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CHARAKTERYSTYKI OGÓLNE 

 
ODBIÓR DOSTARCZANEGO URZĄDZENIA 

 
W momencie odbioru dostarczanego urządzenia należy bezwzględnie sprawdzić, czy otrzymano wszystkie materiały 
wymienione w dołączonych dokumentach oraz czy urządzenie nie zostało uszkodzone w czasie transportu. Jeżeli tak, należy 
zgłosić przewoźnikowi zakres uszkodzeń, zawiadamiając jednocześnie nasze biuro handlowe. Jedynie taki sposób 
postępowania, w odpowiednio krótkim czasie, umożliwia uzyskanie brakujących materiałów lub odszkodowania za szkody. 
 
 
 

WSTĘP 

 
Klimatyzator został zaprojektowany i wyprodukowany wyłącznie do celów chłodzenia lub grzania i pomieszczeń i należy go 
stosować tylko w takim celu. Prawidłowe działanie urządzenia i praca zapewniająca komfort są możliwe wyłącznie wtedy, gdy 
jest ono sprawne i użytkowane w odpowiedni sposób. W związku z tym prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i 
korzystać z niej za każdym razem, gdy wystąpią problemy lub wątpliwości podczas użytkowania urządzenia.  
 

PREZENTACJA URZĄDZEŃ ŚCIENNYCH 

 
Klimatyzatory ścienne są urządzeniami (wymiana ciepła - powietrze/powietrze) typu Split, składającymi się z jednostki 
wewnętrznej (montowanej na ścianie pomieszczenia klimatyzowanego) oraz z jednostki zewnętrznej. Seria obejmuje 
klimatyzatory o 4 mocach w wersji z pompą ciepła. W urządzeniach zastosowano czynnik chłodniczy R410A. 
 
 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI  

 
My niżej podpisani oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niżej wymienione urządzenia w pełni odpowiadają 
postanowieniom przyjętym w następujących Dyrektywach: 
 

 Dyrektywa dotycząca maszyn 98/37 CEE; 

 Dyrektywa dotycząca niskiego napięcia 73/23 CEE i zmiana 93/68 CEE; 

 Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej EMC 89/336 CEE; 

 Dyrektywa 2002/31/EC dotycząca Klasy Energetycznej; 

 Dyrektywa 2002/96/CE WEE; 

 Dyrektywa 2002/95/CE RoHS. 

 
Urządzenia: NEW SMILE INVERTER PC10 7000, 9000, 12000, 18000 

 

 
 
Osoby odpowiedzialne z ramienia Ferroli Sp. A 
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CHARAKTERYSTYKI OGÓLNE 

 
DANE TECHNICZNE 
 

Wersja z pompą ciepła - czynnik R410A 
 

 
 

 
 

Model 7000 9000 12000 18000 Jedn. Miary 

Zasilanie 230/1/50 V-F-Hz 

Nominalna wydajność chłodnicza 
(1) (4) (min-maks)

 2050 
(800÷2950) 

2500 
(800÷3000) 

3230 
(800÷3600) 

5000 
(400÷5850) 

W 

Całkowity pobór mocy przy chłodzeniu 
(1)(4)

 550 750 990 1650 W 

Prąd znamionowy przy chłodzeniu 
(1)(4)

 2,81 3,85 5,06 9,0 A 

Osuszanie     l/h 

Nominalna moc cieplna 
(3)(4)

 2300 
(900÷3520) 

2600 
(900÷3810) 

3500 
(900÷4500) 

6500 
(400÷6150) 

W 

Całkowity pobór mocy przy ogrzewaniu 
(3)(4) (min-maks)

 630 760 1050 2200 W 

Prąd znamionowy przy ogrzewaniu 
(3)(4)

 3,25 3,9 5,5 9,5 A 

Natężenie przepływu powietrza jednostki 
wewnętrznej 

500 500 500 800 m3/h 

Natężenie przepływu powietrza jednostki 
zewnętrznej 

780 780 780 780 m3/h 

Pobór mocy wentylatora jednostki wewnętrznej 
(maksymalne prędkość obrotowa) 

16 16 16 35 W 

Pobór mocy wentylatora jedn. zewnętrznej  40 40 40 40 W 

Moc akustyczna jedn. wewnętrznej 47 47 47 55 dB(A) 

Ciśnienie akustyczne jedn. wewnętrznej (maks.) 
(2)

 39 39 39 47 dB(A) 

Moc akustyczna jedn. zewnętrznej 61 61 61 62 dB(A) 

Ciśnienie akustyczne jedn. zewnętrznej 
(2)

 53 53 53 54 dB(A) 

Czynnik chłodniczy R410A Typ 

Liczba wentylatorów jedn. wewnętrznej 1 Szt.  

Liczba wentylatorów jedn. zewnętrznej 1 Szt.  

Ciężar netto Jedn. Wew. 7,5 7,5 7,5 11 kg 

Ciężar netto Jedn. Zewn. 36 36 38 50 kg 

Przyłącza instalacji cieczy 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" cale 

Przyłącza instalacji gazu 3/8" 3/8" 1/2" 5/8" cale 

  Wysokość 830 830 830 940 mm 

Wymiary opakowania Jedn. Wew.         Szerokość 310 310 310 300 mm 

  Głębokość 250 250 250 380 mm 

  Wysokość 940 940 940 1060 mm 

Wymiary opakowania Jedn. Zewn.        Szerokość 630 630 630 710 mm 

 Głębokość 360 360 360 410 mm 

Klasa efektywności energetycznej        chłodzenie 

Zgodnie z dyrektywami 2002/31/CE            grzanie 
    

\ 

 

(1) Temperatura powietrza zewnętrznego = 35°C B.S. - Temperatura powietrza otoczenia = 27°C.B.S. /19°C B.U. 
(2) Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1m: Jedn. Zewn. w polu swobodnym, Jedn. Wew. w otoczeniu 100 m3 z 
czasem pogłosu 0,5 sekundy. 
(3) Temperatura zewnętrzna = 7°C B.S. - Temperatura powietrza otoczenia = 20°C B.S. 
(4) Przy chłodzeniu i ogrzewaniu w warunkach nominalnych zgodnie z normą EN 14511. 
 
B.S. – temperatura wg termometru suchego 
B.U. – temperatura wg termometru mokrego 
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CHARAKTERYSTYKI OGÓLNE 
 

 

OGRANICZENIA DZIAŁANIA W FUNKCJI CHŁODZENIA 

 
Typ działania  Chłodzenie 

Temperatura maksymalna powietrza na wlocie Jedn. Wew.
(1)

 (
o
C) 32 B.S. 23 B.U. 

