціальний робочий одяг 

та будьте обережними: кути агрегату і складових частин можуть спричинити поранення. Не 

встановлюйте і не використовуйте агрегат на нерівних, кривих та інших нестійких і 

нетривких поверхнях. Встановлюйте агрегат надійно, забезпечуючи безпечне використання. 

Не використовуйте агрегат у вибухонебезпечних і агресивних середовищах. 

Під’єднання електрики повинно виконуватися компетентним персоналом при 

дотриманні діючих норм та правил. 

Напруга повинна подаватися  до агрегату через вимикач з проміжком між контактами 

не менше 3 мм. Вимикач і кабель живлення повинні бути підібрані відповідно до 

електричних даних агрегату. Вимикач напруги повинен бути легкодоступним. 

Переконайтеся в тому, що зливний шланг забезпечує ефективне видалення конденсату, 

що утворюється при роботі обладнання в режимі охолодження – невірне встановлення може 

спричинити витік води і псування інтер'єру. 

Не розміщуйте вогненебезпечні електроприлади, займисті аерозолі поблизу місця 

виходу повітря. Тварин і рослини не повинні знаходитися поблизу виходу повітря - це може 

заподіяти їм шкоду. 

Ніколи не кладіть руки або сторонні предмети в отвір для виходу повітря. Швидкісні 

вентилятори можуть поранити руки,або самі вийти з ладу. 

Зберігайте всі елементи пристрою в чистоті. В іншому випадку, може трапитися 

коротке замикання. 

У випадку появи неприродних шумів, запахів або диму, відразу ж вимкніть живлення 

пристрою. 
 
 
 
 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАНКОЙЛИ 

Фанкойл забезпечує нагрівання та/або охолодження окремого простору. Він створює 

комфортне середовище у комерційних та житлових приміщеннях. Фанкойли широко 

використовуються для кондиціонування офісів, готелів та житлових будинків. 

Основні компоненти фанкойлів: 

1. Вентилятор, 

2. Теплообмінник. 

У теплообмінник подається гаряча або холодна вода від джерела нагріву або 

охолодження. 
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3. ВСТАНОВЛЕННЯ ФАНКОЙЛУ 
 

Фанкойли постачаються готовими до під’єднання. Монтаж повинен виконуватися 

кваліфікованим персоналом. Фанкойли монтуються всередині приміщення. Необхідно 

передбачати доступ для обслуговування фанкойлів. 

 

 

 

Не допускається:  
• монтувати фанкойли у вибухо-, пожежо-небезпечних приміщеннях, в місцях з 

наявністю високочастотних коливань і в приміщеннях з інтенсивним виділенням масляних 

парів або забруднень інших видів. 

 

 

 

Порядок встановлення: 

Виберіть місце → Встановіть фанкойл → Встановіть гідравлічні трубопроводи → 

Під’єднайте дренажний трубопровід → Під’єднайте електропровід → Перевірте 

роботу 

 

 

 

Місце монтажу:  
Переконайтеся у наступному:  
• Є достатньо місця для монтажу та технічного обслуговування (див. мал.2).   
• Стеля горизонтальна і здатна витримати вагу фанкойла.   
• Простір навколо агрегату забезпечує достатню циркуляцію та розподіл повітря 

по всьому приміщенню.  

• Фанкойл встановлюється як надалі від джерел люмінесцентного випромінювання та 

інших приладів,які спроможні викликати перешкоди для роботи інфрачервоного 

пульта ДК.    
• Встановлюйте як надалі від нагрівальних приладів  безпосереднього теплового 

випромінювання.   
Монтаж агрегату в наступних місцях може призвести до виникнення несправностей 

(якщо не можна уникнути встановлення у цих місцях, проконсультуйтеся з 

постачальником). 

• Забезпечено легкий доступ до гідравлічних і дренажних трубопроводів для 

технічного обслуговування.   
• Що місце для встановлення не замерзає.  
• Що конденсат зливається належним чином.   
• Що фанкойл не змонтований в місцях де є отруйні гази (наприклад, сульфіди), 

розчинені в повітрі, у вибухонебезпечних середовищах, також у приміщеннях з 

нестабільним електроживленням.  
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Підготовка до робіт з гідравлічним контуром. 

Агрегат обладнаний вхідним и вихідним патрубками для з'єднання з гідравлічним контуром. 

Розрахунки гідравлічного контуру виконуються проектною (проектно-монтажною) 

компанією та повинні відповідати діючим Державним нормам і правилам. 

 

 

УВАГА ! 

