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rodki ostro!no"ci
• Opisane poni ej !rodki ostro no!ci zosta"y podzielone na dwie kategorie: OSTRZE#ENIE oraz OSTRO#NIE.
Obydwie kategorie zawieraj$ wa ne informacje dotycz$ce bezpiecze%stwa. Nale y bezwzgl&dnie przestrzega'
wszystkich zalecanych !rodków ostro no!ci.
• Znaczenie informacji oznaczonych jako OSTRZE#ENIE i OSTRO#NIE
OSTRZE#ENIE.....Nieprzestrzeganie tych instrukcji w sposób prawid$owy niesie ryzyko obra!e% cia$a lub utraty !ycia.
OSTRO#NIE .........Nieprzestrzeganie tych instrukcji w sposób prawid$owy mo!e doprowadzi& do uszkodzenia
w$asno"ci lub obra!e% cia$a, które w zale!no"ci od okoliczno"ci mog' by& gro(ne.

• Znaki bezpiecze%stwa wyst&puj$ce w poni szej instrukcji posiadaj$ nast&puj$ce znaczenie:
Nale y bezwzgl&dnie przestrzega' tych
instrukcji.

Nale y koniecznie wykona' uziemienie.

Post&powanie
zabronione.

• Po zako%czeniu monta u nale y przeprowadzi' rozruch próbny w celu skontrolowania urz$dzenia pod k$tem usterek,
a nast&pnie nale y wyja!ni' klientowi, jak obs"ugiwa' i konserwowa' klimatyzator z pomoc$ instrukcji obs"ugi.

OSTRZE#ENIE
• O przeprowadzenie monta u urz$dzenia nale y poprosi' sprzedawc& lub wykwalifikowany personel.
Nie nale y próbowa' instalowa' klimatyzatora samodzielnie. Nieprawid"owy monta niesie ryzyko wycieku wody, pora enia elektrycznego lub po aru.

• Nale y zainstalowa' klimatyzator zgodnie ze wskazówkami zawartymi w poni szej instrukcji monta u.
Nieprawid"owy monta niesie ryzyko wycieku wody, pora enia elektrycznego lub po aru.

• Do przeprowadzenia monta u urz$dzenia nale y u ywa' tylko akcesoriów i cz&!ci specjalnie do tego przeznaczonych.
U ycie cz&!ci innych ni wymagane niesie ryzyko upadku jednostki, wycieku wody, pora enia elektrycznego lub po aru.

• Nale y zainstalowa' jednostk& na pod"o u wystarczaj$co mocnym, aby utrzyma' ci& ar jednostki.
Pod"o e o niewystarczaj$cej wytrzyma"o!ci stwarza ryzyko upadku urz$dzenia i spowodowania obra e% cia"a.

• Instalacja elektryczna musi zosta' wykonana zgodnie z przepisami obowi$zuj$cymi w danym kraju i regionie oraz ze
wskazówkami zawartymi w poni szej instrukcji monta u. Nale y koniecznie zastosowa' obwód zasilania elektrycznego
przeznaczony specjalnie dla danego urz$dzenia.
Niewystarczaj$ca moc zasilania lub niew"a!ciwa jako!' wykonania instalacji elektrycznej gro $ pora eniem elektrycznym lub po arem.

• Nale y zastosowa' przewód o odpowiedniej d"ugo!ci.
Nie wolno stosowa' kabli z zaczepami ani przed"u aczy, gdy grozi to przegrzaniem, pora eniem elektrycznym lub po arem.

• Nale y upewni' si&, e wszystkie przewody instalacji elektrycznej s$ zabezpieczone oraz e u ywane s$ wy"$cznie przewody
specjalnie do tego przeznaczone, a tak e e nie wyst&puje napi&cie na po"$czeniach ko%cówek lub na kablach.
Niew"a!ciwe po"$czenia elektryczne lub wadliwe zabezpieczenie przewodów mo e spowodowa' nieprawid"owe gromadzenie si& ciep"a lub po ar.

• Podczas monta u przewodów zasilania oraz okablowania pomi&dzy jednostkami wewn&trznymi i zewn&trznymi nale y
u"o y' przewody w taki sposób, aby mo na by"o bezpiecznie zamkn$' pokryw& skrzynki elektrycznej.
Nieprawid"owe u"o enie pokrywy skrzynki elektrycznej grozi pora eniem elektrycznym, po arem lub przegrzaniem ko%cówek.

• W przypadku wycieku czynnika ch"odniczego w stanie gazowym podczas monta u nale y natychmiast przewietrzy'
dane pomieszczenie.
Je!li czynnik ch"odniczy wejdzie w kontakt z ogniem, istnieje ryzyko wytworzenia si& toksycznego gazu.

• Po zako%czeniu monta u nale y przeprowadzi' kontrol& pod k$tem wycieku czynnika ch"odniczego. Je!li ulatniaj$cy si&
w pomieszczeniu czynnik ch"odniczy wejdzie w kontakt ze (ród"ami ognia, takimi jak grzejnik nawiewowy, piecyk lub kuchenka, istnieje
ryzyko wytworzenia si& toksycznego gazu.

• Podczas monta u lub przenoszenia klimatyzatora nale y odpowietrzy' obieg ch"odniczy oraz u ywa' wy"$cznie
wymaganego czynnika ch"odniczego (R410A).
Obecno!' powietrza lub obcych substancji wewn$trz obiegu spowoduje nieprawid"owy wzrost ci!nienia, co mo e prowadzi' do uszkodzenia
sprz&tu, a nawet do obra e% cia"a.