Temperatura maksymalna powietrza na wlocie Jedn. Zewn.
(1)

 (
o
C) 43 B.S. - 

Temperatura minimalna powietrza na wlocie Jedn. Wew.
(1)

 (
o
C) 16 B.S. 15 B.U. 

Temperatura minimalna powietrza na wlocie Jedn. Zewn.
(1)

 (
o
C) 21 B.S. - 

Zasilanie elektryczne (wahania napięcia) (V) ±10% 

Zasilanie elektryczne (wahania częstotliwości) (Hz) ±2 

 
 

 
 

 
 

OGRANICZENIA DZIAŁANIA W FUNKCJI GRZANIA 

 
 
Typ działania  Ogrzewanie 

Temperatura maksymalna powietrza na wlocie Jedn. Wew.
(1)

 (
o
C) 27 B.S. - 

Temperatura maksymalna powietrza na wlocie Jedn. Zewn.
(1)

 (
o
C) 24 B.S. 18 B.U. 

Temperatura minimalna powietrza na wlocie Jedn. Wew.
(1)

 (
o
C) 20 B.S. - 

Temperatura minimalna powietrza na wlocie Jedn. Zewn.
(1)

 (
o
C) -7 B.S. -8 B.U. 

Zasilanie elektryczne (wahania napięcia) (V) ±10% 

Zasilanie elektryczne (wahania częstotliwości) (Hz) ±2 
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CHARAKTERYSTYKI OGÓLNE 

 
WYMIARY GABARYTOWE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ 
 
 

 
 

 

Model 7000 9000 12000 18000 Jedn. Miary 

A 800 980 mm 

B 565 640 mm 

C 275 300 mm 

 
 
 
 
 

WYMIARY GABARYTOWE JEDNOSTKI ŚCIENNEJ 
 

 
 

 
 

Model 7000 9000 12000 18000 Jedn. Miary 

A 750 870 mm 

B 250 310 mm 

C 190 230 mm 
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CHARAKTERYSTYKI OGÓLNE 

 
CZĘŚCI SKŁADOWE JEDNOSTKI 

 
 
1. OBUDOWA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ 
Obudowa jednostki zewnętrznej wykonana jest z blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo po pasywacji. Obróbka ta 
zapewnia odporność jednostki na działanie czynników atmosferycznych. Konstrukcja nośna jest wykonana z blachy 
ocynkowanej tłoczonej o dużej grubości, co zapewnia dobrą sztywność i uniemożliwia przenoszenie drgań. 
 
 
2. OBUDOWA JEDNOSTKI ŚCIENNEJ 
Obudowa jednostki ściennej jest w całości z ABS i pełni również rolę konstrukcji nośnej. 
 
 
3. SPRĘŻARKA 
Sprężarka, umieszczona w jednostce zewnętrznej, jest typu ROTACYJNEGO (SCROLL) z zabezpieczeniem przed 
przeciążeniem cieplnym i elektrycznym. Zamontowana jest na wspornikach gumowych w celu wyeliminowania problemów 
związanych z drganiami. 
 
 
4. ZESPÓL WENTYLACJI 
Zespół wentylacji jednostki ściennej składa się z wentylatora osiowego. Zapewnia to bardzo cichą pracę. Jednostka zewnętrzna 
jest wyposażona w wentylator  promieniowy z łopatkami o dużej powierzchni. 
 
 
5. WYMIENNIK CIEPŁA 
W obu jednostkach wymiennik ciepła jest wykonany z rury miedzianej i ciągłego pakietu żeberek z blachy aluminiowej. Żeberka 
są zamocowane bezpośrednio, poprzez mechaniczne rozprężenie rury miedzianej, w celu uzyskania bardzo dobrej wymiany 
ciepła. 
 
 
6. UKŁAD CHŁODZENIA 
Wykonany jest z rurki miedzianej, a wszystkie połączenia są skontrolowane pod kątem szczelności. 
 
 
7. SEKCJA FILTROWANIA 
Sekcja filtrowania, znajdująca się w jednostce wewnętrznej, jest wykonana z materiału syntetycznego o dużej zdolności filtracji, 
który można regenerować poprzez przedmuchiwanie i płukanie. Jednostka jest wyposażona w filtr elektrostatyczny z węglem 
aktywnym zapobiegający powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. 
 
 
8. PILOT 
Klimatyzatory z tej serii są wyposażone w pilota działającego na zasadzie podczerwieni. Umożliwia on łatwą obsługę i stały 
nadzór nad wszystkimi parametrami roboczymi. 
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ZASADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

 
Podane poniżej zasady muszą być ściśle przestrzegane w celu uniknięcia obrażeń użytkownika i uszkodzenia urządzenia. 
 

 Instalacja urządzenia musi być wykonana zgodnie z krajowymi normami dotyczącymi instalacji. 
 

 Niniejsza instrukcja dla instalatora, instrukcja dla użytkownika oraz schematy elektryczne są integralną częścią urządzenia. 
Należy je wszystkie starannie przechowywać tak, aby użytkownicy mogli z nich korzystać w razie potrzeby. 

 

 Nieprzestrzeganie wskazówek podanych w niniejszej instrukcji oraz nieprawidłowa instalacja klimatyzatora mogą 
spowodować utratę gwarancji. Ponadto, producent nie odpowiada za ewentualne szkody bezpośrednie i/lub pośrednie 
spowodowane błędną instalacją. 

 

 Wszystkie specjalne prace konserwacyjne muszą być wykonywane przez specjalistę posiadającego odpowiednie 
uprawnienia. 

 

 W czasie instalowania otoczenie musi być czyste. 
 

 Bezwzględnie unikać dotykania lub wkładania rąk pomiędzy części znajdujące się w ruchu. 
 

 Przed uruchomieniem klimatyzatora sprawdzić, czy różne części składowe instalacji są w idealnym stanie i czy cała 
instalacja jest bezpieczna. 

 

 Dokładnie wykonywać bieżące prace konserwacyjne. 
 

 W przypadku konieczności wymiany części, zawsze zwrócić się o oryginalne części zamienne. W przeciwnym razie 
gwarancja traci ważność. 

  

 Nie usuwać, ani nie ingerować w osłony ochronne. 
 

 Przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy urządzeniu odłączyć zasilanie elektryczne. 
 

 Unikać umieszczania jakichkolwiek przedmiotów na górnej części jednostek. 
 

 Nie wkładać przedmiotów przez siatki zabezpieczające wentylatory. 
 

 Powierzchnia zespołu ma ostre krawędzie. Nie dotykać ich bez rękawic ochronnych. 
 

