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1. Описание 
 

 
  

               

 Модели Кратка характеристика 

GVA36AH-M3NNA5A 
3Ph, 380-415V, ~50Hz, R410A 

GVA48AH-M3NNA5A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 Модели Кратка характеристика 

GVA24AG-K3NNA5A 1Ph, 220-240V, ~50Hz, R410A 
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2. Технически характеристики 
 
Модел GVA24AG-K3NNA5A 

Функция Охлаждане Отопление 

Електрическо захранване 1 Ph, 220-240V, 50Hz 

Мощност W 7050 7800 (9900) 

Консумирана мощност W 2430 2350 (4450) 

Ток A 14.13 14.13 (23.26) 

Дебит (висок / среден / нисък) m3/h 1100 

Обезвлажнителен дебит l/h 3 

EER / C.O.P. W 2.90 / 3.32 

Вътрешно тяло 

Модел  GVA24AG-K3NNA5A/I 

Скорост на вентилатор (високa / среднa / нискa) r/min 510 / 450 / 425 / 390 

Мощност на вентилатор W 50 

Консумирана мощност на нагревател W 2100 

Шумово ниво (високо / средно / ниско) *** dB(A) 58 / 55 / 52 / 50 

Размери (широчина / височина / дълбочина) Mm 500 x 1757 x 300 

Тегло (нетно / брутно) kg 40 / 60 

Външно тяло 

Модел  GVA24AG-K3NNA5A/O 

Скорост на вентилатор (високa / среднa / нискa) W 850 

Мощност на вентилатор W 70 

Работна температура °C -7°C ≤ T ≤ 43°C 

Дебит на външно тяло m3/h 3000 

Моторна защита IP24 

Шумово ниво (високо / средно / ниско) *** dB(A) 66 

Размери (широчина / височина / дълбочина) mm 1018 x 840 x 412 

Тегло (нетно / брутно) Kg 69 / 74 

Тип и количество на хладилен агент Kg R410A / 2.1 

Тръбни връзки 

Дължина m 4 

Диаметър - течна фаза mm Ø9.52 (3/8’’) 

Диаметър - газова фаза mm Ø16 (5/8’’) 

Максимална височина m 10 

Максимална дължина m 20 
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Модел GVA36AH-M3NNA5A GVA48AH-M3NNA5A 

Функция Охлаждане Отопление Охлаждане Отопление 

Електрическо захранване 3 N, 380-415V, 50Hz 3 N, 380-415V,  50Hz 

Мощност W 11000 12700 (15200) 12400 13600 (16100) 

Консумирана мощност W 3920 4220 (6720) 4940 4840 (7340) 

Ток A 7.1 7.6(12.2) 11.6 10.5 (15) 

Дебит (висок / среден / нисък) m3/h 1700 1800 

Обезвлажнителен дебит l/h 4.5 6 

EER / C.O.P. W 2.81 / 3.01 2.51 / 2.81 

Вътрешно тяло   

Модел  GVA36AH-M3NNA5A/I GVA48AH-M3NNA5A/I 

Скорост на вентилатор (високa / среднa / нискa) r/min 450 / 410 / 370 / 370 500 / 460 / 420 / 380 

Мощност на вентилатор W 120 120 

Консумирана мощност на нагревател W 2500 3500 

Шумово ниво (високо / средно / ниско) *** dB(A) 51 / 49 / 47 / 45 52 / 50 / 48 / 46 

Размери (широчина / височина / дълбочина) Mm 518 x 1870 x 395 518 x 1870 x 395 

Тегло (нетно / брутно) kg 60 / 86 63 / 89 

Външно тяло   

Модел  GVA36AH-M3NNA5A/O GVA48AH-M3NNA5A/O 

Скорост на вентилатор (високa / среднa / нискa) W 830 830 

Мощност на вентилатор W 68 68 

Работна температура °C -7°C ≤ T ≤ 43°C -7°C ≤ T ≤ 43°C 

Дебит на външно тяло m3/h 4000 4000 

Моторна защита IP24 IP24 

Шумово ниво (високо / средно / ниско) *** dB(A) 67 67 

Размери (широчина / височина / дълбочина) mm 1032 x 1250 x 412 1032 x 1250 x 412 

Тегло (нетно / брутно) Kg 105 / 116 110 / 121 

Тип и количество на хладилен агент Kg R410A / 3.2 R410A / 3.6 

Тръбни връзки   

Дължина m 5 5 

Диаметър - течна фаза mm Ø12 Ø12 

Диаметър - газова фаза mm Ø19 Ø19 

Максимална височина m 5 5 

Максимална дължина m 10 10 
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3. Елементи    
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4. Размери и разстояния при монтаж 

                        
 

Модел 
W 

[mm] 
H 

[mm] 
D 

[mm] 

24K 500 1757 300 

36/48K 518 1870 395 
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5. Кодове за грешки 
 
E1: защита от високо налягане 

E3: защита от ниско налягане 

E4: защита от висока температура на discharge pipe 

E5: защита overcurrent 

F1: грешка в температурния сензор в помещението 

F2: грешка в температурния сензор на indoor tube 

F3: грешка в температурния сензор на околната среда 

F4: грешка в температурния сензор на outdoor  tube 

F5: грешка в температурния сензор discharge 

Когато се случат повече от една грешки едновременно, те ще се показват едно след друго на дисплея за по 3 

секунди. 