• W trakcie monta u nale y bezpiecznie zamocowa' ruroci$g ch"odniczy przed uruchomieniem spr& arki.
Je!li spr& arka nie jest dobrze zamocowana, a podczas jej pracy otwarty zostanie zawór odcinaj$cy, wessane powietrze doprowadzi do
powstania nieprawid"owego ci!nienia w uk"adzie ch"odniczym, co grozi uszkodzeniem sprz&tu, a nawet obra eniami cia"a.

• W przypadku wypompowywania czynnika ch"odniczego nale y zatrzyma' prac& spr& arki przed usuni&ciem ruroci$gu ch"odniczego.
Je!li w trakcie wypompowywania czynnika spr& arka b&dzie nadal pracowa' i zostanie otwarty zawór odcinaj$cy, podczas usuwania ruroci$gu
ch"odniczego zostanie wessane powietrze, powoduj$c wyst$pienie nieprawid"owego ci!nienia w obiegu ch"odniczym, co grozi uszkodzeniem
sprz&tu, a nawet obra eniami cia"a.

• Nale y zapewni' uziemienie klimatyzatora. Nie wolno uziemia' urz$dzenia za pomoc$ rury uniwersalnej, piorunochronu ani
przewodu uziemiaj$cego telefonu. Nieprawid"owe uziemienie mo e spowodowa' pora enie elektryczne.

• Nale y zainstalowa' wy"$cznik ochronny ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker).
Niezainstalowanie wy"$cznika ochronnego grozi pora eniem elektrycznym lub po arem.

OSTRO#NIE
• Nie wolno montowa' klimatyzatora w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wycieku "atwopalnego gazu.
W przypadku wycieku gaz nagromadzony w pobli u klimatyzatora mo e spowodowa' wybuch po aru.

• Post&puj$c zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji monta u, nale y zainstalowa' system odp"ywowy w celu
zapewnienia prawid"owego odprowadzania cieczy, a tak e zadba' o jego zaizolowanie, tak aby zapobiec zjawisku kondensacji.
Nieprawid"owy system odp"ywowy grozi wyciekiem wody wewn$trz pomieszcze% oraz zniszczeniem w"asno!ci.

• Nale y dokr&ci' nakr&tk& kielicha zgodnie z zaleceniami, u ywaj$c klucza dynamometrycznego.
Je!li nakr&tka jest dokr&cona zbyt mocno, przy d"u szym u yciu mo e ona ulec p&kni&ciu, powoduj$c wyciek czynnika ch"odniczego.

• Nale y przedsi&wzi$' odpowiednie kroki, aby zapobiec u ywaniu jednostki zewn&trznej jako schronienia przez ma"e zwierz&ta.
W wyniku kontaktu z elektrycznymi cz&!ciami jednostki ma"e zwierz&ta mog$ powodowa' awarie, dymienie lub po ar. Prosimy o poinstruowanie
klienta w kwestii utrzymywania w czysto!ci otoczenia jednostki.

1
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Akcesoria
Akcesoria dostarczane wraz z jednostk zewn!trzn :
(B) Etykieta czynnika ch"odniczego

(A) Instrukcja monta!u

1

1

rodki ostro!no"ci przy wybieraniu
miejsca monta!u
1) Wybra" miejsce wystarczaj co solidne, aby wytrzyma" ci!#ar i drgania jednostki, w którym ha$as wyst!puj cy podczas pracy
jednostki nie b!dzie dodatkowo pot!gowany.
2) Wybra" miejsce, gdzie ani gor ce powietrze uwalniane z jednostki, ani ha$as podczas pracy jednostki nie b!d przeszkadza"
s siadom u#ytkownika.
3) Ze wzgl!du na ha$as podczas pracy jednostki nale#y unika" miejsc po$o#onych w pobli#u sypialni itp.
4) W wybranym punkcie musi by" wystarczaj co du#o miejsca, aby móc swobodnie wnie%" i wynie%" jednostk!.
5) W wybranym punkcie musi by" wystarczaj co du#o miejsca na swobodny przep$yw powietrza, a wlot i wylot powietrza nie mog
by" w #aden sposób zablokowane.
6) W wybranym miejscu i w jego pobli#u nie mo#e wyst!powa" ryzyko ulatniania si! $atwopalnego gazu.
7) Nale#y zainstalowa" jednostki, przewody zasilania oraz okablowanie pomi!dzy jednostkami w odleg$o%ci przynajmniej 3 metrów
od odbiorników telewizyjnych i radiowych. Zapobiegnie to powstawaniu zak$óce& obrazu i d'wi!ku. (W zale#no%ci od zakresu fal
radiowych zak$ócenia mog by" odczuwane nawet przy odleg$o%ci ponad 3 metrów.)
8) W przypadku terenów nadmorskich oraz innych miejsc, gdzie wyst!puje du#e st!#enie soli lub siarki w powietrzu, istnieje ryzyko
skrócenia okresu trwa$o%ci urz dzenia w wyniku korozji.
9) Ze wzgl!du na skropliny odprowadzane przez jednostk! zewn!trzn nie nale#y umieszcza" pod jednostk przedmiotów
wra#liwych na wilgo".

UWAGA
Jednostki nie wolno podwiesza" od sufitu ani montowa" na innych urz dzeniach lub przedmiotach.