Агрегат  може використовуватися тільки у замкненому гідравлічному контурі. Використання 

у відкритому  гідравлічному контурі може викликати підвищену корозію теплообміннику та 

трубопроводів. 

 

 

До виконання робіт,перевірте наступне: 

 

 Максимальний тиск води 10 бар; 

 мінімальна температура води (в режимі охолодження) 5°C; 

 максимальна температура води  (в режимі обігріву) 60°C; 

 обов'язково встановлюйте у трубопроводах компоненти які робочій витримують тиск 

і температуру води; 

 забезпечте достатні міри безпеки в водяному контурі, щоб тиск води ні в якому разі 

не перевищував максимально допустимий робочий тиск; 

 забезпечте належний злив для клапану скидання тиску (якщо він встановлений) щоб 

уникнути попадання води на електричні компоненти; 

 переконайтеся, що інтенсивність витрати води співпадає з таблицею характеристик 

фанкойлу (стор. 17); 

 обладнайте агрегат відсічними клапанами для того, щоб проводити планове 

обслуговування без зливання води з усієї системи; 

 встановіть на всіх нижніх точках системи зливні крани для повного зливання контуру 

підчас обслуговування агрегату; 

 встановить на усіх верхніх точках системи повітря-спускні клапани. Клапани повинні 

розташовуватися в місцях, легко доступних для проведення обслуговування. Ручний 

повітря-спускний клапан також монтується на агрегат; 

 завжди  використовуйте матеріали, сумісні при використанні з водою та гликолем з 

концентрацією не більш 40%; 

 виберіть діаметр трубопроводу відповідно до необхідної витрати води та зовнішнім 

статичним тиском насосу системи. 
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Підготовка до монтажу електропроводки: 

Силовий кабель повинен бути знеструмлений перед монтажем. Вся проводка та компоненти 

встановлюються на місці монтажником и повинні відповідати діючим нормативам. 

 

 

 

Попередження: 

До стаціонарної проводки необхідно підключити основний вимикача бо інші засоби 

роз'єднання по всім полюсам у відповідності до діючих нормативів. 

 

 

 

 

До підключення електропроводки перевірте наступне: 

 використовуйте тільки мідний кабель; 

 уся електропроводка на місці повинна виконуватися у відповідності з електричною 

схемою, яка надається разом з агрегатом; 

 не стискайте джгути кабелів і стежте, щоб кабелі не стикалися з трубопроводами і 

гострими краями обладнання. Простежте за тим, щоб на клемні з'єднання не чинився 

зовнішній механічний тиск; 

 обов'язково встановіть заземлення. Не допускається заземлення агрегату на 

трубопровід інженерних мереж, розрядник чи телефонну наземну станцію. Ненадійне 

заземлення може привести до ураження електричним струмом; 

 обов'язково встановіть індикатор замикання на землю у відповідності до діючих 

нормативів. Невиконання цих вимог може призвести до враження електричним 

струмом або загорянню. Індикатор замкнення на землю купується окремо; 

 обов'язково встановіть необхідні запобіжники або автоматичні роз'єднувачі, які 

повинні спрацьовувати при силі струму у 1,5 рази більшим за номінальний. 

Запобіжники або автоматичні роз'єднувачі купуються окремо. 

 

 

 

Інформація: 

Обладнання, про яке йде мова, може викликати електронні перешкоди, викликані 

радіочастотною енергією. Обладнання відповідає специфікаціям, розробленим для 

забезпечення достатнього захисту від таких перешкод. Однак,  гарантія не виникнення 

перешкод у конкретній установці - відсутня. Тому рекомендується встановлювати обладнання 

і електропроводку на достатній відстані від стереофонічної апаратури, персональних 

комп'ютерів і т.п. В надзвичайних обставинах необхідно відстань не менше 3 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Монтаж корпусу  
1. Зробіть, де потрібно,отвір у підвісній горизонтальній стелі (якщо вона є) 

 580 × 580 (для моделей FCS 300, FCS 400), або 840 × 840 мм (для інших моделей). 

Використовуйте паперовий трафарет, який постачається з кондиціонером (мал.1). 

 Визначте довжину і діаметри трубопроводів і кабелів, що під’єднуються. Коли отвір у 

стелі буде зроблено, може знадобитися укріплення стелі для підтримки рівня і запобігання 

вібрацій, будь ласка, зафіксуйте стелю в місцях, де це необхідно.  
2. Виберіть місце на несучій стелі для встановлення монтажних шпильок відповідно до 

отворів під шпильки на корпусі фанкойла. Відмітьте відстані монтажних отворів за 

допомогою паперового шаблону для монтажу, який іде у комплекті (мал.2,3). 

