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Примітка: Уникайте будь-якого пошкодження обладнання, уважно 
прочитайте інструкцію перед підключенням та експлуатацією 
випарника.

Схема виробу:
1. Прямий з'єднувач для входу конденсату
2. Кутовий 90º з'єднувач для входу конденсату
3. Заглушка
4. Кришка випарника
5. Гвинти для бічних сторін
6. Металева пластина для кріплення
7. Верхня кришка
8. Бічний гвинт верхньої кришки
9. Клемная колодка
10. Зливна пробка
11. Глуха пробка
12. Отвори для виходу пара
13. Електричний ланцюг живлення
14. Розмикач живлення кондиціонера
15. Кондиціонер
16. Випарник конденсату
17. Кутовий наконечник для подачі конденсату наверх
18. Фільтр, регулятор об'єму
19. Дренажна трубка
20. Постійний рівень води

1. Для Вашої безпеки.
1.1 Випарник конденсату повинен бути встановлений фахівцем 
після вивчення правил техніки безпеки країни, в якій він повинен 
бути встановлений, а також даного керівництва з монтажу, щоб 
уникнути будь-яких травм або інших ситуацій, що впливають на 
гарантійне обслуговування.
1.2 Випарник конденсату призначений для випаровування води, 
конденсованої спліт-системою або моноблоковим кондиціоне-
ром. Якщо Вам потрібно перевірити працездатність обладнання, 
ніколи не використовуйте технічну або звичайну воду, так як вона 
може містити багато розчинених мінералів. Повинна використову-
ватися дистильована або демінералізована вода.
1.3 Електропроводка повинна мати:
а) запобіжний вимикач достатньої потужності:
б) пристрій захисного відключення із запобіжником не більше 30
мА
1.4 Випарник не повинен бути запитан постійним струмом
1.5 Перед установкою випарника слід видалити окис з піддону 
кондиціонера. Так як окис може служити провідником в конден-
саті (провідність води збільшується).
1.6 Встановлюйте випарник в недоступному для дітей і літніх 
людей місці, так як його гаряча пара може викликати серйозні 
опіки.
1.7 При установці випарника переконайтеся, що потоки пара 
виходять на відкрите повітря
1.8 Проводячи будь-яку чистку або обслуговування, вимкныть 
живлення випарника, перед зняттям верхньої частини (7) або 
кришки випарника (4).

2. Продуктивність і потужність
2.1 Продуктивність випарника, який Ви придбали -1,5л / год 
випаровування. Спліт-система або моноблочний кондиціонер 
виробляє при нормальних умовах від 700 см куб до 1200 см куб 
води в годину. Ця кількість може збільшуватися з різних причин: 
неправильна установка кондиціонера, неправильна робота, 
висока циркуляція повітря.
2.2 Споживання електроенергії: слід уникати забруднення 
обладнання для кондиціонування повітря, в іншому випадку 
енергоспоживання може бути значно вище. Коли в випарнику 
немає води, (вода замикає ланцюг з металевими частинами), 
ланцюг розімкнутий, немає споживання електроенергії. Він діє 
як вимикач світла, який замикає ланцюг, коли людина управляє 
клавішею. Тут вода замикає ланцюг. Цей пристрій, будучи 
підключеним, але перебуваючи без води, не споживає 
енергію.

3. Інструкція з монтажу
3.1 Випарник конденсату має наступну комплектацію:
• 1 (один) Випарник конденсату
• 1 (одна) металева пластина (6)
• 1 (один) Прямий з'єднувач для входу конденсату (1)
• 1 (один) 90º з'єднувач для входу конденсату (2)
• 2 (дві) заглушки (3)
• 2 (два) гвинта 2 (два) дюбеля з саморізами для кріплення 
випарника
• 1 (один) Фільтр, регулятор об'єму (18)
• 1 (один) Кутовий наконечник для подачі конденсату наверх (17)
• 1 (одне) Керівництво користувача

3.2 Монтаж
3.2.1 Функціональність і конструкція:
Випарник був розроблений для роботи з конденсатом, який 
надходить з кондиціонера через з'єднувач (1) або (2) і контролю-
вати переповнення через роз'єм (2) або (1) в разі відключення 
випарника, тому він має три отвори в верхній частині (А) , (В) і (С).