OSTRO#NIE

Polski

W przypadku, gdy przewidziana jest praca klimatyzatora przy niskiej
Skonstruować duży daszek
temperaturze otoczenia na zewn trz, nale#y bezwzgl!dnie
ochronny.
przestrzega" poni#szych instrukcji.
Skonstruować cokół.
1) Aby unikn " bezpo%redniej ekspozycji na wiatr, nale#y zamontowa"
jednostk! zewn!trzn tak, aby strona ssania by$a zwrócona do
Zamontować jednostkę wystarczająco
%ciany.
wysoko, aby wyeliminować ryzyko
2) Nie wolno nigdy montowa" jednostki zewn!trznej w miejscu, gdzie
zasypania śniegiem.
strona ssania b!dzie nara#ona na bezpo%rednie dzia$anie wiatru.
3) Aby unikn " bezpo%redniej ekspozycji na wiatr, zaleca si! monta#
przegrody po stronie wylotu powietrza jednostki zewn!trznej.
4) W rejonach, gdzie wyst!puj du#e opady %niegu, nale#y zamontowa" jednostk! w takim miejscu, gdzie b!dzie ona
chroniona przed niegiem.

Polski
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Rysunki monta owe jednostki
zewn!trznej
Maks. dozwolona długość
** Min. dozwolona długość

Maks. dozwolona wysokość

20 m
1,5 m
15 m

* Dodatkowa ilość czynnika

wymagana w przypadku
rurociągu chłodniczego o
długości przekraczającej 10 m.

Owinąć przewód izolacyjny
taśmą wykończeniową od
dołu do góry.

20 g/m

Rura gazowa

Śr. zew. 9,5 mm

Rura cieczowa

Śr. zew. 6,4 mm

* Należy koniecznie uzupełnić czynnik chłodniczy o wymaganą ilość.
Nie uzupełnienie czynnika może obniżyć wydajność urządzenia.

** Zalecana jest rura o długości co najmniej 1,5 m w celu uniknięcia
nadmiernego hałasu i drgań podczas pracy jednostki zewnętrznej.
(Hałas mechaniczny i drgania podczas pracy zależą od sposobu
montażu oraz charakteru bezpośredniego otoczenia jednostki.)

OSTROŻNIE
**Długość rurociągu
powinna wynosić od
1,5 m do 20 m.

250 mm od ścia
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W miejscach, gdzie utrudniony jest
odpływ wody, należy zastosować
wsporniki montażowe dla jednostki
zewnętrznej.
Należy dopasować wysokość
nóżek tak, aby jednostka była
ustawiona poziomo. W przeciwnym
razie istnieje ryzyko wycieku lub
gromadzenia się wody.

3
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Pokrywa zaworu odcinającego
Zdejmowanie pokrywy
zaworu odcinającego.
Usunąć śrubę z pokrywy
zaworu odcinającego.
Przesunąć pokrywę ku
dołowi, aby ją zdjąć.
Montaż pokrywy zaworu
odcinającego.
Umieścić górną część pokrywy
zaworu odcinającego wewnątrz
jednostki zewnętrznej, aby
zamontować pokrywę.
Dokręcić śruby.

Pozostawić wystarczająco
dużo miejsca na rurociąg i
serwisowanie okablowania.

105,5
(Odle
g
jedno łość od bo
stki)
ku

W przypadku występowania ryzyka
upadku jednostki należy zamocować
nóżki za pomocą śrub lub druta.
Jednostka: mm

Polski
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Wskazówki monta owe
• Je li wlot lub wylot powietrza jednostki zewn!trznej jest zablokowany przez cian! lub inn" przeszkod!, nale#y post"pi$ zgodnie
z poni#szymi wskazówkami.
• Dla ka#dego z poni#szych modeli monta#u wysoko $ ciany po stronie wylotu powietrza powinna wynosi$ 1200 mm lub mniej.

Ściana z jednej strony
Więcej niż 50

Ściana z dwóch stron
Więcej niż 100
Więcej
niż 100

1200
lub mniej

Więcej niż 150

Więcej niż 50

Więcej niż 50
Widok z góry

Widok z boku

Ściana z trzech stron

Więcej niż 150
Więcej niż 50

Więcej niż 300
Widok z góry
Jednostka: mm

!rodki ostro no"ci podczas monta u

20

• Sprawdzi$ wytrzyma%o $ i wypoziomowanie pod%o#a, aby unikn"$ wyst!powania ha%asu lub drga& podczas pracy zamontowanego urz"dzenia.
• Post!puj"c zgodnie z rysunkiem, dobrze przymocowa$ jednostk! do pod%o#a za pomoc" rub fundamentowych. (Przygotowa$
cztery zestawy rub fundamentowych M8 lub M10 oraz nakr!tek i podk%adek ogólnodost!pnych na rynku.)
• Zaleca si! wkr!ci$ ruby fundamentowe tak, by wystawa%y na wysoko $ 20 mm ponad powierzchni! pod%o#a.

Monta jednostki zewn#trznej
1.

Monta jednostki zewn#trznej.

Polski

1) Podczas monta#u jednostki zewn!trznej nale#y stosowa$ si! do zalece& opisanych w punktach „'rodki ostro#no ci przy
wybieraniu miejsca monta#u” oraz „Rysunki monta#owe jednostki zewn!trznej”.

Polski
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Monta jednostki zewn!trznej
2.

Kielichowanie rury.
1) Przeci ! koniec rury obcinakiem do rur.
2) Usun ! zadziory, trzymaj c rur" uci"tym ko#cem
w dó$, tak aby skrawki nie dosta$y si" do jej
wn"trza.
3) Na$o%y! nakr"tk" na rur".
4) Rozszerzy! koniec rury.
5) Skontrolowa!, czy kielich zosta$ wykonany
poprawnie.

(Należy przeciąć rurę dokładnie
pod kątem prostym.)