 

 Просвердліть 4 отвори діаметром 12 мм, глибиною 50 ~ 55 мм. Закріпіть шпильки в 

отворах за допомогою анкерів. 
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 Визначте довжину монтажних шпильок від стелі, відріжте зайву частину (мал. 4). 

3. Закріпіть блок гайками на чотирьох шпильках і вирівняйте його по горизонталі. 

 Використовуйте прозорий шланг, наповнений водою, або індикатор рівня для 

перевірки горизонтальності корпусу по чотирьох сторонах або по діагоналі (мал. 5). 

 Вирівняйте агрегат таким чином, щоб проміжки між корпусом і краями отвору були 

рівними. Нижня частина корпусу повинна заглиблюватися в стелю на 10-12 мм (мал. 4). 

 Після того, як відбулось встановлення фанкойлу та перевірка рівня його 

встановлення, щільно затягніть всі гайки. 
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Монтаж панелі  
В жодному випадку не можна класти панель лицевою стороною на підлогу, не 

притуляти її лицевою стороною до стіни і не класти на виступаючі предмети.  
В жодному випадку не кидайте панель і не завдавайте по ній ударів.  

1. Зніміть впускну решітку.  
Натисніть одночасно дві кнопки на панелі, потягніть панель на себе (мал. 6).  

Підніміть край решітки на кут 45 ° і вийміть її (мал. 7).  
2. Зніміть монтажні кришки з чотирьох кутів панелі. Відкрутіть гвинти 

натягнення,послабте троси кришок і зніміть їх (мал. 8).  

 

 

 

3. Встановіть панель.  
Зафіксуйте два діагональні кронштейни кріплення панелі на відповідні кріплення 

корпусу (мал. 9 ( 1)). Потім підвісьте там два інших кронштейни кріплення на відповідні 

кріплення корпусу (мал. 9 ( 2)).  
Не намотуйте дроти двигуна повороту жалюзі на елементи кріплення. Підтягніть 

чотири гвинти натягнення кронштейнів кріплення панелі, щоб утримувати панель у 

горизонтальному положенні.  
Злегка відрегулюйте панель в напрямку,зазначеному стрілкою на мал. 9 (4), щоб центр 

панелі збігся з центром отвору в стелі. Перевірте, чи надійно зафіксовані кронштейни 

кріплення по чотирьох кутах.  
Продовжуйте затягувати гвинти під гаками панелі доти, поки товщина ущільнення між 

корпусом і виходом панелі не зменшиться до 4-6 мм. Край панелі повинен тісно стикатися зі 

стелею (мал. 10).  
Проблема, показана на мал.11, може виникнути через недостатньо міцно затягнуті 

гвинти.  
Якщо після того, як ви затягнули гвинти, все ще залишається зазор між панеллю і 

стелею, висоту встановлення фанкойла слід знову змінити (мал.12 ліворуч).  
Ви можете змінити висоту встановлення фанкойла за допомогою отворів по 4 кутах 

панелі, якщо це не створить перешкод для видалення конденсату (мал. 12 справа). 

4. Встановіть повітря-забірну решітку на панелі, приєднайте виносний кабель двигуна 

жалюзі та плати керування до відповідних клем на корпусі фанкойла.  

5. Закрийте повітря-забірні грати на панелі.   
6. Встановіть на місце кришки:  

 Закріпіть трос кришки на гвинті кришки (мал. 13 зліва).  

 Злегка притисніть кришку до панелі ( мал. 13 справа). 
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Монтаж дренажної системи  
1. Ви можете використовувати поліетиленовий шланг в якості дренажної труби 

(зовнішній діаметр 37 ~ 39 мм, внутрішній діаметр 32 мм).  

2. Одягніть впускну частину зливної труби на патрубок насосу і надійно з'єднайте їх  за 

допомогою хомута. Застосовуйте силу обережно, щоб не зламати патрубок насосу.  
3. Патрубок насосу і дренажна труба повинні бути щільно з’єднані хомутом, щоб 

уникнути протікання конденсату.  

4. Щоб вода не виливалася назад в кондиціонер під час зупинки агрегату, будь ласка, 

прокладіть зливну трубу з кутом нахилу в бік виходу більше 2 /100 (мал. 14а).  