 
 

6. Бутони 
 

 
 
 

1.  Бутон за включване/изключване (On/Off) 

С този бутон контролерът се включва и изключва.  

 

2. Бутон за избор на работен режим (Mode) 

С този бутон се избира работен режим в следната последователност: 

 

 

 

3. Бутон Ambient 

С натискането на бутона AMB може да се избира работен режим в зависимост от заобикалящата среда, в следната 

последователност: 

 

 

 

(1) Когато системата се включва за пръв път, настройката по подразбиране е „Обикновен режим“. При рестартиране 

ще се запази настройката, която е била зададена преди изключването. 
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(2) С използването на дистанционното управление системата може да се настройва на режим 

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ или на ОБИКНОВЕН РЕЖИМ само когато получи сигнал от дистанционното управление, и 

климатикът ще се управлява от дистанционното управление. 

(3) В режими ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ, ПОМЕЩЕНИЕ, ОФИС И РЕСТОРАНТ функцията SLEEP ще бъде автоматично 

отменена и няма да може да бъде зададена. SLEEP функция може да се задава само в ОБИКНОВЕН РЕЖИМ – в 

режими на ОХЛАЖДАНЕ, ИЗСУШАВАНЕ и ОТОПЛЕНИЕ. 

(4) Режими ПОМЕЩЕНИЕ, РЕСТОРАНТ, ОФИС 

Режими  ОХЛАЖДАНЕ и ОТОПЛЕНИЕ: задаване на стойност на температурата, скоростта на вентилатора и 

движението на ламелите ще работи в състоянието по подразбиране. Ако потребителят е правил настройки на 

параметрите, те ще работят съгласно настроеното състояние.  След 30 минути ще се върнат към състоянието на 

автоматично настройване; след рестартиране на системата настройката на движението на ламелите ще се запази. 

Режими ВЕНТИЛАЦИЯ, ИЗСУШАВАНЕ и АВТОМАТИЧЕН: работното състояние е същото като това в обикновения 

режим. 

(5) Режим ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ 

В режим на ОХЛАЖДАНЕ: задаване на стойност на температурата и скоростта на вентилатора може да се прави 

автоматично; ако потребителят е задал стойност на температурата и скоростта на вентилатора, те ще работят в 

съответствие с настроеното състояние. След 30 минути ще се върнат към състоянието на автоматично настройване 

В режими ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, ИЗСУШАВАНЕ и АВТОМАТИЧЕН: работното състояние е същото като това 

в обикновения режим. 

 

Забележка: Режимите ПОМЕЩЕНИЕ, РЕСТОРАНТ и ОФИС могат да се задават само от бутоните на панела за 

управление. Ако контролерът получи сигнал от дистанционното управление в момента в който системата работи в 

някой от тези режими, те ще бъдат отменени и агрегатът ще заработи в съответствие с параметрите, зададени от 

дистанционното управление. 

 

4. Бутон за избор за задаване на температура (▲ и ▼) 

(1) В общия случай, когато не се използват за навигация в менюто, натискането на бутоните ▲ или ▼ веднъж ще 

увеличи или намали стойността на зададената температура с  1°C в граници 16°C ~ 30°C. 

(2) При използване за навигация в меню на избрана функция, с тези бутони се превъртат възможните опции: 

1. движение нагоре-надолу на ламели: движение, спиране на движение 

2. движение наляво-надясно на ламели: движение, спиране на движение 

3. blow: стартиране на режим blow, спиране на режим blow 

4. E-HEATER: стартиране на E-HEATER, спиране на E-HEATER 

5. Таймер: задаване на таймер и настройване в границите 0-24 часа. Ако часът е преди 10, интервалът е 0.5 часа. 

След 10 часа интервалът е 1 час.  

6. AIR: стартиране на AIR, спиране на AIR. 

7. SLEEP режим: стартиране на SLEEP режим, спиране на SLEEP режим. 

8. HEALTH режим: стартиране на HEALTH режим, спиране на HEALTH режим. 

9. TURBO режим: стартиране на TURBO режим, спиране на TURBO режим 

10. Зададена температура: по подразбиране да се показва зададената температура при включена система, по 

подразбиране да се показва зададената температура при изключена система. 
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11. Температура на помещението: по подразбиране да се показва температурата в помещението при включена 

система, по подразбиране да се показва температурата в помещението при изключена система. 

