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• Montaż i obsługę techniczną urządzenia wolno powierzyć wyłącznie 

wykwalifikowanym osobom. 
Przed rozpoczęciem montażu urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją. Urządzenie napełniono czynnikiem chłodniczym R32. 
Zachowaj instrukcję na przyszłość. 
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ZGODNOŚĆ MODELI URZĄDZEŃ 
Z PRZEPISAMI PRAWA UE 

WE 
Wszystkie produkty spełniają wymagania 
następujących przepisów UE: 
- Dyrektywa niskonapięciowa 
- Kompatybilność elektromagnetyczna 

RoHS 

Urządzenia spełniają wymagania dyrektywy 
2011/65/EUE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym (tzw. dyrektywy RoHS). 

WEEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) 
Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE, informujemy 
nabywcę urządzenia o szczególnych wymaganiach 
dotyczących utylizacji urządzeń po upływie ich 
zdatności do użytku. 

WARUNKI UTYLIZACJI: 
Twój klimatyzator nosi ten symbol. 
Oznacza on, że klimatyzator jest 
urządzeniem elektrycznym 
i elektronicznym, którego nie wolno 
wyrzucać z odpadami gospodarstwa 

domowego. Nie wolno rozbierać urządzenia 
samodzielnie – czynność tą oraz opróżnienie 
klimatyzacji z czynnika chłodniczego i oleju oraz innych 
niebezpiecznych substancji należy powierzyć 
wykwalifikowanemu instalatorowi, który przeprowadzi ją 
zgodnie z obowiązującymi przepisami samorządowymi 
i krajowymi. Klimatyzatory wymagają utylizacji 
w specjalistycznych punktach odbioru odpadów, co 
umożliwi ponowne wykorzystanie, recykling i odzysk 
materiałów, z których są wykonane. Utylizacja 
urządzenia zgodnie z niniejszymi wymaganiami chroni 
środowisko i zdrowie człowieka. Szczegółowe 
informacje uzyskasz od instalatora klimatyzacji lub 
władz samorządowych. Baterie należy wyjąć ze 
sterowników bezprzewodowych i oddać do utylizacji 
oddzielnie, w sposób regulowany przepisami 
samorządowymi i krajowymi. 

 

WAŻNE INFORMACJE O CZYNNIKU 
CHŁODNICZYM W URZĄDZENIACH 

 
Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane 
regulowane przepisami Protokołu z Kioto. Nie wolno 
wypuszczać czynnika chłodniczego do powietrza! 
Rodzaj czynnika chłodniczego: R32 
GWP: 675 
GWP oznacza potencjał tworzenia efektu 
cieplarnianego. 
Za pomocą pisaka niezmywalnego wpisz: 
• 1 ilość czynnika chłodniczego, którym napełniono 

urządzenie u producenta, 
• 2 ilość czynnika chłodniczego, którym uzupełniono 

obieg, 
• 1+2 całkowity zład czynnika chłodniczego  

w obiegu instalacji 
 
 
 
na etykiecie zładu czynnika chłodniczego, którą 
dostarczono z urządzeniem. Przykleić wypełnioną 
etykietę przy króćcu serwisowym do napełniania 
urządzenia czynnikiem (np. po wewnętrznej stronie 
pokrywy rewizji zaworów odcinających). 

A Zawiera fluorowane gazy cieplarniane 
regulowane przepisami Protokołu z Kioto 

B Ilość czynnika chłodniczego, którą urządzenie 
napełniono fabrycznie: patrz tabliczka znamionowa 
urządzenia 

C Ilość czynnika chłodniczego, którym 
uzupełniono obieg wykonanej instalacji 

D Łączna ilość czynnika chłodniczego 

E Agregat 

F Butla z czynnikiem chłodniczym i kolektor 
zaworowy do napełniania instalacji czynnikiem 

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane 
regulowane przepisami Protokołu z Kioto 
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Przed rozpoczęciem 
użytkowania urządzenia 
należy dokładnie zapoznać się 
ze środkami ostrożności 
zamieszczonymi w niniejszej 
instrukcji. 