Уникайте прогинань дренажної труби ( мал. 14b).   
5. При під’єднанні, не тягніть зливну трубу, застосовуючи силу, з метою уникнення  

розгерметизації. При цьому необхідно зробити опори через кожні 1-1,5 м, щоб уникнути 

провисання зливної труби. Можна прикріпити зливну трубу до будь-якої жорсткої рейки для 

її фіксації (мал. 14с). Якщо випускна сторона зливної труби знаходиться вище від місця 

під'єднання насосу, трубу слід розташовувати максимально вертикально (мал. 15). Кінець 

зливної труби повинен бути більш, ніж на 50 мм, вище від землі або водостічної труби, 

занурювати його в воду не можна. Якщо ви відводите конденсат безпосередньо в 

каналізаційний стік, зробіть U-подібний сифон, загнувши трубу вниз і вгору, щоб уникнути 

попадання в приміщення сторонніх запахів через зливну трубу. Зливання дренажу в систему 

каналізації необхідно забезпечити з розривом струменя (воронка). Усі стики дренажної 

системи повинні бути герметичними, щоб уникнути протікання води. 
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Перевірка дренажної системи зливанням.  
1. Перевірте прохідність дренажної труби.   
2. У приміщеннях з підвісними стелями цей тест рекомендується проводити перед 

монтажем стелі.  

 Зніміть лючок і налийте близько 2000 мл. води у водоприймач через 

наливну трубку (мал. 16 і 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Увімкніть електроживлення і запустіть фанкойл в режимі «охолодження». Послухайте 

роботу дренажного насосу на наявність сторонніх звуків. Переконайтеся, що вода 

відводиться без проблем (перед зливанням допускається затримка біля 1 хв., відповідно до 

довжини дренажної труби). Перевірте, чи немає протікання води на стиках.   
 Вимкніть фанкойл на три хвилини, перевірте, чи все гаразд. Якщо дренажний шланг 

встановлений неправильно, при переповненні піддону водою,засвітиться червоний 

індикатор, - вода може вилитися з водоприймача.   
 Перевірте дренажний насос. Чи зливається вода відразу після сигналізації високого 

рівня води? Якщо рівень води не може опуститися нижче межі, фанкойл вимкнеться. 

Вимкніть електроживлення і злийте всю воду та перезапустіть фанкойл.   
3. Пробка зливного отвору використовується для зливання води з водоприймача   

при технічному обслуговуванні фанкойла. Щоразу надійно закріплюйте пробку, щоб 

уникнути протікання. 
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4. Інфрачервоний пульт ДК 

 

 
 

 

 Кнопка ON/OFF (увімкнення / вимкнення): Увімкнення кондиціонеру. При повторному 

натисненні – вимкнення. 

При першому запуску (з режиму OFF у режим ON ) будуть встановлені робочі умови 

базових налаштувань (встановлена температура 25℃. Будуть встановлені автоматичні 

параметри швидкості обертання вентилятора; вимкнені режими LAMP,  TURBO,  

CLEAN, SLEEP, TIMER та вимкнена функція HOLD). Якщо при повторному включенні 

(з режиму OFF – ON) будуть використані параметри, аналогічні налаштуванням до 

моменту зупинки. Але анулюються режими LAMP, CLEAN, SLEEP, TURBO та TIMER. 

 Кнопка MODE (вибір режиму): Перемикання режимів роботи у наступному порядку: 

AUTO (автоматичний) → COOL (охолодження) → DRY (осушення) → HEAT (нагрівання) 

→ FAN (вентилятор) → AUTO (автоматичний) 

 кнопки ▲ та ▼(встановлення потрібної температури). У режимі DRY або AUTO 

натискання кнопок ▲ та ▼ не змінить температуру. У інших режимах натисніть кнопку 

один раз, щоб зменшити або збільшити температуру на 1℃ у інтервалі:  

32℃→31℃→…→17℃→16℃. 

 Кнопка FAN SPEED (швидкість вентилятора): зміна швидкості потоку повітря. Натисніть 

кнопку, щоб перемикати режими у такому порядку: автоматично встановлена швидкість 

потоку повітря → висока швидкість → середня швидкість → низька швидкість → 

автоматично встановлена швидкість потоку повітря. Пульт ДК не буде реагувати на 

On/Off  влючення чи вимкнення 

фанкойлу 

Fan speed – використовується для 

вибору швидкості потоку повітря 

(автоматична, висока, середня, 

низька). 

Timer – використовується для 

увімкнення/вимкнення таймеру. 

Mode – використовується для 

вибору режимів роботи: 

автоматичний, охолодження, 

осушування, нагрівання та 

вентиляція 

Turbo – кнопка активує/деактивує 

підвищену швидкість потоку 

повітря. 

Swing – використовується для 

зміни фіксованого положення 

жалюзі (змінана прямку повітря). 