 Czytać uważnie etykiety na urządzeniu, w żadnym wypadku nie zasłaniać ich i koniecznie wymieniać je, jeżeli zostaną 
uszkodzone. 

 

 Nie używać urządzenia w atmosferze wybuchowej. 
 

 Linia zasilania elektrycznego musi być prawidłowo uziemiona. 
 

 W momencie stwierdzenia uszkodzenia kabla zasilającego, należy wyłączyć urządzenie, jeżeli pracuje, i zlecić wymianę 
kabla upoważnionemu technikowi. 

 

 Temperatura przechowywania musi mieścić się w granicach od -25°C do 55°C. 
 

 W przypadku pożaru stosować gaśnice proszkowe. Nie używać wody. 
 

 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania urządzenia, sprawdzić, czy nie wynikają one z braku konserwacji 
rutynowej. Jeżeli nie, należy wezwać specjalistę. 

 

 Wszystkie specjalne prace konserwacyjne muszą być wykonywane przez specjalistę posiadającego odpowiednie 
uprawnienia. 

 

 W fazie złomowania nie wolno porzucić urządzenia, ponieważ zawiera materiały, które zgodnie z normą należy poddać 
recyklingowi lub likwidacji w odpowiednich firmach. 

 

 Nie myć urządzenia stosując strumienie wody lub wodę pod ciśnieniem albo zawierającą substancje powodujące korozję. 
 
 
 



10 

 
 

INSTALACJA URZĄDZENIA 
 

OPAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE 
 

 

Wszystkie modele są wyposażone w odpowiednie opakowania kartonowe, specjalne dla 
każdej jednostki. 
Jednostki należy przemieszczać ręcznie. 
Na opakowaniach znajdują się wskazówki niezbędne dla prawidłowego 
przemieszczania w czasie magazynowania i uruchamiania. 
Temperatura przechowywania musi mieścić się w granicach od -25°C do 55°C. 
 
UWAGA: Nie porzucać opakowań w otoczeniu. 
 
Po podjęciu decyzji odnośnie miejsca instalacji (patrz odpowiednie punkty poniżej), w 
celu wyjęcia dwóch jednostek z opakowania należy postępować w sposób opisany 
poniżej:  
 
Jednostka zewnętrzna: 
1. Przeciąć dwie taśmy nylonowe. 
2. Zdjąć karton. 
3. Zdjąć opakowanie nylonowe. 
 
Jednostka ścienna: 
1. Przeciąć dwie taśmy nylonowe. 
2. Otworzyć opakowanie z góry. 
3. Chwycić jednostkę i podnieść ją, aż do całkowitego wyjęcia z opakowania. 
4. Usunąć zabezpieczenia boczne i zdjąć opakowanie z nylonu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEMATY INSTALACJI 

 

Instalację można wykonać z jednostką wewnętrzną umieszczoną nad jednostką 
zewnętrzną lub odwrotnie. 
 
Jednostka zewnętrzna umieszczona poniżej jednostki wewnętrznej. 
W takim przypadku konieczne jest wykonanie syfonu (6) na przewodzie rurowym 
zasysania (3) w celu zablokowania wypływu czynnika chłodniczego, a zatem 
niedopuszczenia do zalania sprężarki. Połączeniowe przewody rurowe muszą być 
izolowane. 
 
Legenda: 
1. Jednostka zewnętrzna 
2. Jednostka wewnętrzna 
3. Przewody rurowe po stronie gazu (większa średnica) 
4. Przewód rurowy po stronie cieczy (mniejsza średnica) 
5. Rurka odprowadzenia skroplin 
6. Syfon 
 
UWAGA: Maksymalna różnica poziomu pomiędzy jednostką wewnętrzną i jednostką 
zewnętrzną nie może przekraczać wartości podanych w punkcie "WARTOŚCI 
GRANICZNE DŁUGOŚCI I RÓŻNICY POZIOMU PRZEWODÓW RUROWYCH 
UKŁADU CHŁODZENIA". 
 
 
 
 

Rys. 1 

Rys. 2 

Rys. 3 
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INSTALACJA URZĄDZENIA 
 

Jednostka zewnętrzna umieszczona powyżej jednostki wewnętrznej 
 
W takim przypadku na przewodzie zasysania (3) należy wykonać syfony (6) co 3 metry 
różnicy poziomów. Zadaniem tych syfonów jest umożliwienie powrotu oleju do sprężarki. 
Połączeniowe przewody rurowe muszą być izolowane. 
 
Legenda: 
1. Jednostka zewnętrzna 
2. Jednostka wewnętrzna 
3. Przewody rurowe po stronie gazu (większa średnica) 
4. Przewód rurowy po stronie cieczy (mniejsza średnica) 
5. Rurka odprowadzenia skroplin 
6. Syfon 
 
UWAGA: Maksymalna różnica poziomu pomiędzy jednostką wewnętrzną i jednostką 
zewnętrzną nie może przekraczać wartości podanych w punkcie "WARTOŚCI 
GRANICZNE DŁUGOŚCI I RÓŻNICY POZIOMU PRZEWODÓW RUROWYCH UKŁADU 
CHŁODZENIA". 
 
 
 
 

WARTOŚCI GRANICZNE DŁUGOŚCI I RÓŻNICY POZIOMU PRZEWODÓW 
RUROWYCH UKŁADU CHŁODZENIA  
 

Długość przewodów rurowych czynnika chłodniczego pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną musi być możliwie jak 
najmniejsza. Nie należy przekraczać maksymalnych długości, różnicy poziomów pomiędzy jednostkami. 
Poprzez zmniejszenie różnicy poziomów pomiędzy jednostkami (H1,H2) wraz ze zmniejszeniem długości przewodów rurowych 
(L) ogranicza się straty  i obciążenie, zwiększając w konsekwencji całkowitą sprawność urządzenia. 
 
 

Przestrzegać wartości granicznych podanych w poniższych tabelach. 
 

R410A MODELE Z POMPĄ CIEPŁA 
 
 
 

   MODEL 
CHARAKTERYSTYKI  

Jedn. 
Miary 

7000 9000 12000 18000 

ŚREDNICA 
CIECZ cale 1/4 1/4 1/4 3/8 

GAZ cale 3/8 3/8 1/2 5/8 

DŁUGOŚĆ MAKSYMALNA m 15 15 15 15 

MAKS. 
RÓŻNICA 
POZIOMÓW 

Jednostka zewnętrzna poniżej j. 
wewnętrznej (H1) 

m 7 7 7 7 

Jednostka zewnętrzna powyżej j. 
wewnętrznej (H2) 

m 7 7 7 7 

Maksymalna długość przewodów rurowych przy 
napełnieniu standardowym 

m 7,5 7,5 7,5 7,5 

Typ czynnika chłodniczego - R410A 

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego na 1 metr g/m 15 15 15 20 

 

W razie konieczności wykonania instalacji z przekroczeniem wartości granicznych podanych powyżej, należy 
skontaktować się z naszym biurem technicznym odnośnie stosownych rozwiązań. 
 