Usunąć zadziory

Kielichowanie

Ustawić dokładnie w pozycji pokazanej poniżej.
A

Ciągadło

Narzędzie do kielichowania
rur R410A
Ze sprzęgłem

Ze sprzęgłem (Typu Rigid)

Z nakrętką motylkową
(Typu Imperial)

0-0,5 mm

1,0-1,5 mm

1,5-2,0 mm

A

Zwykłe narzędzie do kielichowania

Kontrola
Wewnętrzna
powierzchnia kielicha
musi być bez skazy.

Końcówka rury musi zostać
rozszerzona równomiernie i
tworzyć idealny okrąg.
Nakrętka musi zostać
dobrze dokręcona.

OSTRZE ENIE
1) Nie wolno stosowa! oleju mineralnego na kielichu rury.
2) Nale%y zapobiega! przedostawaniu si" do systemu oleju mineralnego, gdy% mog$oby to skróci! okres u%ytkowania jednostek.
3) Nie wolno stosowa! rur wykorzystanych we wcze&niejszych instalacjach. Nale%y stosowa! wy$ cznie cz"&ci dostarczone
wraz z jednostk .
4) W celu zagwarantowania trwa$o&ci urz dzenia nie wolno nigdy montowa! suszarki na tej jednostce R410A.
5) 'rodek susz cy mo%e si" rozpu&ci! i doprowadzi! do uszkodzenia systemu.
6) Niedok$adne wykonanie kielicha mo%e spowodowa! wyciek czynnika ch$odniczego w stanie gazowym.

3.

Ruroci!g ch"odniczy.
OSTRO NIE

1) Zamocowa! nakr"tk" na cz"&ci g$ównej. (Aby zapobiec p"kni"ciu nakr"tki w wyniku starzenia materia$u.)
2) Aby zapobiec wyciekowi gazu, nale%y stosowa! olej ch$odniczy tylko na wewn"trznej powierzchni kielicha. (Nale%y stosowa!
olej ch$odniczy przeznaczony do R410A.)
3) Aby zapobiec uszkodzeniu nakr"tek i wyciekowi gazu, podczas dokr"cania nakr"tek nale%y stosowa! klucze
dynamometryczne.
Ustawi! w jednej linii centralne cz"&ci obydwu kielichów, po czym dokr"ci! nakr"tki d$oni , wykonuj c 3 lub 4 obroty. Nast"pnie
ca$kowicie dokr"ci! nakr"tki za pomoc kluczy dynamometrycznych.
[Zastosować olej]
Nie stosować oleju chłodniczego
na powierzchni zewnętrznej.

[Dokręcić]

Zastosować olej chłodniczy
na wewnętrznej
powierzchni kielicha.

Nakrętka

Klucz dynamometryczny

Klucz
maszynowy

Złączka rurowa
Nie stosować oleju
chłodniczego na nakrętce,
aby uniknąć zbyt mocnego
dokręcenia nakrętki.

Moment dokręcania nakrętki
Strona czynnika w stanie gazowym Strona czynnika ciekłego
3/8 cala
1/4 cala
32,7-39,9 N•m
14,2-17,2 N•m
(333-407 kgf•cm)
(144-175 kgf•cm)

5

Nakrętka

Moment dokręcania pokrywy zaworu
Strona czynnika w stanie gazowym Strona czynnika ciekłego
3/8 cala
1/4 cala
21,6-27,4 N•m
(220-280 kgf•cm)

21,6-27,4 N•m
(220-280 kgf•cm)

Moment dokręcania pokrywy
portu serwisowego

10,8-14,7N•m
(110-150 kgf•cm)

Polski
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4.

Odpowietrzanie i kontrola szczelno ci.
• Po zako czeniu monta!u ruroci"gu nale!y odpowietrzy# system oraz przeprowadzi# kontrol$ pod k"tem
wycieku gazu.

OSTRZE!ENIE
1) Do obiegu ch%odniczego nie wolno wprowadza# !adnych substancji innych ni! wymagany czynnik ch%odniczy (R410A).
2) W przypadku wycieku czynnika w stanie gazowym nale!y jak najszybciej dobrze przewietrzy# dane pomieszczenie.
3) R410A, tak jak wszelkie inne czynniki ch%odnicze, nale!y zawsze podda# odzyskiwaniu i nie nale!y go nigdy uwalnia#
bezpo&rednio do atmosfery.
4) Nale!y bezwzgl$dnie u!y# pompy pró!niowej przeznaczonej do R410A. Stosowanie tej samej pompy pró!niowej do ró!nych
czynników ch%odniczych mo!e doprowadzi# do uszkodzenia pompy pró!niowej lub jednostki.
• W przypadku dodatkowego uzupe%niania czynnika nale!y najpierw odpowietrzy#
ruroci"g ch%odniczy oraz jednostk$ wewn$trzn" za pomoc" pompy pró!niowej, a
nast$pnie przeprowadzi# procedur$ uzupe%niania czynnika.
• Do obs%ugi laski popychacza zaworu odcinaj"cego nale!y stosowa# klucz
sze&ciok"tny (4 mm).
• Wszystkie z%"cza ruroci"gu ch%odniczego nale!y dokr$ci# za pomoc" klucza
dynamometrycznego z zastosowaniem wymaganego momentu dokr$cania.