AirFlow – використовується для 

активаціі режиму автоматичного 

коливання жалюзі. 

Temp – кнопки встановлення 

бажаної температури у діапазоні 

від 16 до 32 градусів по Цельсію. 

Sleep – використовується для 

вибору та анулювання режиму 

тиші. 

Hold – використовується для 

блокування та розблокування 

кнопок. 

Clean – використовується для 

виборута анулювання режиму 

очищення (опціонально) 

Lamp – використовується для 

увімкнення та вимкнення індикаціі 

на дісплею на фанкойлі 

(опціонально). 
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натискання кнопки в режимі DRY, тому що осушування відбувається виключно на 

низькій швидкості. 

 Кнопка SWING (зміна напряму подачі повітря): У режимі осушування, напрямок 

залишається без змін. У інших режимах натисніть кнопку, щоб перемикати режими 

положення жалюзі. Натискайте кнопку для зміни режимів потоку повітря у наступному 

порядку: SWING →STOP →SWING. 

 Кнопка AIR FLOW (використовується для активації режиму автоматичного коливання 

жалюзі): При першому запуску базовими налаштуваннями визначено змінний потік 

повітря (жалюзі не зафіксовані);  

 Кнопка TIMER (таймер): В базових налаштуваннях відсутні налаштування таймеру; 

натисніть кнопку, щоб встановити час. Відповідає за зміну показників годин та хвилин 

для встановлення дійсного часу, а також часу автоматичного увімкнення та вимкнення 

кондиціонеру. Натискання кнопки MODE не може відмінити дію таймеру. 

 Кнопка HOLD (блокування): Базовими налаштуваннями режим блокування вимкнено; 

натисніть кнопку, щоб обрати режим у відповідному порядку: кнопка HOLD → відмінити 

HOLD → кнопка HOLD. У режимі блокування усі кнопки, окрім кнопки HOLD пульту 

ДК не будуть працювати. (ПРИМІТКА:   У режимі блокування,  дистанційну та 

операційну панелі пристрою буде автоматично заблоковано натисканням кнопки HOLD; 

щоб розблокувати - натисніть кнопку ще раз. 

 Кнопка SLEEP (режим тиші): Натискайте на кнопку, щоб перемикати режими у 

наступному порядку: SLEEP→ анулювати SLEEP→ SLEEP. Функція тиші не буде 

анульована при зміні режимів. Натисніть кнопку для встановлення режиму тиші і 

швидкість потоку повітря буде автоматично зменшена, також її не можливо буде змінити  

кнопкою FAN SPEED. 

 Кнопка TURBO (підвищена швидкість обертів вентилятора): Базовими налаштуваннями 

режим "турбо" не увімкнений, а також кнопка не працює у режимах AUTOMATIC , DRY  

та FAN (відсутнє відображення індикації та неможливо надіслати сигнал). Однак, пульт 

буде перемикатися між вимкненим та увімкненим станом у режим TURBO, при 

натисканні кнопки у інших режимі. 

 Кнопка LAMP (світлова індикація): опціональна кнопка для спеціальних кондиціонерів. 

 Кнопка CLEAN (очищення): опціональна кнопка для спеціальних кондиціонерів. 

Примітки щодо використання пульту ДК 

1. Не залишайте пульт ДК біля джерел тепла, таких як електричні нагрівачі, тощо. 

2. Не залишайте пульт ДК під сонячним промінням. 

3. Слідкуйте за пультом та уникайте падіння пульту та його пошкодження. 

4. Не розміщуйте будь-яких перешкод між приймачем сигналу кондиціонера та 

пультом ДУ, оскільки це може зашкодити надсиланню або отриманню сигналу. 

5. Не розпилюйте воду або іншу рідину на пульт ДК. 

 

ПРИМІТКА: Якщо пульт ДК виходить з ладу, будь-ласка, змініть батарею та увімкніть 

пристрій. Якщо це не вирішило проблему, перевірте чи подається живлення на 

кондиціонер. 

Якщо виникають умови, вказані нижче, батарейки розряджено: 

1. Після натискання на кнопки пульта кондиціонер не може прийняти від нього сигнал.  

2. На дисплеї відсутня індикація.  

 

Нижче вказано послідовність дій:  

 Зніміть задню кришку, витягніть старі батарейки. 

 Замініть батарейки, будь-ласка, зверніть увагу на позначення полярності 

«+» та «--»  на батарейках та у пульту. 

 Закрийте задню кришку та встановіть поточний час. 

