


לקוחות נכבדים

 .AUX אנו מודים לכם על שרכשתם יחידת מיזוג אויר מתוצרת
קונצרן AUX הנו אחד מהחברות המובילות בתחום מיזוג האויר בעולם, מגוון מערכות מיזוג האויר המיוצרות על 
 VRF צ'ילרים, מערכות מיני ,INVERTER כוללות: מזגנים ביתיים עיליים ויחידות מיני מרכזיות, מזגני AUX ידי

ומערכות VRF מהתקדמות בעולם.
החברה מעסיקה למעלה מ – 20,000 עובדים, מתוכם 3,000 מהנדסים בהם 150 מהנדסי פיתוח באוסקה יפן. 

HR סוכנויות בע"מ גאה לייצג את המותג AUX בישראל, מערך השירות של HR ערוך להעניק לכם את כלל 
השירותים על מנת לתמוך המערכות שרכשתם.

הוראות ההפעלה והשימוש יאפשרו לכם שימוש נוח ויעיל במכשיר, נא קראו בעיון רב את ההוראות ואנו משוכנעים 
שתפיקו הנאה מושלמת מהשימוש במוצר זה.

בברכה,
חברת HR סוכנויות בע"מ

תוכן עניינים

2 הקדמה - הנחיות חשובות להתקנה ושימוש    
 3 הוראות למשתמש       
 5 שם כל חלק ותפקידו       
 6 שלט רחוק        

  10 שיטות תחזוקה        
 11 בדיקת המזגן לפני הפנייה לשירות     
 12 בחירת מיקום ההתקנה ליחידה הפנימית    
 13 בחירת מיקום ההתקנה ליחידה החיצונית    
 14 התקנת התומך ליחידה הפנימית     

  15 התקנת התומך ליחידה החיצונית     
 16 חיבורי צנרת        
17 הוספת קרר        
19 בדיקת דליפת גז       
 20 האם היחידה מותקנת נכון?      
21 מדריך התקנה        
 22 סכמות חשמליות       



הקדמה - הנחיות חשובות להתקנה ושימוש במכשיר:

מזגנים הינם מכשירים יקרי ערך. על מנת לשמור על זכויותיך החוקיות ולטובתך, אנא תן לטכנאי מקצועי לבצע 	 
עבורך את ההתקנה.

אנא קרא בעיון את ההוראות המצורפות ושמור את החוברת לשימוש עתידי בהישג יד.	 
המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים קטנים או אנשים מוגבלים ללא השגחה, יש למנוע מילדים לגשת לאחד 	 

מחלקי המכשיר.
אין להתקין את המזגן בחדר כביסה, מספרה ומאפייה כפי שצוין בתקן ישראלי 994 חלק 4 – מזגני אויר, התקנה.	 

מתקין יהיה אחד מאלו לפחות בעל רישיון חשמלאי בהתאם לחוק החשמל ואישור בתוקף המעיד כי קיבל הדרכה 	 
לעבודה בגובה ממדריך מוסמך )כגון: עבודה מעל גגות, מעל מבנה קונסטרוקציה, על סולמות וכו'( או בעל תעודה 

רלוונטית אשר ניתנה מטעם מנהל האגף להכשרה מקצועית במשרד התמ"ת.

לתשומת ליבכם,
- בהזנה פנימית – אם פתיל הזינה ניזוק, וכדי למנוע סיכון, יש להחליפו על ידי טכנאי/חשמלאי מוסמך בלבד.

- בהזנה קבועה – חובה להתקין אמצעי ניתוק קוטבי )מפסק פקט(.

לתשומת ליבכם,
על מנת למנוע אפשרות לשחרור חומר הקירור )הקרר( על ידי אנשים לא מורשים, יש להגן על שסתומי השירות 

ביחידה החיצונית באמצעות מכסה מיוחד )כיפה(, אותו ניתן יהיה להסיר אך ורק בעזרת כלי יעודי/מיוחד.
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*הערה: אל תפתח את המכסה בזווית העולה על 60 מעלות. אל תפעיל יתר כוח על יחידה זו.
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*

ASW35JAL-P מעל 150 מ"מ עבור מזגן מדגם*

הגבלת גובה ליחידות הפנימית והחיצונית 
היחידה הפנימית וגם החיצונית ניתנות להתקנה גבוהה, אך יש לשמור על הפרש גבהים של 	 

שתי היחידות בהתאם לדרישות. ראה בהמשך טבלת נתוני חיבורי צנרת. 
נסה להפחית כיפופים בצנרת ככל הניתן כך שתימנע השפעה שלילית על ביצועי היחידה. 	 
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* למזגן דגם ASW35JAL-P מעל 300 מ"מ

* למזגן דגם ASW35JAL-P מעל 2000 מ"מ 

*

*
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מרחקים בין הברגים לתפיסת המעבה 

רגל תמיכה שמאל
כניסת אוויררגל תמיכה ימין

יציאת אוויר

B (mm)A (mm) מידות המעבה
280430665 )710(x420x280
290400600 )645( x 485 x 260
260500660 )710( x 500 x 240
260460700 )745( x 500 x 255
280540730 )780( x 545 x 285
280540760 )810( x 545 x 285
300545790 )840( x 550 x 290
315545800 )860( x 545 x 315
325540800 )850( x 590 )690( x 310
335540825 )880 ( x 655 x 310 
350630900 )950 ( x 700 x 350 
350535900 )950( x 795 x 330 
409675970 ) 1044( x 803 x 395



הינו 4 מטרים.
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אורך צנרת ללא קוטר צנרת 
תוספת גז

תוספת למטר 
צנרת 

אורך צנרת 
מקסימלי במטרים 

אורך צנרת 
מינימלי  

הפרש גובה 
מקסימלי 

 3/8 + ¼7.52020410
 ½ + ¼7.52020410

 3/8 + 5/87.53025415

טבלה 2 חיבורי צנרת והוספת כמות קרר (גז קירור) לפי תוספת אורך צנרת 

7.5
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FJ-IAC10FFJ-IAC13FFJ-IAC20FFJ-IAC25Fדגם
C 10נתיךA10A16A16A

כבל בין יחידות 
5X1.05X1.03X1.5)גידיםxממ״ר(

+2X0.75
3X1.5

+3X0.75
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Some Models with Compressor of
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Fan Motor
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Some models have no content
      inside dashed frame

Indoor Unit Electric Chart
11326007000493

To Outdoor Unit

56 4 LN

To Power

To Outdoor Unit

OUTDOOR

OUTDOOR

INDOOR

INDOOR

FJ-IAC/OAC-10, 13, 20 F

FJ-IAC/OAC-25 F
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אייץ אר סוכנויות בע"מ 
www.aux-air.co.il | 6090500 :מתחם מבנה – בארות יצחק | מיקוד

שירות לקוחות טל: 03-9078860 | פקס: 03-9086183