Manometr
sprzężony Manometr
Rura
rozgałęźna
manometru
Zawór
niskiego
ciśnienia
Węże
ssące

Zawór
wysokiego
ciśnienia

Pokrywy
zaworów

Zawór
odcinający rury
cieczowej

Port serwisowy
Pompa
próżniowa
Zawór odcinający
rury gazowej

1) Pod%"czy# ko cówk$ w$!a ss"cego (odchodz"cego od rury rozga%$'nej manometru) do portu serwisowego zaworu
odcinaj"cego rury gazowej.
2) Maksymalnie otworzy# zawór niskiego ci&nienia (Lo) rury rozga%$'nej manometru i ca%kowicie zamkn"# zawór wysokiego
ci&nienia (Hi). (Zawór wysokiego ci&nienia nie b$dzie wymaga% dalszych czynno&ci.)
3) Usun"# powietrze za pomoc" pompy pró!niowej i upewni# si$, !e odczyt manometru sprz$!onego wynosi –0,1 MPa (–76 cmHg)*1.
4) Zamkn"# zawór niskiego ci&nienia (Lo) rury rozga%$'nej manometru i zako czy# procedur$ usuwania powietrza za pomoc" pompy
pró!niowej. (Utrzyma# ten stan przez kolejne kilka minut, upewniaj"c si$, !e wskazówka sprz$!onego manometru si$ nie cofa.) *2.
5) Zdj"# pokryw$ zaworu odcinaj"cego rury cieczowej i zaworu odcinaj"cego rury gazowej.
6) Za pomoc" klucza sze&ciok"tnego przesun"# lask$ popychacza zaworu odcinaj"cego rury cieczowej o 90 stopni w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, aby otworzy# zawór.
Po 5 sekundach zamkn"# zawór i przeprowadzi# kontrol$ szczelno&ci.
U!ywaj"c wody z myd%em, skontrolowa# szczelno&# z%"czy kielichowych jednostki wewn$trznej i jednostki zewn$trznej oraz zaworów.
Po zako czeniu kontroli dok%adnie wytrze# wod$ z myd%em.

Polski

7) Od%"czy# w"! ss"cy od portu serwisowego zaworu odcinaj"cego rury gazowej, po czym ca%kowicie otworzy# zawór
odcinaj"cy rury cieczowej i zawór odcinaj"cy rury gazowej. (Nie próbowa# przekr$ca# laski popychacza poza jej zasi$g.)
8) Przykr$ci# pokrywy zaworów oraz pokrywy portów serwisowych zaworów odcinaj"cych rury cieczowej i gazowej za pomoc"
klucza dynamometrycznego z zastosowaniem wymaganych momentów dokr$cania.
*1. D%ugo&# rury a czas u!ywania pompy pró!niowej.
D%ugo&# rury

Do 15 metrów

Ponad 15 metrów

Czas pracy pompy pró!niowej

Nie mniej ni! 10 min.

Nie mniej ni! 15 min.

*2. Je&li wskazówka sprz$!onego manometru si$ cofnie, prawdopodobnie czynnik ch%odniczy zawiera wod$ lub wyst$puje luz na
którym& ze z%"czy. Nale!y skontrolowa# wszystkie z%"cza rurowe i w razie potrzeby dokr$ci# nakr$tki, a nast$pnie powtórzy#
kroki od 2) do 4).

Polski

6

09_PL_3P232550-9C.fm Page 7 Thursday, September 16, 2010 10:08 AM

Monta jednostki zewn!trznej
5.

Uzupe"nianie czynnika ch"odniczego.

Sprawdzi wymagany typ czynnika ch!odniczego na tabliczce znamionowej urz"dzenia.
#rodki ostro no$ci podczas uzupe"niania R410A
Uzupe"ni% ruroci&g czynnikiem w stanie ciek"ym poprzez rur! cieczow&.
R410A jest czynnikiem wielosk!adnikowym, wi#c uzupe!nianie go czynnikiem ch!odniczym w stanie gazowym mo$e spowodowa
zmian# jego sk!adu, uniemo$liwiaj"c normaln" prac# urz"dzenia.
1) Przed nape!nieniem nale$y sprawdzi , czy butla jest wyposa$ona w syfon. (Na butli powinien znajdowa si# napis typu
„liquid filling siphon attached”.)

Uzupełnianie czynnika za pomocą butli z syfonem

Uzupełnianie czynnika za pomocą innych butli
W celu uzupełnienia czynnika
należy przekręcić butlę do góry
nogami.

Podczas napełniania należy
ustawić butlę w pozycji pionowej.
Wewnątrz butli znajduje się rura syfonu, nie
jest więc konieczne ustawienie butli do góry
nogami w celu uzupełnienia czynnika.

• Nale$y koniecznie stosowa narz#dzia przeznaczone do u$ytku z czynnikiem R410A, aby zapewni odpowiednie ci%nienie
oraz zapobiec przedostawaniu si# obcych substancji do wn#trza ruroci"gu.

Ważne informacje na temat używanego czynnika chłodniczego
Ten produkt zawiera fluorowe gazy cieplarniane objęte Protokołem
z Kyoto. Nie wolno wypuszczać gazów do atmosfery.
Typ czynnika chłodniczego: R410A
Wartość GWP(1):
1975

(1)

Wypełniona etykieta musi zostać przyklejona w pobliżu
portu napełniania czynnika chłodniczego (np. na
wewnętrznej części pokrywy zaworu odcinającego).
4

GWP = współczynnik ocieplenia globalnego

1

Prosimy o wypełnienie nieusuwalnym tuszem następujących pól:
n 1 fabryczna ilość czynnika chłodniczego produktu,
n 2 dodatkowa ilość czynnika chłodniczego uzupełniona na miejscu oraz
n 1 + 2 całkowita ilość czynnika chłodniczego
na etykiecie czynnika chłodniczego dostarczonej wraz z produktem.