 Впевніться, чи відображається індикація часу у форматі: 0:00. 
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ПРИМІТКИ 

 

1. Не можна використовувати старі та нові батарейки разом. 

2. Якщо пульт ДК не використовується протягом тривалого часу, будь-ласка, витягніть батарейки. 

3. Термін експлуатації батарейок, згідно вимог стандарту JIS або IEC - від 6 до 12 місяців в 

стандартних умовах; подовження терміну експлуатації або використання батарейок, що не 

відповідають вказаним ТУ можуть призвести до витікання рідини та збою в роботі пульту ДУ. 

4. "Рекомендований термін експлуатації" вказано на батарейці; фактичний час експлуатації може 

бути меншим, ніж рекомендований. 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. ІНДИКАЦІЯ НА ДИСПЛЕЇ ДЕКОРАТИВНОЇ ПАНЕЛІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Power       Run      Timer      Protection 

 

 

 

Power (Індикація живлення): горить червоним, коли живлення подано, RED; 
Run (Індикація роботи): горить зеленим, коли кондиціонер працює, GREEN; 
Timer (Таймер): горить жовтим, коли активований таймер, YELLOW; 
Protection (Режим захисту): горить червоним, як що виникає аварія, RED; 
Emergency button (аварійна кнопка запуску): якщо немає можливості використати 
дистанційний пульт, натисніть кнопку EMERGENCY для запуску або зупинки 
кондиціонеру у автоматичному режимі. 

 

Receiving window: віконце приймача сигналів від пульта ДК. 
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6. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 

 

Після установки агрегату в першу чергу необхідно перевірити наступне. За виконання всіх 

зазначених перевірок агрегат необхідно закрити і тільки після цього вмикати живлення. 

 

 

Переконайтеся що: 

 

1. Агрегат встановлений належним чином. При невірному монтажу під час запуску 

агрегату з’являються сторонні шуми та вібрація. 

2. Агрегат повністю ізольований. При неповній ізоляції тече водяний конденсат. 

3. Потік злива рівномірний. При нерівномірному потоці зливу тече водяний 

конденсат. 

4. Напруга живлення відповідає напрузі, вказаній на паспортній табличці агрегату. 

5. З'єднання електропроводки і трубопроводів правильні. У разі неправильних з'єднань 

агрегат може вийти з ладу, або перегорять компоненти.  

6. Провід заземлення під'єднаний вірно. Клеми заземлення затягнуті. 

7. Перетин проводів відповідає специфікаціям. У разі неправильного перетину проводів 

агрегат може вийти з ладу, або перегорять компоненти. 

8. Запобіжники, автоматичні роз'єднувачі та інші, встановлені на місці, захисні пристрої 

мають вірні номінали і тип. 

9. Обхід запобіжників і захисних пристроїв відсутній. 

10. У блоці керування та всередині агрегату немає візуально не щільних з'єднань і 

пошкоджених електричних компонентів. 

11. Усередині агрегату немає пошкоджених компонентів і стислих труб. 

12. Усередині агрегату немає витоку води. При наявності витоку води закрийте запірні 

клапани на впуску і випуску води та зверніться до найближчого авторизованого 

сервісного центру. 

13. Все повітря видалене з контуру. 

14. Все додаткове обладнання встановлено і підключено належним чином. 

15. Вхід і вихід повітря у фанкойл не перегороджений папером, картоном і подібними 

матеріалами. 
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7. ТЕСТОВИЙ ЗАПУСК 
 

Тестовий запуск необхідно здійснювати після усіх монтажних робіт. Будь ласка, 

перевірте перед тестовим запуском коректність встановлення блоків, проводки, зливного 

шлангу, надходження тепла або холоду, заземлення, електроживлення, простоту доступу до 

елементів блоку. 

Тестовий запуск:  
1) Керуйте блоком використовуючи пульт ДК.  
2) Перевірте можливість увімкнення/вимкнення, використовуючи пульт ДК.  
3) Перевірте працездатність всіх кнопок в пульті ДК.   
4) Перевірте надходження тепла або холоду.   
5) Перевірте комфортність температури у кімнаті. 

Оптимальний режим:   
а. Налаштуйте потік повітря таким чином, щоб уникнути прямого 

потрапляння на людей.  

б. Встановіть не надто високу і не дуже низьку температуру на пульті 

дистанційного керування.  
в. У режимі охолодження необхідно, при можливості, закрити віконні жалюзі, а 

також зачиняти вікна для більш ефективного охолодження.  