 
 

Rys. 3 
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INSTALACJA URZĄDZENIA 
 
 

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 
 

Podstawowe charakterystyki elektryczne 

 Wykonać odgałęzienie tylko dla klimatyzatora instalując automatyczne urządzenie zabezpieczające przed daną linią. 

 Upewnić się, czy napięcie linii zasilania odpowiada wymaganiom podanym na tabliczce znamionowej. 

 Linia zasilania wszystkich modeli musi być wyposażona w przewód ochronny (uziemienie) o odpowiednim przekroju. 

 Parametry linii zasilających stałe odbiorniki urządzenia (sprężarka, wentylatory, itp.) zostały dobrane zgodnie z normami 
obowiązującymi w zakresie ochrony przed przeciążeniami i zwarciami. 

 Zaleca się bezpośrednie podłączenie przewodów doprowadzających zasilanie ze źródła do zacisków wejściowych 
urządzenia odcinającego zasilanie (patrz schematy elektryczne na wyposażeniu urządzenia). 

 Skrzynki elektryczne są wyposażone w zacisk do podłączenia przewodu ochronnego, który jest odpowiednio oznaczony.   
Podłączenia elektryczne 
W celu umożliwienia uruchomienia klimatyzatora konieczne jest wykonanie połączeń elektrycznych zgodnie ze schematami 
elektrycznymi wchodzącymi w skład wyposażenia urządzenia. Wszystkie jednostki muszą być bezwzględnie podłączone do 
sprawnego gniazda uziemienia. Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania tego 
środka ostrożności. 
UWAGA: Podczas wykonywania wszelkich prac przy instalacji elektrycznej korzystać z dołączonych do urządzenia 
schematów elektrycznych. Przy wykonywaniu połączeń elektrycznych i podłączenia do sterowania przestrzegać 
specyfikacji podanych w poniższych tabelach. 
 
 
PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 
 

 MODEL 
 
CHARAKTERYSTYKI 

 
Jedn. 
Miary 

7000 9000 12000 18000 

Typ zasilania   230-1-50 

Przekrój kabla A mm
2
 1,5 x 4 

 

Zalecany jest kabel typu H05RN-F lub, w zależności od instalacji, patrz odpowiednie normy. Wyłącznik automatyczny - 
w gestii instalatora. 
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INSTALACJA URZĄDZENIA 
 
 

INSTALACJA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ 

 
Wybierając miejsce instalacji jednostki zewnętrznej należy uwzględnić następujące kwestie: 
 

 Przed przystąpieniem do instalacji sprawdzić, czy jednostka zewnętrzna jest transportowana w pozycji pionowej.  
Jeżeli nie, należy ją ustawić w odpowiedniej pozycji i przed uruchomieniem odczekać co najmniej dwie godziny. 

 Jeżeli jest to możliwe, umieścić jednostkę tak, aby była osłonięta przed deszczem i bezpośrednim światłem słonecznym, w 
strefie o odpowiedniej wentylacji. 

 Umieścić ją w miejscu, które utrzyma jej ciężar. 

 Ustawić ją w taki sposób, aby hałas związany z jej działaniem i przepływem powietrza nie był uciążliwy dla osób 
znajdujących się w pobliżu. 

 Przy ustawianiu przestrzegać minimalnych odległości od ścian, mebli i innych elementów (Rys. 1). 

 Jeżeli jednostka jest instalowana na gruncie, unikać stref, w których utrzymuje się lub spada woda albo znajdują się rynny, 
itp. 

 W strefach, w których występują duże opady śniegu lub gdzie temperatura przez długie okresy utrzymuje się poniżej 0°C, 
jednostkę należy zamontować na 20-30 cm podstawie  tak, aby uniemożliwić gromadzenie się śniegu wokół urządzenia. 

 W okresie letnim pompy cieplne wytwarzają skropliny, które spadają na płaszczyznę podparcia powodując często uciążliwe 
i/lub nieprzyjemne gromadzenie się wody. Aby tego uniknąć, zastosować zestaw złączek odprowadzania skroplin, zgodnie 
z instrukcjami podanymi w odpowiednim punkcie. 

 
Na rysunku obok podajemy wymagane odległości minimalne.  Rys. 1 
A = 25 cm 
B = 25 cm 
C = 50 cm 
D = 25 cm 
Odległość ewentualnego pokrycia od górnej części urządzenia musi 
wynosić co najmniej 3/4 wysokości samego urządzenia. 
 
UWAGA: Klimatyzator nie może być otoczony przez więcej niż trzy 
ściany w celu zapewnienia wentylacji niezbędnej dla poprawnego 
działania. 
 
 
 
 

 
Zdjąć opakowanie, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie "Opakowanie i magazynowanie" i ustawić go w 
żądanym miejscu. W czasie przemieszczania utrzymywać jednostkę w pozycji pionowej, nie przechylając jej. Bardzo dobre 
zabezpieczenie przed przenoszeniem drgań uzyskuje się umieszczając pomiędzy nóżkami urządzenia a podstawą (stelażem) 
odpowiednie podkładki amortyzujące. W tym celu podajemy wymagane odległości dla ustawienia podkładek antywibracyjnych. 
W każdym przypadku odsyłamy do specjalistycznych katalogów w celu wybrania odpowiednich elementów. 
 

 
Modele 
 
7000 PC10 
9000 PC10 
12000 PC10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model 
 
18000 PC10 
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ZESTAW DO ODPROWADZANIA SKROPLIN Z JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ 

 
W jednostkach zewnętrznych z pompą cieplną podczas pracy w trybie ogrzewania powstają 
skropliny.  W takim przypadku skropliny należy odprowadzić do wylotu.  
W tym celu należy: 
1. Zamocować złączkę (1), wchodzącą w skład wyposażenia, w odpowiednim otworze (2) 
podstawy jednostki zewnętrznej. W celu zamocowania należy włożyć profilowaną część złączki 
do otworu i obrócić ja o 90° w prawo lub w lewo stosownie do potrzeb. 
2.  Podłączyć do złączki (1) odpowiednio sztywną rurkę gumową (2) (tak, aby nie odkształcała się 
i tym samym nie powodowała ewentualnych przewężeń). 
3. Przymocować ją opaską zaciskową (3) i doprowadzić do odpowiedniego wylotu. 
4. Sprawdzić, czy rurka jest wystarczająco nachylona i umożliwienia naturalny  odpływ skroplin. 
5. Sprawdzić, czy odpływ działa prawidłowo, wlewając wodę bezpośrednio do zbiorniczka 
jednostki zewnętrznej (w ograniczonej ilości). 
 