2

2 dodatkowa ilość czynnika
uzupełniona na miejscu
3 całkowita ilość czynnika
chłodniczego
4 Zawiera fluorowe gazy
cieplarniane objęte Protokołem z
Kyoto
5 jednostka zewnętrzna

3

6 butla z czynnikiem i przewód do
napełniania

5

6

6.

1 fabryczna ilość czynnika:
patrz tabliczka znamionowa
jednostki

Monta ruroci&gu ch"odniczego.
6-1 #rodki ostro no$ci podczas post!powania z rurami.
1) Nale$y chroni otwarty koniec rury przed kurzem i wilgoci".
2) Wszystkie zgi#cia rur powinny by mo$liwie !agodne. Do zginania
nale$y u$y gi#tarki.

Należy założyć
zaślepkę.
Deszcz

6-2 Wybór rur miedzianych i materia"ów termoizolacyjnych.

Ściana

W przypadku braku
zaślepki, należy
zakleić wylot kielicha
taśmą, aby ochronić
go przed brudem i
wodą.

Je%li u$ywane s" rury i z!"czki miedziane dost#pne na rynku, nale$y
przestrzega nast#puj"cych zalece&:
1) Materia! izolacyjny: pianka polietylenowa
Wspó!czynnik wymiany ciep!a: od 0,041 do 0,052 W/mK (od 0,035 do 0,045 kcal/(mh•°C))
Maks. temperatura powierzchni gazowej rury ch!odniczej wynosi 110°C.
Nale$y wybra materia! termoizolacyjny odporny na tak" temperatur#.
2) Nale$y zaizolowa zarówno rury gazowe, jak i cieczowe, przestrzegaj"c
Okablowanie pomiędzy jednostkami
poni$szych zalece& co do wymiarów.
Rura gazowa

Strona czynnika w
stanie gazowym

Strona czynnika
ciek!ego

Termoizolacja rury
gazowej

Termoizolacja
rury cieczowej

'r. zew. 9,5 mm

'r. zew. 6,4 mm

'r. wew. 12-15 mm

'r. wew. 8-10 mm

Rura cieczowa

Minimalny promie& zgi#cia
30 mm lub wi#cej

Grubo% min. 10 mm

Grubo% 0,8 mm (C1220T-O)
3) Nale$y zastosowa osobne otuliny termoizolacyjne dla rur ch!odniczych gazowych
i cieczowych.

7

Izolacja rury
gazowej

Izolacja rury
cieczowej

Taśma
Wąż odpływowy
wykończeniowa

Polski
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Energooszcz dny tryb czuwania
Funkcja energooszcz dnego trybu czuwania odcina zasilanie jednostki zewn trznej i ustawia jednostk
wewn trzn! na energooszcz dny tryb czuwania, w ten sposób redukuj!c zu"ycie pr!du przez klimatyzator.

OSTRO#NIE
Funkcja energooszcz dnego trybu czuwania nie mo"e by$ stosowana w przypadku modeli innych ni" wymienione.
Procedura uruchamiania energooszcz dnego trybu czuwania
1) Upewni si!, "e wy#$czone zosta#o g#ówne zasilanie. Wy#$czy je,
je%li nie zosta#o uprzednio wy#$czone.
2) Zdj$ pokryw! zaworu odcinaj$cego.
3) Od#$czy #$cznik wybiorczy, aby uruchomi tryb energooszcz!dny.
4) W#$czy g#ówne zasilanie.

1

2

3

Energooszczędny tryb
czuwania WYŁĄCZONY.

1

2

3

Energooszczędny tryb
czuwania WŁĄCZONY.

Energooszczędny tryb czuwania jest WYŁĄCZONY
w momencie dostawy.

OSTRO#NIE

Polski

1) Przed pod#$czeniem lub od#$czeniem #$cznika wybiorczego nale"y upewni si!, i" zosta#o wy#$czone g#ówne zasilanie.
2) &$cznik wybiorczy dla energooszcz!dnego trybu czuwania jest wymagany w przypadku, gdy pod#$czona jest jednostka
wewn!trzna inna ni" odpowiednie jednostki wymienione powy"ej.

Polski
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Wypompowywanie czynnika ch odniczego
W celu ochrony !rodowiska w przypadku przenoszenia lub utylizacji jednostki nale"y zawsze przeprowadzi#
procedur$ odpompowania czynnika ch odniczego.
1)
2)
3)
4)

Zdj ! pokryw" zaworu odcinaj cego rury cieczowej i zaworu odcinaj cego rury gazowej.
Uruchomi! tryb wymuszonego ch#odzenia.
Kiedy minie pi"! do dziesi"ciu minut, nale$y zamkn ! zawór odcinaj cy rury cieczowej za pomoc klucza sze%ciok tnego.
Kiedy min dwie do trzech minut, nale$y zamkn ! zawór odcinaj cy rury gazowej i zatrzyma! proces wymuszonego ch#odzenia.