(3) С едновременното натискане на бутоните ▲ и ▼ всички бутони на панела ще се заключат. Със заключени 

бутони при натискането на някой от тях дисплеят ще издаде звуков сигнал и на него ще се изпише двойно 8. След 

три примигвания двойното 8 ще изчезне от дисплея и на негово място ще се появят параметрите на агрегата. 

Повторно едновременно натискане на бутоните ▲ или ▼ отключва всички бутони на панела. 

(4) След първото стартиране на системата ако няма никаква активност от страна на потребителя: 

1. С натискането на бутона ▲ за 20 секунди системата ще превключи на отоплителен режим и ламелите с посока 

нагоре-надолу ще се отворят на минимална позиция. Всички компоненти ще бъдат включени и вентилаторите на 

вътрешното и външното тяло ще заработят на висока скорост. Когато няма повреди в температурните сензори, на 

дисплея ще се появят всички символи. В случай на повреда в температурен сензор на дисплея ще се появи двойно 

8, след което ще се изредят кодовете за грешка и ще се чуе звуков сигнал. Ако системата бъде спряна след 5 

минути или получи сигнал за изключване в рамките на тези 5 минути, тя ще превключи в състояние на изчакване. 

2. С натискането на бутона ▼ за 20 секунди системата ще превключи на охладителен режим и ламелите с посока 

нагоре-надолу ще се отворят на минимална позиция. Всички компоненти, освен четирипътния вентил, ще бъдат 

включени и вентилаторите на вътрешното и външното тяло ще заработят на висока скорост. Когато няма повреди в 

температурните сензори, на дисплея ще се появят всички символи. В случай на повреда в температурен сензор на 

дисплея ще се появи двойно 8, след което ще се изредят кодовете за грешка и ще се чуе звуков сигнал. Ако 

системата бъде спряна след 5 минути или получи сигнал за изключване в рамките на тези 5 минути, тя ще 

превключи в състояние на изчакване. 

След като описаните два теста са показани за 2 секунди, системата ще започне да отчита грешките в сензорите за 

температура на помещението, температура на околната среда, температура на indoor tube, outdoor tube и discharge 

temperature. Ако се отчетат няколко грешки, кодовете им ще бъдат показани последователно. 

1. и 2. Се използват само за тестови цели. По време на тях не се отчитат високо налягане, overcurrent и discharge 

защита. 

 

5. Бутон за функция (Function) 

Когато машината е включена с натискането на този бутон можете да превключвате между движение на ламелите 

нагоре-надолу, движение на ламелите наляво-надясно, blow, E-HEATER, таймер, HEALTH режим (не е наличен в L-

образните подови модели), TURBO режим, задаване на стойност на температурата. Когато определен символ мига, 

това означава, че можете да настройвате тази функция с бутоните ▲ и ▼. Ако в рамките на 5 минути след  

задаването на стойност на някоя функция няма друга активност от страна на потребителя, настройката се 

потвърждава. 

В работен режим BLOW с натискането на бутона Function ситемата ще бъде изключена. С повторното натискане на 

бутона може да зададете стойност на таймера или на функцията HEALTH. 

 

6. Бутон за скорост на вентилатора (Speed) 

С натискането на този бутон се задава скорост на вентилатора в следната последователност: 
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Методи на работа на дисплея 

 

1. Зона с цифри 

(1) В случай на грешка на дисплея ще се покаже кода на грешката. При повече от една грешки кодовете им ще се 

редуват на дисплея. 

(2) В нормален режим на работа при задаване на стойност на температура или на таймер системата ще показва 

зададената настройка на дисплея за 5 секунди. След това на дисплея ще се покаже зададената температура, и 

когато системата превключи на режим на обезскрежаване, на дисплея ще се появи и надписа H1. При задаване на 

стойност на температурата, на таймера и показване на температурата те ще се показват в следната 

последователност: задаване на стойност на температурата, задаване на стойност на таймера, показване на 

температурата и обезскрежаване H1, като всяко едно от тях ще се показва за 5 секунди. Ако някое от тези 

състояния (задаване на стойност на температурата, задаване на стойност на таймера, показване на температурата, 

обезскрежаване H1) не е налично, това състояние ще бъде пропуснато и дисплеят ще спре на състоянието по 

подразбиране или на задаване на стойност на температурата. След като агрегатът бъде включен, по подразбиране 

ще показва температурата на околната среда. 

Съответните символ и икона ще бъдат показвани едновременно. 

 

2. Скорост на вентилатора 

Когато се задава автоматична, ниска, средна и висока скорост на вентилатора, съответният символ ще свети на 

дисплея. 