 

Urządzenie napełniono 
czynnikiem chłodniczym R32. 

 

Przeczytaj instrukcję obsługi 

 

Symbol dla serwisanta: 
przeczytaj dokumentację 
techniczną 

Po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją przekaż go użytkownikowi klimatyzacji. 

Użytkownik powinien zachować podręcznik na czas eksploatacji instalacji oraz udostępniać go osobom 
zajmującym się jej utrzymaniem lub ewentualnym przeniesieniem klimatyzatorów do nowej instalacji. W razie 
zmiany właściciela instalacji należy przekazać podręcznik nowemu posiadaczowi. 

 OSTRZEŻENIE 
Montaż urządzenia wolno zlecić jego sprzedawcy lub osobom odpowiednio wykwalifikowanym. Nie wolno 
montować klimatyzacji samodzielnie. Nieprofesjonalny montaż grozi zalaniem pomieszczeń skroplinami, 
śmiertelnym porażeniem prądem elektrycznym, pożarem i wybuchem. Należy używać wyłącznie przewodów 
z atestami europejskimi. Jeżeli podczas montażu trzeba przerwać ciągłość przewodów sterowniczych łączących 
klimatyzatory z agregatem, to żyła uziemienia ochronnego musi zostać przerwana jako ostatnia w kolejności. Jeśli 
gazowy czynnik chłodniczy zacznie wyciekać podczas montażu, należy natychmiast wywietrzyć pomieszczenie. 
W przypadku zetknięcia czynnika chłodniczego z ogniem może nastąpić wytworzenie toksycznego gazu lub 
wybuch. 

Połączenie zasilania elektrycznego z uziemieniem musi być ciągłe, sprawne i solidne. Nie wolno uziemiać zasilania 
do rurociągów instalacyjnych w budynku, instalacji odgromowej ani uziemienia instalacji telefonicznej. Niewłaściwie 
wykonane uziemienie elektryczne grozi porażeniem prądem. 

Wyłącznik instalacyjny zasilania klimatyzacji musi być w wykonaniu przeciwwybuchowym i liczyć tyle biegunów 
styków, ile przewód zabezpieczany ma żył zasilania. Przerwa między stykami wyłącznika instalacyjnego w 
położeniu rozwartym musi wynosić co najmniej 3 mm. Wyłącznik instalacyjny należy zamontować przed gniazdem 
zasilania klimatyzatora. 

Gniazdka elektryczne muszą znajdować się 1 m nad klimatyzatorem, nie pod klimatyzatorem. Nie wolno używać 
otwartego ognia, urządzeń o silnej elektryczności statycznej lub wysokiej temperaturze w pobliżu klimatyzatora. 

Nie wolno przyspieszać procesu odszraniania ani czyścić urządzenia w sposób inny niż przewidziany przez 
producenta. 

Urządzenie musi być przechowywane w pomieszczeniu bez pracujących w sposób ciągły źródeł zapłonu, promień 
miejsca przechowywania powinien wynosić nie mniej niż 2,5 m (na przykład: otwarty ogień, uruchomione 
urządzenie gazowe lub uruchomiona grzałka elektryczna). 

Urządzenia nie wolno dziurawić ani palić. 

Uwaga: czynnik chłodniczy może być bezwonny. 

Urządzenie należy zamontować, eksploatować i przechowywać w pomieszczeniu o powierzchni większej niż 
minimalna powierzchnia pomieszczenia podana w tabeli na kolejnych stronach. Pomieszczenie powinno mieć 
dobrą wentylację. 

Należy ściśle przestrzegać krajowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa instalacji i urządzeń gazowych. 