Zawór odcinający
rury cieczowej

Zawór
odcinający
rury gazowej

Wymuszanie trybu ch odzenia
Przy u!yciu przycisku W"/WY" jednostki wewn#trznej
Przycisn ! przycisk W&/WY& jednostki wewn"trznej na co najmniej 5 sekund. (Zostanie
rozpocz"ty proces ch#odzenia.)
• Wymuszony proces ch#odzenia zatrzyma si" automatycznie po oko#o 15 minutach.
Aby wymusi! zatrzymanie rozruchu próbnego, nacisn ! przycisk W&/WY& jednostki wewn"trznej.
Za pomoc$ pilota zdalnego sterowania jednostki g ównej
1) Nacisn ! przycisk „ON/OFF”. (Zostanie rozpocz"ty proces ch#odzenia.)
2) Nacisn ! jednocze%nie przycisk „TEMP” oraz „MODE”.
3) Nacisn ! dwukrotnie przycisk „MODE”.
(Zostanie wy%wietlony symbol „ ”, a jednostka rozpocznie rozruch próbny.)
4) Nacisn ! przycisk „MODE”, aby powróci! do trybu ch#odzenia.
• Rozruch próbny zatrzyma si" automatycznie po oko#o 30 minutach. Aby wymusi! zatrzymanie
rozruchu próbnego, nacisn ! przycisk „ON/OFF”.
U!ywanie w $cznika wymuszonego trybu ch odzenia jednostki zewn#trznej (przy wy $czonym
trybie energooszcz#dnego czuwania)
1) Wcisn ! „ ” za pomoc %rubokr"tu. Jednostka rozpocznie prac".
2) Wybrany zosta# wymuszony tryb ch#odzenia, który zako'czy prac" po ok. 15 minutach.

1

2

Klucz
sześciokątny
Zamknąć

Pokrywa zaworu

3

Blok
zaciskowy
zasilania

Śrubokręt

Wcisnąć
tutaj

Używany łącznik wybiorczy dla energooszczędnego
trybu czuwania (przy wyłączonym trybie
energooszczędnego czuwania)

OSTRO%NIE
1) Nie wolno dotyka! bloku zaciskowego podczas wciskania w# cznika. Blok zaciskowy znajduje si" pod bardzo wysokim napi"ciem, co
stwarza ryzyko pora$enia elektrycznego.
2) Po zamkni"ciu zaworu odcinaj cego rury cieczowej nale$y w ci gu trzech minut zamkn ! zawór odcinaj cy rury gazowej, po czym
zatrzyma! wymuszon operacj" ch#odzenia.

Ch odzenie przy niskiej temperaturze na zewn$tr
(RXL20/25/35J2V1B)
Ta funkcja jest przeznaczona tylko do ch odzenia urz$dze& (celem klimatyzowania jest sprz#t (taki jak np. komputery)).
Nie nale!y nigdy u!ywa' tej funkcji w miejscu zamieszkania ani w biurze (w miejscach, gdzie przebywaj$ ludzie).
1) Przeci"cie zworki 4 (J4) na p#ytce drukowanej rozszerzy zakres pracy urz dzenia do –15°C. Jednak$e praca urz dzenia zatrzyma si", gdy
temperatura powietrza na zewn trz spadnie poni$ej –20°C, po czym zostanie wznowiona, gdy temperatura ponownie wzro%nie.

1

2

3

J5

J4

J3

S40
S70

Przeciąć zworkę J4 za
pomocą obcęgów lub
podobnego narzędzia.

S90

S2

OSTRO%NIE
1) W przypadku, gdy jednostka zewn"trzna jest zamontowana w miejscu, gdzie wymiennik ciep#a jednostki jest nara$ony na bezpo%rednie
dzia#anie wiatru, nale$y zapewni! wiatrochron.
2) Podczas korzystania z ustawie' dodatkowych jednostka wewn"trzna mo$e produkowa! przerywany ha#as, powodowany przez w# czaj cy
i wy# czaj cy si" wentylator zewn"trzny.
3) Podczas korzystania z ustawie' dodatkowych w pomieszczeniach nie nale$y umieszcza! nawil$aczy powietrza ani innych urz dze', które
mog#yby zwi"kszy! wilgotno%! powietrza.
Nawil$acz powietrza móg#by spowodowa! wyciek skroplin z wylotu wentylacyjnego jednostki wewn"trznej.
4) Przeci"cie zworki 4 (J4) ustawia klapk" wentylatora wewn"trznego w najwy$szej mo$liwej pozycji. Nale$y poinformowa! o tym fakcie u$ytkownika.

9
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Okablowanie
OSTRZE ENIE
1) Nie wolno stosowa przewodów z zaczepami ani plecionych, przed!u"aczy ani rozga!#$ników, gdy" grozi to przegrzaniem, pora"eniem
elektrycznym lub po"arem.
2) Podczas monta"u produktu nie wolno stosowa cz#%ci elektrycznych zakupionych u lokalnych sprzedawców. (Nie wolno
rozga!#zia zasilania pompy spustowej itd. od bloku zaciskowego.) Grozi to pora"eniem elektrycznym lub po"arem.
3) Nale"y koniecznie zamontowa wy!&cznik ochronny ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker). (Taki, który jest w stanie
obs!ugiwa wy"sze harmoniczne.) (Ta jednostka wyposa"ona jest w inwerter, nale"y wi#c zainstalowa wy!&cznik ochronny,
który jest w stanie obs!ugiwa wy"sze harmoniczne, tak aby zapobiec wadliwemu dzia!aniu samego wy!&cznika.)
4) Nale"y zastosowa wy!&cznik wielobiegunowy, w którym odleg!o% pomi#dzy stykami wynosi co najmniej 3 mm.
5) Nie pod!&cza przewodu zasilania do jednostki wewn#trznej. Grozi to pora"eniem elektrycznym lub po"arem.
• Nie nale"y uruchamia wy!&cznika bezpiecze'stwa, dopóki nie zostan& zako'czone wszystkie prace monta"owe.
1) Usun& izolacj# z przewodu (20 mm).
Dobrze przymocować przewody
do zacisków za pomocą śrub.
Jednostka
2) Pod!&czy okablowanie pomi#dzy jednostk&
zewnętrzna
zewn#trzn& i wewn#trzn& tak, aby zgadza!y Gdy długość okablowania przekracza
1 23
LN
10 m, należy zastosować przewody o
Zastosować przewody o
si" numery zacisków. Dobrze dokr#ci
średnicy 2,0 mm.
średnicy 2,0 mm.
zaciski za pomoc& %rub. Podczas dokr#cania
%rub zalecamy u"ycie %rubokr#tu o p!askiej
1
Jednostka 2
Wyłącznik
Wyłącznik
ko'cówce. (ruby s& pakowane razem z
wewnętrzna 3
ochronny
ochronny
ELCB
10 A
tablic& zaciskow&.
Dobrze przymocować
przewody do zacisków
za pomocą śrub.