Когато се задава работен режим на ОХЛАЖДАНЕ, ИЗСУШАВАНЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ или 

АВТОМАТИЧЕН, съответният символ ще свети на дисплея от останалите. Символът и иконката за избрания режим 

ще светят по-ярко. В АВТОМАТИЧЕН режим на работа на дисплея едновременно ще се показват АВТОМАТИЧЕН и 

текущия работен режим. 

 

3. Режим Ambient 

Режимът Ambient включва 5 състояния: ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ, ПОМЕЩЕНИЕ, ОФИС, РЕСТОРАНТ и ОБИКНОВЕН 

РЕЖИМ. Избраното състояние ще свети на дисплея. 

(1) Ламели нагоре-надолу: когато се задава настройка на движението нагоре-надолу на ламелите, иконката и 

символът ще мигат. Когато функцията е избрана, иконката и символът ще се показват на дисплея постоянно.Когато 

движението им е изключено, иконката и символът няма да се показват на дисплея. 

(2) Ламели наляво-надясно: когато се задава настройка на движението наляво-надясно на ламелите, иконката и 

символът ще мигат. Когато функцията е избрана, иконката и символът ще се показват на дисплея постоянно. Когато 

движението им е изключено, иконката и символът няма да се показват на дисплея. 

(3) BLOW: когато се задава настройка на функцията BLOW, иконката и символът ще започнат да мигат. Когато 

функцията е избрана, иконката и символът ще се показват на дисплея постоянно. Когато функцията не е избрана, 

иконката и символът няма да се показват на дисплея. 

(4) E-HEATER: когато се задава настройка на функцията E-HEATER, иконката и символът ще започнат да мигат. 

Когато функцията е избрана, иконката и символът ще се показват на дисплея постоянно. Когато функцията не е 

избрана, иконката и символът няма да се показват на дисплея. 
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(5) Таймер: когато се задава настройка на таймера, иконката и символът ще започнат да мигат. Когато функцията е 

избрана, иконката и символът ще се показват на дисплея постоянно. Когато функцията не е избрана, иконката и 

символът няма да се показват на дисплея. 

(6) AIR: когато се задава настройка на функцията AIR, иконката и символът ще започнат да мигат. Когато функцията 

е избрана, иконката и символът ще се показват на дисплея постоянно. Когато функцията не е избрана, иконката и 

символът няма да се показват на дисплея. 

(7) SLEEP функция: когато се задава настройка на функцията SLEEP, иконката и символът ще започнат да мигат. 

Когато функцията е избрана, иконката и символът ще се показват на дисплея постоянно. Когато функцията не е 

избрана, иконката и символът няма да се показват на дисплея. 

(8) HEALTH функция: когато се задава настройка на функцията HEALTH, иконката и символът ще започнат да мигат. 

Когато функцията е избрана, иконката и символът ще се показват на дисплея постоянно. Когато функцията не е 

избрана, иконката и символът няма да се показват на дисплея. 

(9) TURBO режим: когато се задава настройка на TURBO режима, символът ще започне да мига. Когато функцията 

е избрана, символът ще се показва на дисплея постоянно. Когато функцията не е избрана, иконката и символът 

няма да се показват на дисплея. 

(10) Задаване на стойност: когато се задава стойност, символът ще започне да мига. Когато функцията е избрана, 

символът ще се показва на дисплея постоянно, а до него ще се показва стойността на задаваната температура. 

Когато функцията не е избрана, символът и стойността на задаваната температура няма да се показват на дисплея. 

(11) Температура на помещението: когато се задава стойност, символът ще започне да мига. Когато функцията е 

избрана, символът ще се показва на дисплея постоянно, а до него ще се показва стойността на температурата в 

помещението. Когато функцията не е избрана, символът и стойността на температурата в помещението няма да се 

показват на дисплея. 

 

4. Управление на индикацията 

Когато системата е включена и е в режим на изчакаване, ще свети LED индикаторът  за включено/изключено. След 

като системата се включи, индикаторът ще свети. Той ще започне да мига, когато се случи някое от следните 

събития: обезксрежаване, overcurrent защита, защита от високо налягане на компресора, защита от ниско налягане 

на компресора, защита от висока температура на discharge pipe, грешка в indoor tube температурен сензор, грешка в 

discharge pipe температурен сензор. 

 

5. Управление на подсветката 

LED дисплеят може да бъде изключен от бутона LIGHT на дистанционното управление. Когато се използва 

дистанционното управление, за да се се изключи подсветката, целият LED дисплей ще угасне, с изключение на LED 

индикатора за включено/изключено. След изключване на подсветката на дисплея, ако се получи сигнал от бутон или 

от дистанционното управление, LED дисплеят ще покаже информация за 5 секунди, след което отново ще угасне. 
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5. Бутони и функции на дистанционното управление 
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