
Практична настава блок, 3/6, ЕМ за термичке и расхладне уређаје, час 67-72 

 

РАД НА МОНТАЖИ И СЕРВИСИРАЊУ КЛИМА УРЕЂАЈА 

(наставак, други део) 

 

 

 

За цев на крајњем десном делу 

Трасирати унутрашњу цев и дренажно црево у правцу крајњег десногположаја.  

 
Убацити цев, дренажно црево, и кабл за повезивање у отвор цеви. 

Убацити кабл за спајање у унутрашњу јединицу који иде од спољашње јединице кроз 

отвор цеви. 

Не смете повезати кабл са унутрашњом јединицом 

Направите малу петљу на каблу ради лакшег повезивања касније. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ставити лепљиву траку око цеви, дренажног црева и кабла за повезивање. 

Проверите да је дренажно црево постављено на најнижу страну снопа. 

Постављање са горње стране може да проузрокује да се дренажна чаша прелије у 

унутрашњост јединице. 

 

Постављање унутрашње јединице 

Окачите унутрашњу јединицу на горњи део носача за инсталирање. (Употребити две куке 

на врху унутрашње јединице са горње ивице носача за инсталирање. Проверити да су куке 

правилно постављене на носач тако што ћете их померати лево и десно. 

Притиснути доњу леву и десну страну јединице насупрот носача док куке не седну у своје 

отворе (чуће се шкљоцање). 



 



 

УПОЗОРЕЊЕ 

Ако се дренажно црево трасира у унутрашњости собе, изолирати црево изолационим 

материјалом тако да цуркање из дела “знојења” (кондензација) не уништи намештај или 

под. 

Препоручује се пенасти полиетилен или нешто еквивалентно томе. 

 

Повезивање цеви са унутрашњом јединицом и дренажног црева за дренажну цев 

Пронаћи центар цеви и добро руком затегнути навртку. 
 

Затегнути навртку са два контра кључа. 
 

 

Када се продужава дренажно црево на унутрашњој јединици, инсталирати дренажну 

цев. 
 



 

Обмотати изолациони материјал око спојног дела. 

Преклопити изолациони материјал спојне цеви и цеви унутрашње јединице изолационим 

материјалом. Завити их заједно винил траком тако да нема пукотине. 
 

 

Умотај винил траком предео који смешта одељак кућишта крајње цеви. 
 

 

 

Скупити у сноп цеви дренажно црево тако што ћете их обавити винил траком довољно да 

могу да се сместе у одељак кућишта крајње цеви. 
 

 



 

За цев на крајњем левом делу 

Трасирати унутрашњу цев и дренажно црево до потребне позиције за отвор цеви. 

 

 

 
Убацити цев, дренажно црево, и кабл за повезивање у отвор цеви. 

 
Убацити кабл за повезивање у унутрашњу јединицу. 

Не сме се повезати кабл са унутрашњом јединицом. 
Направити малу петљу са каблом ради каснијег лакшег повезивања. 

Ставити траку на дренажно црево и каблове за повезивање. 
 



УПОЗОРЕЊЕ 

Обавештење за инсталирање. За цеви на левој страни следити доле наведене инструкције. 

 

Добар поступак 

Притиснути на горњу страну цеви и одмотати полако цев ка доњој страни. 
 

Неисправан поступак 

Савијање цеви са десне стране на леву може оштетити цевну инсталацију. 
 



Наставиће се... 

 

 

Домаћи задатак: 

 

Одговорити на следећа питања: 

 

1. Прочитати други део монтаже унутрашње јединице и повезати са првим 

делом ! 

 

Срећан рад и перите руке! 

 

 

Одговоре проследити на е-маил: koscica68@yahoo.com 

 најкасније до 06.априла 2020.године 

 наставник практичне наставе Tодор Кошчица 
 