UWAGA: Zestaw stanowi element wyposażenia urządzenia w wersji z pompą cieplną. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ 

 
Wybór miejsca instalacji. Zgodnie z warunkami podanymi w części "Schematy instalacji", ustawić jednostkę możliwie jak 
najniżej, zapewniając przy tym 10cm wolnego miejsca nad jednostką. Przed przymocowaniem na ścianie sprawdzić, czy ściana 
utrzyma ciężar jednostki, czy przepływu powietrza nie będą utrudniać zasłony lub inne elementy oraz czy pozycja jest 
odpowiednia dla zapewnienia optymalnego rozprowadzania powietrza w pomieszczeniu. 
 
Instalacja. Po wybraniu miejsca zainstalowania jednostki wewnętrznej, wykorzystać płytę mocowania jako szablon tak, aby 
określić dokładną pozycję kołków rozporowych i otworu przejścia przez ścianę. W celu prawidłowego zainstalowania należy 
uwzględnić niezbędne miejsce stosownie do wymiarów jednostki. 
W obudowie jednostki z tworzywa sztucznego znajdują się wstępnie nacięte otwory (patrz rys. 3 "Inne instalacje jednostki 
ściennej), z których, jeżeli jest to konieczne, można usunąć materiał, w celu umożliwienia przeprowadzenia przewodów 
chłodzenia i kabli. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALACJA URZĄDZENIA 

Rys. 1 

Rys. 2 
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Postępować zgodnie z poniższym opisem: 
1. Ustawić płytę na ścianie, na odpowiedniej wysokości i przymocować ją, utrzymując 
możliwie jak najbardziej poziomo (użyć poziomicy). 
2. Zaznaczyć położenie otworów mocowania. 
3. Za pomocą wiertarki i wiertła Ø8 mm wykonać otwory do zamocowania i umieścić w 
nich kołki rozporowe. 
4. Wybrać stronę wyprowadzenia rurowych przewodów połączeniowych. Zaleca się 
skorzystanie z wyjścia z tyłu po lewej stronie, ale jeżeli jest to niemożliwe, należy się 
zapoznać z punktem "INNE INSTALACJE". 
5. Wykonać w ścianie otwór Ø70 mm (Rys. 3), lekko opadający w kierunku na zewnątrz, 
rozpoczynając wiercenie od strony ściany (A) i kończąc od strony przeciwnej (B) w celu 
uniknięcia nadmiernych uszkodzeń muru. 
6. Przymocować płytę, za pomocą odpowiednich śrub wkręconych do wykonanych 
wcześniej otworów. 
7. Podnieść i obrócić ostrożnie odcinki przewodów rurowych potrzebne do połączenia z 
jednostką zewnętrzną i przeprowadzić je przez otwór Ø 70 mm. 
8. Przeprowadzić rurkę odprowadzenia skroplin przez ten sam otwór. Stosownie do 
własnych wymagań taka rurka może być przeprowadzona również w innym kierunku, pod 
warunkiem zachowania minimalnego pochylenia w celu umożliwienia swobodnego 
odpływu skroplin. 
9. Zawiesić bezpiecznie jednostkę wewnętrzną na hakach płyty mocowania. 
10. Sprawdzić zamocowanie poruszając jednostką w prawo i w lewo. 
 
UWAGA: W celu ułatwienia zamocowania jednostki na płycie trzymać podniesioną dolną 
część jednostki, a następnie opuścić ją do pozycji prostopadłej przesuwając jednocześnie 
osłonę (Rys.4). 
Pozostawia się doświadczeniu instalatora szczegółowe dopracowanie wszystkich operacji 
stosownie do konkretnych wymagań. 
 
 

INSTALACJA URZĄDZENIA 

Rys. 3 

Rys. 4 
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INSTALACJA URZĄDZENIA 
 
 
 

INNE INSTALACJE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ 

 
 

Jednostkę wewnętrzną można również zainstalować w następujących pozycjach: 
1. Z wyjściem z boku, z prawej strony. 
2. Z wyjściem z tyłu, z lewej strony. 
3. Z wyjściem z boku, z lewej strony. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W celu zainstalowania z wyjściem z tyłu z lewej strony, należy postępować zgodnie z 
poniższym opisem: 
1. Wykonać otwór Ø70 w pobliżu wyjścia z lewej strony. 
2. Wykonać połączenia hydrauliczne pomiędzy przewodami rurowymi jednostki 
wewnętrznej i przewodami rurowymi jednostki zewnętrznej. 
3. Umieści ponownie przewody rurowe w gniazdach jednostki wewnętrznej i 
przymocować je odpowiednią płytką, tak jak to pokazano na rysunku obok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
W celu zainstalowania z wyjściami z boku lub w dół, postępować w następujący sposób: 
1. Usunąć wstępnie naciętą płytkę (1-Rys. 3) w miejscu, które odpowiada żądanemu 
kierunkowi. 
2. Obrócić ostrożnie przewody rurowe i ustawić je w żądanym kierunku. 
3. Wykonać połączenia układu chłodzenia pomiędzy przewodami rurowymi jednostki 
wewnętrznej i przewodami rurowymi jednostki zewnętrznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW RUROWYCH 
 
 

 
Przewody rurowe są zwinięte i już rozszerzone na obu końcach. Wymiary są takie, jak to 
podano w punkcie "WARTOŚCI GRANICZNE DŁUGOŚCI I RÓŻNICY POZIOMU 
PRZEWODÓW RUROWYCH UKŁADU CHŁODZENIA". 
Przeprowadzić przewody rurowe układu chłodzenia zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi, 
wykonując możliwie jak najmniej krzywizn i stosując odpowiednią giętarkę do rur, nie 
przekraczając minimalnego promienia gięcia aby uniknąć spłaszczeń i  zgniecenia. Zwraca 
się uwagę, że promień gięcia nie może być mniejszy niż 3,5-krotna wartość średnicy 
zewnętrznej rury (Rys. 1). 
Jeżeli po zakończeniu układania przewodów rurowych nie chce się odcinać ewentualnego 
nadmiaru rury, należy go zwinąć tak, aby oś zwoju była ustawiona poziomo. 