Зазначені з'єднувачі можуть будуть розміщені в двох з цих 
отворів, вибір яких буде залежати від того, де знаходиться 
вихідний патрубок (дренажна трубка) від кондиціонера. (Тобто 
необхідно виламати два отвори, вибрати потрібні з А, В, С і 
під'єднати в один отвір з'єднувач (1) або (2) для надходження 
конденсату, а в інший залишився (2) або (1) для зливу при 
переповненні (при відключенні випарника).
Ця варіація робить монтаж практичніше і простіше.
Варіанти монтажу:
Рис «d» Ви можете підключити (1) в (А) - Рис «g» Ви можете 
підключити (2) в (А)
Рис «e» Ви можете підключити (1) в (B) - Рис «h» Ви можете 
підключити (2) в (B)
Рис «f» Ви можете підключити (1) в (C) - Рис «i» Ви можете 
підключити (2) в (C)
3.2.2 Постійний рівень води: в будь-якому випадку з'єднувач 
для входу конденсату (1) або (2) повинен бути підключений до 
кутового наконечника для подачі конденсату (17) з виходом води 
наверх, щоб мати постійний рівень води (20) і таким чином 
виключити підйом пара через шланг для подачі конденсату (19)
3.2.3 Фільтр регулятор подачі: При необхідності і щоб уникнути 
попадання окису або надлишку неконтрольованої води, в розрив 
шланга подачі конденсату (19) потрібно поставити фільтр регуля-
тор подачі (18). Див рис «j».
3.2.4 Дощова вода: в разі знаходження кондиціонера (зовнішньо-
го блоку) на відкритій площі, постарайтеся накрити його козирком, 
щоб запобігти проникненню води в піддон, а потім в випарник 
конденсату.
3.2.5 Місце монтажу: Випарник конденсату призначений для 
зовнішнього монтажу.
3.2.6 Підключення
Увага: перед підключенням шлангів, прочитайте інструкцію з 
безпеки даного керівництва.
Примітка: вхід води випарника повинен бути розташований 
трохи нижче, ніж рівень води.
Конденсат з кондиціонера повинен стікати в випарник самопли-
вом.
Після виконання процедури 3.2.1 обережно підніміть кришку 
випарника (4), видаливши два бічних гвинта (5), підключіть шланг 
зливу конденсату (19) до з'єднувача (1) або (2), після того, як 
роз'єми встановлені, поставте кришку (4 ) на місце і закрутіть 
гвинти (5).
Потім випарник необхідно повісити на металеву пластину (6), 
використовуючи затискачі на задній частині випарника, що 
знаходяться нижче кришки (7).
На цій пластині буде триматися випарник, також вона допомагає 
встановити випарник за рівнем по горизонталі, що є необхідною 
умовою для правильної роботи обладнання.
Існує два можливих способу кріплення обладнання:
L-його можна прикріпити до стіни або профілем через отвори в 
металевій пластині (6)
M - загнути краю і зачепити за кронштейн кондиціонера або ін. 
Зручне місце. Див рис «l» - «m».
3.3 Електричне з'єднання
Увага: перед початком підключення вивчіть інструкцію з безпеки 
даного керівництва.
3.3.1 Зніміть кришку (7) після зняття бічного гвинта (8)
3.3.2 Для підключення використовуйте кабель з ізоляцією. 
Підключення повинно бути через електричний ланцюг живлення 
кондиціонера, до вимикача. Таким чином, що коли кондиціонер 
вимкнений, випарник продовжує працювати, щоб випарувати 
залишок води, рис «k».
І відповідно, коли кондиціонер включається знову (і йде 
максимальне споживання електроенергії), випарник не працюва-
тиме. Подача живлення до випарника повинна виконуватися 
через Клемник (9), закріпити кабель необхідно вдягнувши на 
дроти накінечники. Закріпіть зовнішній кабель акуратно і безпеч-
но. Випарник конденсату повинен бути постійно підключений до 
мережі 110/220 В.
4. Обслуговування
Увага: Перед будь-яким обслуговуванням прочитайте цю інструк-
цію.
4.1 Відключення електроживлення: вимкніть випарник від 
електроживлення, перш ніж його обслуговувати.
4.2 Обслуговування: один раз на рік або при необхідності, Ви 
повинні зняти зливну пробку (10), потім глуху пробку (11), і в разі, 
якщо Ви виявите трохи бруду та домішок, додайте дистильовану 
воду через заглушку (3), щоб промити випарник.
Після того, як вода, що витікає, буде чистою і повністю стече, 
поставте на місце зливну (10) і глуху (11) пробки, добре затисніть 
їх, щоб уникнути витоків.
4.2.1 Мастило або змазка в металевих пластинах: Якщо з 
якої-небудь причини, можливо технічної, мастило або змазка 
потрапить на металеві пластини, то це призведе до зменшення 
здатності випаровувати. Якщо це сталося, перед підключенням 
випарника до кондиціонера, дайте можливість випаруватися 
деминерализованной воді (близько 20 куб см в хвилину) протягом 
30 хвилин, випарник автоматично очиститися і ефективність 
відновиться до заявленої виробником. Після очищення перейдіть 
до звичайній установці.
4.3 Підключення до електромережі: після обслуговування 
випарника (4.2) підключіть випарник до електроживлення.