г. Будь ласка, встановіть графік роботи за допомогою пульту ДК.  
     д. Будь ласка, очищайте фільтр раз на кілька тижнів 

6) Перевірте роботу індикації.   
7) Перевірте перехід в ручний режим роботи.   
8) Перевірте встановлення зливного шлангу.   
9) Увімкніть нагрівання повітря, що надходить, і перевірте, чи не накопичується де-

небудь вода, особливо на зливний пробці.  

10) Перевірте блок на появу неприродних вібрацій, шумів.  

 

 

 
Очищення повітряного фільтра 

Очищення фільтру проводиться в міру необхідності. Очищення фільтру проводиться не рідше 

одного разу на 6 місяців. Якщо агрегат встановлений в приміщенні з вкрай забрудненим повітрям, 

очищення потрібно проводити частіше. 

При неможливості очищення замініть повітряний фільтр з фірмових запасних частин. Для очищення 

повітряного фільтра: 

1. Вимкніть електроживлення. 

2. Одночасно натисніть на обидві ручки і обережно опустіть решітку (мал.6) 

Тепер забірна решітка відкрита (мал.7) 

3. Потягніть за гачок повітряного фільтра по діагоналі вниз та витягніть фільтр. 

4. Скористайтесь пилососом або промийте повітряний фільтр водою. Якщо повітряний фільтр дуже 

брудний, використовуйте м'яку щітку і нейтральний миючий засіб. 

5. Зафіксуйте повітряний фільтр. Вставте повітряний фільтр назад до забірної решітки, натисніть на 

нижню частину повітряного фільтра і втисніть його по виступах внизу решітки так, щоб зафіксувати 

на місці. 

6. Закрийте забірну решітку. 
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8. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 
Несправність  Прояв Причини Дії 

Агрегат не 

запускається 

При натисканні 

кнопки ON/OFF на 

пульті ДК, звучить 

характерний звук та 

індикатор RUN не 

світиться 

Відсутня напруга у мережі Після появи напруги натиснути кнопку ON/OFF 

Відімкнена лінія живлення Під’єднати живлення 

Згорів запобіжник Замінити запобіжник 

Спрацювало ПЗВ Увімкнути ПЗВ 

Пульт ДК знаходиться поза зоною 

робочої дії 

Використовуйте пульт ДК у робочому діапазоні 

Розрядилися батарейки пульту 

ДК (РК дисплей тьмяний) 

Замініть батарейки 

Зупиняється 

негайно після 

запуску 

Пульт ДК показує, 

що агрегат працює 

Вхід або вихід повітря ускладнені Усуньте перешкоду 

Повітряний фільтр забруднений Очистіть фільтр 

Агрегат працює, 

але ефективність 

охолодження або 

обігріву низька 

Пульт ДК показує, 

що агрегат працює 

Задана занадто висока 

температури при охолодженні та 

занадто низька температура при 

обігріванні 

Перевірте задану температуру на пульті ДК. 

Задайте належну температуру. 

Фільтр забруднений Очистіть фільтр 

Вхід або вихід повітря ускладнені Усуньте перешкоду 

Відчинені вікна та двері Зачиніть усі вікна та двері 

Недоліки у постачанні агрегату 

теплоносієм 

Забезпечте наявність та необхідну температуру 

теплоносія у системі. 

 
Примітка: Якщо живлення зникло під час роботи агрегату, то після відновлення живлення 

агрегат не почне працювати. Для цього потрібно натиснути кнопку ON / OFF на пульті ДК. 

 

Тестування та індикація несправностей на панелі: 
Самотестування Світлодіодна індикація 

Індикація попереднього нагрівання (не 

використовується) 

1 миготіння/3 с Увімкнення дисплею, лампа RUN (зелена) 

Помилка датчика внутрішньої температури 2 миготіння/4 с Увімкнення дисплею, лампи PROTECTION (червона) та RUN (зелена) 

Помилка датчика температури теплообмінника 3 миготіння/5 с Вимкнення дисплею, лампи PROTECTION (червона) та RUN (зелена) 

Помилка водяного насосу 4 миготіння/6 с Вимкнення дисплею, лампи PROTECTION (червона) та RUN (зелена) 

 
 

Індикація на панелі: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power    Run     Timer   Protection 

 

 

Наведені нижче прояви не завжди є несправностями:  
1. Іноді може з’являтися своєрідний запах з повітряного кондиціонера.   
2. При роботі або зупинці кондиціонера можливе своєрідне шипіння, викликане 

потоком охолоджувача в кондиціонері.  