Rys. 1 

Rys. 1 

Rys. 2 

Rys. 3 
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INSTALACJA URZĄDZENIA 
 

 Rozwinąć zwój, zwracając uwagę na kierunek w jakim został zwinięty. 

 Owinąć taśmą razem dwa przewody rurowe przed ich przeprowadzeniem przez 
otwory w ścianie, aby uniknąć uszkodzenia izolacji i przeniknięcia do nich pyłu. 
W celu ułatwienia tej operacji zaleca się umieszczenie w ścianie odcinka rurki z 
PCV o długości równej grubości ściany i o średnicy odpowiedniej do wielkości 
otworu. 

 
Ponieważ wartości ciśnienia roboczego są zdecydowanie wyższe niż w przypadku 
czynnika chłodniczego R22, należy dobrać odpowiednie materiały. 
W poniższej tabeli podano grubości zalecanych rur miedzianych odpowiednio dla średnic 
nominalnych instalacji podłączenia.  Nie stosować przewodów rurowych o grubości 
mniejszej niż 0,8 mm. 
 
Tabela grubości rur 

Średnica 
nominalna (") 

Średnica 
zewnętrzna (mm) 

 

Grubość (mm) 

R22 - R407C R410A 

1/4 6,35 0,80 0,80 

3/8 9,52 0,80 0,80 

1/2 12,70 0,80 0,80 

5/8 15,88 1,00 1,00 
 

` Jeżeli długość przewodów przekracza rzeczywiste potrzeby, można je obciąć i ponownie 
rozwalcować końcówki, postępując w następujący sposób: 
 
1. Obcięcie rury. Użyć obcinaka do rur (Rys. 2). 
Obcinać ostrożnie, aby nie spowodować odkształcenia rury. 
Obciąć rurę na żądaną długość (cięcie musi być poziome).  
 
2. Usuwanie ewentualnych zadziorów lub odprysków 
Jeżeli powierzchnia jest zdeformowana lub są na niej zadziory, może nastąpić wyciek 
czynnika chłodniczego. 
Zaleca się usuwać zadziory przy końcówce rury skierowanej w dół (Rys. 3).  
Usunąć zadziory i oczyścić powierzchnię cięcia.  
 
3.  Założyć złączkę rurową. 
Pamiętać o założeniu złączki rurowej przed wykonaniem kielicha końcówki (Rys. 4).  
 
4. Kielichowanie końcówki rury 
Sprawdzić, czy rura i urządzenie do kielichowania są czyste. 
Przy wykonywaniu rozszerzenia końcówki rury zaleca się przestrzegać wskazówek 
podanych w poniższych tabelach: "Grubość wywinięcia kołnierza" i "Wymiary rozszerzenia 
końcówki i złączek rurowych". 
Zacisnąć rurę 2 (Rys. 5) w imadle 1 (Rys. 5) i wykonać rozszerzenie (dobrze jest wpuścić 
kroplę oleju chłodzącego pomiędzy ocierające się części` 
 

 
Grubość wywinięcia kołnierza 

 
 
 

Rys. 2 

Rys. 3 

Rys. 4 

Rys. 5 
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INSTALACJA URZĄDZENIA 
 
 
 

TABELA Grubości wywinięcia kołnierza 

Średnica nominalna 
(") 

Średnica zewnętrzna  

(mm)  

Grubość rury  
(mm) 

A (mm) 

R22 R407C R410A 

1/4 6,35 0,80 1,0÷1,5 1,5÷2,0 

3/8 9,52 0,80 1,0÷1,5 1,5÷2,0 

1/2 12,70 0,80 1,5÷2,0 2,0÷2,5 

5/8 15,88 1,00 1,5÷2,0 2,0÷2,5 

 
 
 
TABELA Wymiary rozszerzenia końcówki i złączek rurowych 

Średnica 
nominalna 

(") 

Średnica 
zewnętrzna 

(mm)  

Grubość 
rury 
(mm) 

Wymiary (mm) 

R22 - R407C R410A 

A B C D Grubość 
złączki 
rurowej 

A B C D Grubość 
złączki 
rurowej 

1/4 6,35 0,80 9,0 9,2 6,5 13 17 9,1 9,2 6,5 13 17 

3/8 9,52 0,80 13,0 13,5 9,7 20 22 13,2 13,5 9,7 20 22 

1/2 12,70 0,80 16,2 16,0 12,9 20 24 16,6 16,0 12,9 23 26 

5/8 15,88 1,00 19,4 19,0 16,0 23 27 19,7 19,0 16,0 25 29 

 
 
 
Wymiary rozszerzenia końcówki i złączek rurowych 

 
 
 
 
 
 
UWAGA: Upewnić się, czy olej używany do smarowania podczas kielichowania jest 
taki sam lub zgodny z olejem stosowanym w układzie chłodzenia. 
 
Prawidłowo wykonany kielich daje następujące wyniki (Rys. 6): 
- Powierzchnia gładka i lustrzana. 
- Gładkie krawędzie. 
- Końcówki rozszerzone na takiej samej długości. 
UWAGA: Uważać, aby do środka rury nie dostały się wióry, pył lub inne elementy, 
ponieważ mogłyby zatkać układ chłodzenia do poziomu kapilary, powodując 
zablokowanie instalacji lub zatarcie sprężarki. 
 
 

Rys. 6 
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INSTALACJA URZĄDZENIA 
 

PODŁĄCZENIA UKŁADU CHŁODZENIA 

 
W celu podłączenia linii chłodzenia postępować zgodnie z poniższym opisem: 

 Dopasować końcówki rury z wykonanym wcześniej kielichem do przyłączy znajdujących się na jednostkach zewnętrznych i 
wewnętrznych. 

 Wkręcić ręcznie złączkę rurową, a następnie dokręcić ją odpowiednim kluczem (aby uniknąć wywołania naprężeń w rurach 
zaleca się użycie klucza kontrującego). 

 . 
 
 

Powtórzyć operację dla drugiego kurka. 
 
  
 

DOKRĘCANIE RUR 
 

 Sprawdzić, czy w strefie połączenia nie ma zanieczyszczeń ani pyłu. 

 Sprawdzić, czy powierzchnia przyłącza i rozszerzenia rury są ustawione idealnie w jednej 
linii. 

 Dokręcić złączkę rurową najpierw ręcznie, a następnie używając odpowiedniego klucza 
dynamometrycznego. 

Jeżeli rury nie zostaną dokręcone wystarczająco, może nastąpić wyciek, natomiast zbyt 
mocne dokręcenie, może spowodować uszkodzenie kielicha. 
W poniższej tabeli podano zalecane wartości momentu dokręcenia w zależności od średnicy rury. 
 