5. Як збільшити продуктивність
5.1 Коли кондиціонер виробляє велику кількість конденсату 
(кондиціонер більшої потужності або ситуація описана в п 2.1), 
може бути встановлено 2 або більше випарника, послідовно, і 
завдяки цьому пропорційно збільшується потужність випарову-
вання.
Для досягнення мети, конденсат з кондиціонера буде проходити в 
двох або більше розгалуженнях (по одному на кожен випарник, 
який був підключений).
Для такого результату можу бути використані аксесуари, 
зазначені в мал. (о) та аналогічні. Кожен випарник встановлюєть-
ся і працює незалежно один від одного і буде відповідно випаро-
вувати конденсат, який надходить в нього з кондиціонера. В 
такому випадку буде перетворено в пар більшу кількість конден-
сату, виробленого кондиціонером, одна з рекомендацій при 
установці - попередньо виміряти обсяг конденсату, виробленого 
за годину кондиціонером. Таким чином, можна розрахувати 
необхідну кількість випарників, з обліку продуктивності одного 
випарника - до 1,5 л / год.
5.2 Підключення до електромережі двох або більше 
випарників: в разі необхідності такого підключення, електричні 
підключення кожного випарника будуть індивідуальними, як 
зазначено в п 3.3 (електричне підключення). Електричне підклю-
чення кожного випарника до ланцюга живлення (13) має бути 
виконано, так як показано на рис «k». Схема підключення 2-х 
випарників показана на рис «h».
6: Гарантія:
Уповноважений виробник, дистриб'ютор і / або представник 
гарантує справну роботу даного випарника конденсату протягом 
2 (двох) років з дати покупки.
6.1: Правила оформлення:
6.1.1. На момент подачі заявки на гарантійне відшкодування 
клієнти повинні будуть представити оригінал документу на 
покупку, в іншому випадку їх претензія не буде задоволена.
6.1.2. Щоб отримати гарантію, клієнт повинен звернутися в 
магазин, де він придбав продукт, або до найближчого дистриб'ю-
тора і / або представника.
6.1.3. Ця гарантія не включає в себе будь-які витрати, пов'язані 
з транспортуванням випарника конденсату.
6.1.4. У разі будь-якого виробничого браку і / або дефекту 
випарник конденсату можна безкоштовно відремонтувати або 
замінити.
Умови гарантії.
6.1.5. Ця гарантія поширюється тільки на частині обладнання.
6.1.6. Відповідальність Виробника, дистриб'юторів і / або 
представників по даній гарантії не буде перевищувати ціну, 
сплачену за Випарник конденсату.
6.2: Гарантія анулюється, якщо:
6.2.1: Оригінальний документ про покупку не надається.
6.2.2: Випарник конденсату встановлений неправильно або 
його встановлено некваліфікованим фахівцем відповідно до 
правил та інструкцій.
6.2.3: Випарник конденсату був використаний не за призначен-
ням і тому пошкоджений.
6.2.4. Проводилися будь-які зміни і доопрацювання в конструк-
ції або з'єднанні деталей.
6.2.5: Випарник конденсату був розкритий, відремонтований і / 
або змінений будь-якою некваліфікованою особою.
6.2.6: Технічне обслуговування випарника конденсату не 
проводилося відповідно до правил та інструкцій, викладених в 
цьому посібнику користувача.
6.2.7: Правила безпеки, зазначені в керівництві користувача, або 
правила, що діють в країні, де використовується або встановлено 
обладнання, не дотримуються.
6.2.8. У Випарник конденсату були внесені будь-які зміни, щоб 
адаптувати його до технічних норм або правил безпеки в районах, 
містах, провінціях чи країнах, для яких продукт не розроблявся.
6.2.9: Будь-який збиток, викликаний поломками, аваріями, 
хімічними речовинами, пожежею, неправильним використанням 
або несподіваними інцидентами (форс-мажор).
6.3: Ця гарантія не покриває:
6.3.1. Будь-які пошкодження, удари, падіння або тріщини, 
викликані будь-яким транспортом і механізмами.
6.3.2: Пошкодження, викликані іншим взаємопов'язаним 
обладнанням.
6.3.3. Будь-які пошкодження або несправності, викликані 
поломками або перебоями електроживлення або несправними 
установками, зробленими некваліфікованими людьми.
6.3.3. Будь-які травми або матеріальний збиток, які могли 
виникнути в результаті неправильного використання випарника 
конденсату, неправильної установки або недотримання правил 
техніки безпеки відповідно до керівництвом користувача, включа-
ючи відсутність технічного обслуговування.
6.4: Термін ремонту.
У разі несправності виробник, авторизований дистриб'ютор і / або 
представник повинні гарантувати клієнтові ремонт і / або заміну 
його частин, щоб забезпечити належну роботу обладнання 
протягом 30 днів.
6.5: Витрати:
Протягом гарантійного періоду клієнт повинен буде оплатити наші 
послуги, необхідні для усунення кожної помилки або проблеми, 
яка не відноситься до даного сертифікату.