3. При запуску або зупинці кондиціонера, можливий своєрідний тріск, викликаний 

впливом змін температури на деталі кондиціонера.  
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9. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
FCS 300, FCS 400 FCS 500, FCS 700, FCS 800, FCS 1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Модель FCS 300 FCS 400 FCS 500  FCS 700 FCS 800 FCS 1000 
 

          
 

Потужність охолодження, кВт 3,5 4,5 5,3  7,2 8,5 10 
 

           

Втрати води, м3/год 0,48 0,60 1,1  1,24 1,46 1,55  

  

           

Втрати тиску, кПа 28 30 36  36 38 40 
 

           

Потужність нагрівання, кВт 5,3 6,8 8  10,8 12,8 15 
 

           

Витрати повітря, м3/год 600 780 1100  1240 1460 1550  

 
 

           

Рівень шуму, дБ/А 40 44 43-48  44-48 45-52 45-53 
 

           

Електроживлення, В/Гц* 1 фаза 220-240 В, 50 Гц 
 

Максимальна потужність 

споживання, Вт 64 65 140  150 160 180 
 

          

Розмір декоративної панелі, мм 650×30×650 650×30×650 950×50×950 950×50×950 950×50×950 950×50×950 
 

           

Вага основного блоку, кг 22 22 23  23 26 28 
 

           

Вага декоративної панелі, кг 2,7 2,7 5,4  5,4 5,4 5,4 
 

           

Під’єднання води   DN20 (3/4»)    
 

          

Дренаж   DN25    
 

            
*Для електроживлення рекомендується використовувати кабель перетином не менше 3х1,0 мм

2 
Технічні дані наведені для наступних умов:  
• Режим охолодження: температура повітря +27/+19°С (згідно з сухим/вологим 

термометром), температура охолоджуючої води 7/12° С, висока швидкість 

вентилятора.  

• Режим нагрівання: температура повітря +21°С, температура гарячої води на 

вході 60°С, висока швидкість вентилятора.  

• Мінімальна температура води на вході: +4°C.   
• Максимальна температура води на вході: +70°C.  
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10. Утилізація: Після закінчення терміну служби або неможливості провести його ремонт, 

фанкойли повинні бути демонтовані і утилізовані. Для демонтажу зверніться у 

спеціалізовану організацію, яка має всі дозволи та ліцензії на роботу з цим видом 

обладнання. Викидати обладнання для вентиляції або їх частини у будинкові збірники 

побутових відходів заборонено. 

 

11. Інформація про підтвердження відповідності продукту 

Виріб відповідає вимогам Технічного Регламенту безпеки низьковольтного 

електричного обладнання (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 

жовтня 2009 р. № 1149),  Технічному Регламенту електромагнітної сумісності обладнання 

(затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 785), та 

Технічному Регламенту про Обмеження використання деяких Небезпечних речовин в 

електричному та електронному обладнанні (ТР ОВНР) 

Вміст шкідливих речовин у випадках, не передбачених Доповненням № 2ТР ОІВВ: 

1. свинець (РЬ) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонів частин; 

2. кадмій (Сd) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 100 мільйонів частин; 

3. ртуть (Нg) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонів частин; 

4. шестивалентний хром (Сr6 +) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонів 

частин ; 

5. полібромбіфеноли (РВВ) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйон частин; 

6. полібромдіфінолові ефіри (РВDЕ) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонів 

частин; 

Виготовлено на замовлення торгової марки «NEOCLIMA», Велика Британія 

Адреса виробничих потужностей:ГУАНГДОНГ ЧИГО ХИТИНГ ЭНД ВЕНТИЛЕЙШЕН ЭКУИПМЕНТ 

КО., ЛТД. №1 ХЕЛАНГША ШЕНГЛІ ВІЛЕДЖ, ЛІШУИ ТАУН, НАНХАІ ДІСТРИКТ, ФОШАНЬ ГУАНГДОНГ 

ПРОВЕНС ЧІНА П.К. 528244 

Уповноважений Представник в Україні: ТОВ «ТК «ОПТІМ» Україна, 03680 м. Київ, вул. 

Пшенична, 9 

тел.: (044) 406-40-46 

факс: (044) 406-40-45  

Тел. гарячої лінії: 0-800-50-70-65 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів, в межах України). 

Будь-яку додаткову інформацію про сервіс Ви можете отримати на сайті www.optim.ua у 

розділі «Підтримка» 

Термін служби виробу вказаний в гарантійному талоні 

Дата вироблення вказана на виробі 
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12. ДОДАТОК      
 

Моделі: FCS 300 FCS 400 
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Моделі: FCS 500, FCS 700, FCS 800, FCS 1000 
 