TABELA Moment dokręcenia (wartości odniesienia) 

Średnica nominalna (") Średnica zewnętrzna (mm)  
Moment dokręcenia 

N·m (kG·cm) 

1/4 6,35 14÷18 (140÷180) 

3/8 9,52 33÷42 (330÷420) 

1/2 12,70 33÷42 (330÷420) 

5/8 15,88 33÷42 (330÷420) 

 
 

KONTROLA SZCZELNOŚCI (ZALECANA) 
 

Przed realizacją fazy próżni, zaleca się skontrolowanie szczelności części 
układu chłodzenia obejmującej połączenia pomiędzy rurami i jednostką 
wewnętrzną. W celu wykonania takiej kontroli należy postępować zgodnie 
z poniższym opisem: 
 

 Przy całkowicie zamkniętych zaworach jednostki zewnętrznej wyjąć 
korek z przyłącza 1 (Rys. 2) i złączkę 2 (Rys. 2) zaworu gazu (większa) 

 Podłączyć do zaworu zespół manometrów połączony z butlą azotu (N2). 

 Doprowadzić azot z butli dla układu do ciśnienia maksymalnego 30 bar. 

 Sprawdzić szczelność połączeń za pomocą mydła w płynie lub środków 
do tego przeznaczonych. 

 
 
W celu niedopuszczenia do wprowadzenia do układu 
ciekłego azotu, w czasie zwiększania ciśnienia. utrzymywać 
butlę pionowo! 

 

 Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń, zarówno na jednostce 
zewnętrznej jak i wewnętrznej.  

 Zetrzeć resztki środka do wykrywania nieszczelności. 

 Obniżyć ciśnienie azotu w układzie luzując rurę doprowadzającą z butli. 

 Po obniżeniu ciśnienia odłączyć butlę z azotem. 
 
 

U.E. – jednostka zewnętrzna; U.I. – jednostka wewnętrzna.

Rys. 1 

Rys. 2 
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INSTALACJA URZĄDZENIA 
 
 

OPERACJA WYTWORZENIA PRÓŻNI (OBOWIĄZKOWA) 
 
 

Powietrze i wilgoć w układzie chłodzenia powodują niepożądane skutki w 
czasie pracy jednostki, takie jak: 
 

 Podniesienie ciśnienia. 

 Zmniejszenie wydajności urządzenia. 

 Możliwość tworzenia się lodu na kapilarze i jej zablokowanie. 

 Korozję we wnętrzu układu. 
 
W związku z tym, konieczne jest wytworzenie próżni w przewodach 
łączących i w jednostce wewnętrznej. W tym celu należy postępować 
zgodnie z poniższym opisem: 
 

 Podłączyć rurę doprowadzającą, opisaną poprzednio, do pompy 
próżniowej. 

 Otworzyć odpowiednie pokrętło w zespole manometrów w celu 
połączenia pompy z układem chłodzenia. 

 Odczekać przez czas niezbędny do uzyskania wartości podciśnienia 
mierzonego przez manometr około 3 mm Hg (400 Pa) 

 Natychmiast po osiągnięciu przewidzianej próżni zamknąć kurek 
połączenia i zatrzymać pompę próżniową. 

 

U.E. – jednostka zewnętrzna; U.I. – jednostka wewnętrzna. 
 
 
 

ZAKOŃCZENIE INSTALACJI 
 

 Za pomocą klucza trzpieniowego otworzyć całkowicie zawory 1 (Rys. 2), obracając 
do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Nie dokręcać dalej, 
żeby nie uszkodzić zaworów. 

 Zamocować zaślepki zaworów 2 (Rys. 2). 

 Usunąć przewód giętki łączący stanowisko próżni z przyłączem kurka. Zamknąć 
przyłącze za pomocą odpowiedniego korka. 

 Jeżeli nie została wykonana kontrola szczelności z zastosowaniem azotu, zaleca 
się wykonanie kontroli szczelności linii za pomocą odpowiedniego wykrywacza 
gazu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UZUPEŁNIANIE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 

 
Jeżeli długość linii jest większa niż wartość graniczna podana w tabelach zamieszczonych w części "WARTOŚCI GRANICZNE 
DŁUGOŚCI I RÓŻNICY POZIOMU PRZEWODÓW RUROWYCH UKŁADU CHŁODZENIA", należy uzupełnić czynnik 
chłodniczy. Ilość czynnika do dodania jest uzależniona od różnicy pomiędzy linią standardową i linią rzeczywistą oraz średnicy 
linii. Orientacyjne wskazówki na temat ilości czynnika chłodniczego podano również w tabelach, o których mowa powyżej. W 
celu wykonania takiej operacji należy postępować zgodnie z poniższym opisem: 

 Podłączyć cylinder (lub butlę umieszczoną na wadze elektronicznej), za pomocą przewodu giętkiego, do przyłącza na 
kurku zasysania (największy). 

 Uruchomić jednostkę w trybie chłodzenia i stopniowo otwierać kurek połączenia (czynnik chłodniczy jest wtryskiwany 
bezpośrednio do sprężarki). 

 Po uzupełnieniu przewidzianej ilości zamknąć kurek połączenia. 

 Usunąć przewód giętki łączący stanowisko próżni z przyłączem kurka. Zamknąć przyłącze za pomocą odpowiedniego korka. 
 

Rys. 1 

Rys. 2 
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INSTALACJA URZĄDZENIA 
 
 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JAKIE NALEŻY PODJĄĆ W PRZYPADKU JEDNOSTEK Z CZYNNIKIEM R410A 

 
 
Klimatyzatory z czynnikiem chłodzącym R410A wymagają szczególnej uwagi w fazie montażu i konserwacji w 
celu zabezpieczenia ich przed ewentualnymi nieprawidłowościami związanymi ze specyfiką tego gazu. W 
związku z tym zaleca się szczególną uwagę! 

 
 

 W przypadku wszystkich jednostek z czynnikiem R410A należy obowiązkowo, przed otwarciem kurków jednostki 
zewnętrznej, wytworzyć próżnię w liniach jednostki wewnętrznej. 

 Podczas wytwarzania próżni i napełniania stosowane są specjalne przyrządy (zespół manometryczny, giętkie przewody 
rurowe, itp.) inne niż stosowane do R22, ponieważ zawierają pozostałości oleju niezgodne z olejem stosowanym w 
jednostkach z czynnikiem R410A. Wyjątek stanowi pompa próżniowa, ponieważ dodano do niej zawór zwrotny, który działa 
w razie przypadkowego wyłączenia pompy w czasie operacji wytwarzania próżni. 

 Nie dopuścić do wystąpienia śladów wody w układzie chłodzenia. 