1
1

2

2

Zasilanie
50 Hz 220-240 V

H05RN

Uziemienie

Blok zaciskowy
zasilania

3

3

Ułożyć kable tak, aby
móc bezpiecznie
zamknąć pokrywę
zaworu odcinającego.

Użyć wymaganego typu przewodów
i prawidłowo je podłączyć.

Dobrze zabezpieczyć zacisk przewodów, tak aby
przewody nie były poddawane obciążeniom z zewnątrz.

Podczas monta"u przewodów zasilania na tablicy zaciskowej nale"y przestrzega
Zacisk z końcówką
poni"szych wskazówek.
oczkową (typu
(rodki ostro"no%ci podczas monta"u przewodów zasilania.
„crimp terminal”)
Do pod!&czania zasilania do tablicy zacisków nale"y u"y zacisku z ko'cówk&
oczkow& (typu „crimp terminal”). Gdy nie istnieje mo"liwo% zastosowania takiego
zacisku, nale"y zastosowa si# do poni"szych instrukcji.
Umie%ci ko'cówki oczkowe na przewodach i bezpiecznie zamocowa je na miejscu.

Przewód
wielożyłowy

OSTRO NIE

Usunąć izolację z
końca przewodu
do tego punktu.

Dobrze

Polski

Pod!&czaj&c okablowanie do tablicy zacisków za pomoc& kabla jedno"y!owego, nale"y koniecznie zakr#ci ko'cówk# przewodu.
W przeciwnym razie mo"e doj% do przegrzania lub po"aru.

Usunięcie zbyt dużej ilości
izolacji może doprowadzić do
porażenia elektrycznego lub
upływu prądu.

Źle

Usuwanie izolacji z przewodu na bloku zaciskowym
3) Poci&gn& za przewód, aby upewni si#, "e si# nie roz!&czy. Nast#pnie zamocowa go na miejscu za pomoc& zacisku do przewodów.

Polski
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Rozruch próbny i kontrola ko cowa
1.

Rozruch próbny i czynno!ci kontrolne.
1-1 Zmierzy napi!cie zasilania i upewni si!, "e mie#ci si! w wymaganym przedziale.
1-2 Rozruch próbny nale"y przeprowadza w trybie ch$odzenia lub w trybie ogrzewania.
• W trybie ch$odzenia nale"y wybra najni"sz% mo"liw% temperatur!; w trybie ogrzewania nale"y wybra najwy"sz% mo"liw%
temperatur!.
1) W zale"no#ci od temperatury pomieszczenia rozruch próbny mo"e okaza si! niemo"liwy w "adnym z dwóch trybów.
2) Po zako&czeniu rozruchu próbnego nale"y ustawi normalny poziom temperatury (od 26°C do 28°C w trybie
ch$odzenia, od 20°C do 24°C w trybie ogrzewania).
3) Ze wzgl!dów bezpiecze&stwa nie mo"na ponownie uruchomi systemu przez 3 minuty po jego wy$%czeniu.

1-3 Rozruch próbny nale"y przeprowadzi zgodnie z zaleceniami instrukcji obs$ugi, upewniaj%c si!, "e
wszystkie cz!#ci oraz funkcje urz%dzenia, takie jak ruch "aluzji, dzia$aj% bez zarzutu.
• W trybie czuwania klimatyzator pobiera niewielk% ilo# energii. Je#li system nie b!dzie u"ywany przez d$u"szy czas
po zako&czeniu monta"u, nale"y go wy$%czy za pomoc% g$ównego wy$%cznika, aby unikn% niepotrzebnego zu"ycia
pr%du.
• Je#li wy$%cznik zwolni si! samoczynnie, odcinaj%c zasilanie klimatyzatora, po ponownym jego w$%czeniu przywrócony
zostanie pierwotny tryb pracy systemu.

2.

Czynno!ci kontrolne.
Czynno#ci kontrolne

Objaw

Jednostki wewn!trzne i zewn!trzne s% zamontowane prawid$owo na
solidnym pod$o"u.

Upadek, wibracje, ha$as

Nie wyst!puj% wycieki czynnika ch$odniczego w stanie gazowym.

Niewystarczaj%ce ch$odzenie/
ogrzewanie

Rury gazowe i cieczowe oraz przed$u"enie w!"a odp$ywowego wewn%trz
pomieszczenia zosta$y zaizolowane termicznie.

Wyciek wody

System odp$ywowy, odprowadzaj%cy skropliny, jest zamontowany
prawid$owo.

Wyciek wody

System jest prawid$owo uziemiony.

Up$yw pr%du

Po$%czenia elektryczne pomi!dzy jednostkami zosta$y wykonane przy
u"yciu odpowiednich przewodów.

System nie dzia$a lub
przepalaj% si! jego elementy

Nie jest zablokowany wylot ani wlot jednostki wewn!trznej lub zewn!trznej.
Zawory odcinaj%ce s% otwarte.

Niewystarczaj%ce ch$odzenie/
ogrzewanie

Jednostka wewn!trzna prawid$owo odbiera polecenia pilota zdalnego
sterowania.

System nie dzia$a
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