 Nie używać cylindra do ładowania, ponieważ długotrwałe stosowanie tego przyrządu może spowodować zmianę składu 
mieszaniny gazowej. 

 Wszystkie operacje ładowania lub uzupełniania muszą być wykonane z czynnikiem R410A w stanie ciekłym. Przy tego typu 
operacjach konieczna jest butla z punktem pobierania z dołu i waga elektroniczna tak, aby można było pobierać odpowiednią 
ilość czynnika chłodniczego w stanie ciekłym, zawsze występującego w części dolnej. Żeby uniknąć frakcjonowania 
mieszaniny zaleca się używać butle z gazem R410A do poziomu pozostałości 30% 

 W przypadku stwierdzenia w układzie chłodzenia poważnego ubytku czynnika chłodniczego, należy unikać częściowego 
uzupełniania, co mogłoby spowodować zmianę składu mieszaniny gazowej, natomiast całkowicie opróżnić urządzenie i po 
wytworzeniu próżni napełnić ją ponownie przewidzianą ilością czynnika. 

 
 

Sprawdzić komponenty użyte dla czynnika wysokociśnieniowego R410A. Połączenia dla tego czynnika maja 
inne wymiary niż dla czynnika R22 i R407C: nie będzie to 7/16 UNF (1/4 SAE), ale dla R410A  1/2-20 UNF (5/16 
SAE). 
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PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ 

 
 
1. Zdjąć panel boczny (1) obracając go w prawo. 
2. Wykonać podłączenia zgodnie z odpowiednimi schematami elektrycznymi danej 
jednostki. 
3. Ponownie zamknąć jednostkę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE JEDNOSTKI ŚCIENNEJ (WEWNĘTRZNEJ) 
 
 

1. Otworzyć przedni panel jednostki (Rys. 2). 
2. Zdjąć pokrywę z tworzywa sztucznego znajdującą się z prawej strony jednostki 
(Rys. 2). 
3. Wykonać połączenia w oparciu o schematy okablowania jednostki. 
4. Zamknij jednostkę wykonując ww. czynności w odwrotnej kolejności. 
 

 
W celu wprowadzenia kabli do listwy zaciskowej nacisnąć wkrętakiem w odpowiednim 
miejscu, wsunąć końcówkę kabla i zwolnić wkrętak. Sprawdzić, czy połączenie  jest 
zamocowane. 
 
Uwaga: 
Kabel żółto/zielony musi być dłuższy od pozostałych o około 20 mm. 
 
 
 

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 

 
 

W przypadku jednostek wyposażonych we wtyczkę, tak jak to pokazano na 
schematach elektrycznych, dostarczonych razem z urządzeniem, podłączenie 
elektryczne wykonuje się wkładając wtyczkę zasilania jednostki wewnętrznej do 
gniazdka sieciowego. Jednostka zewnętrzna pobiera zasilanie z jednostki 
wewnętrznej. 
W przypadku innych jednostek, należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi 
w części "Podłączenia elektryczne". 
 
Uwaga: 
Gniazdo dla kabla zasilania musi posiadać uziemienie zgodne z przepisami i spełniać 
wymagania podane w tabeli danych technicznych.  
Gniazdko musi być dostępne w każdej chwili. 
 
 
 

INSTALACJA URZĄDZENIA 

Rys. 1 

Rys. 3 

Rys. 2 
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URUCHOMIENIE 
 
 

PIERWSZE URUCHOMIENIE 
 

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia do pracy sezonowej lub po długiej przerwie w pracy należy koniecznie wykonać 
kontrole wstępne części elektrycznej i części chłodniczej. 
 
KONTROLA WSTĘPNA CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ 
UWAGA: Przed wykonaniem jakiejkolwiek kontroli elektrycznej należy odłączyć zasilanie urządzenia wyjmując wtyczkę z 
gniazdka sieciowego. 
 
KONTROLE  

 Sprawdzić, czy instalacja elektryczna jest wykonana zgodnie z instrukcjami podanymi na schemacie elektrycznym i czy 
przekrój kabli jest odpowiedni. 

 Sprawdzić, czy kable zasilania i uziemienia są dobrze zamocowane w zaciskach. 

 Sprawdzić, czy nie ma kabli odłączonych lub niezamocowanych w zaciskach. 

 Sprawdzić, czy zasilanie z sieci jest zgodne z wymaganiami urządzenia. 
 
 
KONTROLA WSTĘPNA CZĘŚCI CHŁODNICZEJ 
 

 Sprawdzić, czy jednostka jest napełniona czynnikiem chłodniczym. Kontrolę można przeprowadzić za pomocą manometrów 
przenośnych, wyposażonych w przyłącze obrotowe SAE 1/2'’ podłączone do gniazda kurka. Odczytane ciśnienie musi 
odpowiadać ciśnieniu nasycenia dla temperatury otoczenia (25°C~15 bar, 30°C~18 bar). 

 Sprawdzić wzrokowo układ chłodzenia upewniając się, czy nie jest uszkodzony. 

 Sprawdzić, czy przewody rurowe nie są zabrudzone olejem (plamy oleju mogą sugerować pęknięcia w układzie chłodzenia). 
 
 

WŁĄCZANIE 

 
W celu uruchomienia urządzenia, po wykonaniu kontroli wstępnych, należy 
włączyć jednostkę za pomocą pilota. Nacisnąć przycisk włączenia (ON) 
i ustawić żądany tryb działania.  
Funkcje pilota opisano w instrukcji użytkownika. 
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BEZPIECZEŃSTWO I ZANIECZYSZCZENIE 
 
 

UWAGI OGÓLNE 

 
Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby zredukować do minimum zagrożenia dla ludzi i otoczenia, w jakim 
urządzenie jest instalowane. W związku z tym, w celu wyeliminowania zagrożeń pozostałych, jakie mogą wystąpić, należy się z 
nim zapoznać możliwie jak najlepiej, aby nie spowodować wypadków, które mogłyby spowodować obrażenia ludzi i/lub szkody 
rzeczowe. 
 
 
1. Zanieczyszczenie: 
Urządzenie zawiera olej smarujący i czynnik chłodniczy R410A w związku z czym, w fazie złomowania jednostki, takie płyny  
muszą być odzyskane i poddane likwidacji zgodnie z normami obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie jest 
zainstalowane. W fazie złomowania nie wolno porzucić urządzenia. 
 
Dodatkowe informacje na temat charakterystyk płynu chłodzącego znajdują się na kartach technicznych dotyczących 
bezpieczeństwa, dostępnych u producentów czynników chłodniczych. 
 
 