Urządzenie wolno obsługiwać dzieciom powyżej 8 roku życia oraz osobom upośledzonym fizycznie, zmysłowo lub 
umysłowo lub osobom nieznającym zasady jego działania i obsługi wyłącznie pod ścisłym nadzorem 
odpowiedzialnych za nie osób dorosłych, znających zasadę obsługi urządzenia lub zostały przez nie 
poinstruowane, jak należy się obchodzić z urządzeniem. Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem. 
Dzieciom nie wolno czyścić ani wykonywać konserwacji produktu bez nadzoru osób dorosłych. 

Klimatyzatora nie wolno wyrzucać ani złomować w sposób niezorganizowany. W razie potrzeby należy 
skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Haier aby uzyskać informacje na temat prawidłowych sposobów 
utylizacji. 

Zabrania się wykonywania połączeń instalacji czynnika chłodniczego w obrębie pomieszczeń zamkniętych za 
pomocą połączeń rozłącznych wielokrotnego użytku i połączeń kielichowych. 

 OSTROŻNIE! 

Nie wolno montować klimatyzatora w pobliżu źródeł łatwopalnych gazów. W razie wycieku gazu jego znaczne 
stężenie w pobliży klimatyzatora może grozić pożarem. 

Nakrętki kielichowe rur czynnika chłodniczego należy dokręcać wyłącznie z momentem siły podanym w instrukcji – 
i tylko za pomocą klucza dynamometrycznego. Nie dociągaj nakrętek kielichowych za mocno. Grozi to pęknięciem 
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nakrętki po dłuższym czasie eksploatacji i wyciekiem czynnika chłodniczego. 

Należy zabezpieczyć agregat chłodniczy klimatyzacji przed zagnieżdżeniem się w nim szkodników 
i innych zwierząt. Dotykając części elektrycznych, małe zwierzęta mogą spowodować awarię, dymienie lub pożar. 

Należy poinformować klienta o konieczności utrzymania otoczenia urządzenia w czystości. 

Czynnik chłodniczy w obiegu osiąga wysoką temperaturę – przewód połączeniowy między klimatyzatorami musi 
biec z dala od rur miedzianych niezabezpieczonych izolacją. 

Jedynie osobom wykwalifikowanym wolno napełniać instalację i urządzenie czynnikiem chłodniczym, przetaczać 
go, spuszczać i utylizować. 

 

 OSTRZEŻENIE 

Jeżeli przewód zasilania sieciowego urządzenia zostanie uszkodzony, wolno powierzyć jego wymianę wyłącznie 
producentowi, upoważnionemu przez niego serwisowi lub wykwalifikowanymi elektrykowi. Zależy od tego dalsze 
bezpieczeństwo eksploatacji. 

Nie wolno obsługiwać urządzenia dzieciom ani osobom upośledzonym fizycznie, zmysłowo lub umysłowo ani 
osobom nieznającym zasady jego działania i obsługi, chyba że są pod ścisłym nadzorem odpowiedzialnych za nie 
osób dorosłych, znających zasadę obsługi urządzenia lub zostały przez nie poinstruowane, jak należy się 
obchodzić z urządzeniem. 

Urządzenie nie jest zabawką dla dzieci – osoby nieletnie mogą używać go wyłącznie pod nadzorem wyżej 
wymienionych osób dorosłych. 

Urządzenie wolno obsługiwać dzieciom powyżej 8 roku życia oraz osobom upośledzonym fizycznie, zmysłowo lub 
umysłowo lub osobom nieznającym zasady jego działania i obsługi wyłącznie pod ścisłym nadzorem 
odpowiedzialnych za nie osób dorosłych, znających zasadę obsługi urządzenia lub zostały przez nie 
poinstruowane, jak należy się obchodzić z urządzeniem. Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem. 
Dzieciom nie wolno czyścić ani wykonywać konserwacji produktu bez nadzoru osób dorosłych. 

Urządzenie nie powinno być sterowane za pomocą zewnętrznego programatora zegarowego lub zewnętrznego 
układu sterowania. 

Urządzenie i jego przewód zasilania sieciowego nie powinny być dostępne dla dzieci poniżej 8 roku życia. 

Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez wyspecjalizowanych lub przeszkolonych użytkowników w 
warsztatach, przemyśle lekkim i gospodarstwach rolnych lub do użytku komercyjnego przez osoby postronne. 

Podczas czynności konserwacyjnych i wymiany części urządzenie musi być odłączone od zasilania. 

1) Doprowadzenie zasilania elektrycznego do klimatyzacji należy zabezpieczyć wyłącznikiem instalacyjnym 
(np. automatycznym) liczącym tyle biegunów styków, ile przewód zabezpieczany ma żył – wyłącznik należy 
podłączyć zgodnie z przepisami elektrotechnicznymi. 

Należy zainstalować urządzenie umożliwiające odłączenie zasilania od zainstalowanej klimatyzacji. Można to 
zrobić doprowadzając zasilanie elektryczne poprzez wyłącznik instalacyjny w sposób przewidziany przepisami 
elektrotechnicznymi. 

Sposób podłączenia urządzenia do źródła zasilania elektrycznego oraz wykonania połączeń pomiędzy 
podzespołami instalacji, a także schemat połączeń elektrycznych, jednoznacznie przedstawiający punkty 
i rozprowadzenia połączeń z zewnętrznymi urządzeniami sterowniczymi i przyłączem zasilania podano w kolejnych 
rozdziałach instrukcji. 

2) Urządzenie należy zamontować zgodnie z krajowymi przepisami elektrotechnicznymi. Instalację kablową i jej 
połączenia wolno wykonać wyłącznie elektrykowi z odpowiednimi uprawnieniami. Całość przewodowej instalacji 
elektrycznej musi odpowiadać miejscowym przepisom elektrotechnicznym. 

3) Zasilanie dla klimatyzacji należy doprowadzić przewodem typu H05RN-F. Przewodami takiego samego typu 
należy połączyć tory zasilania między agregatem i klimatyzatorami wewnątrz pomieszczeń. Przekroje żył 
przewodów podano dalej w treści instrukcji. 

4) Szczegółowe informacje o typach i parametrach znamionowych bezpieczników topikowych, wyłączników 
automatycznych i bezpieczników ziemnozwarciowych podano dalej w treści instrukcji. 

5) Informacje o wielkości miejsca niezbędnego dla montażu urządzeń oraz minimalnych odstępach od przeszkód 
i innych urządzeń podano dalej w treści instrukcji. 



 
6 

1. Definicje 

1.1. Hasła i symbole ostrzegawcze 

Hasła ostrzegawcze w niniejszej instrukcji różnią się 
stopniem i prawdopodobieństwem wystąpienia 
zagrożeń nimi opisywanych. 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO! 

Oznacza bezpośrednie niebezpieczeństwo 
którego nieuniknięcie doprowadzi do śmierci 
lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 

 

OSTRZEŻENIE 

Oznacza możliwość wystąpienia 
niebezpieczeństwa którego nieuniknięcie 
może doprowadzić do śmierci lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu. 

 

OSTROŻNIE! 

Oznacza możliwość wystąpienia 
niebezpieczeństwa którego nieuniknięcie 
może doprowadzić do lekkiego lub 
umiarkowanego uszczerbku na zdrowiu. Hasło 
i symbol wyróżniają również ostrzeżenia przed 
niebezpiecznymi czynnościami. 

 

UWAGA 

Oznacza możliwość wystąpienia wyłącznie 
uszkodzenia urządzenia i szkód w mieniu, bez 
uszczerbku na zdrowiu lub życiu ludzkim. 

 

INFORMACJA 

Znak ten wyróżnia przydatne wskazówki 
i informacje uzupełniające. 

Niektóre rodzaje zagrożeń wyróżniono szczególnymi 
symbolami: 

 
Napięcie elektryczne 

 
Niebezpieczeństwo poparzenia 

1.2. Terminologia 

Instrukcja montażu: 
Podręcznik przeznaczony dla konkretnego produktu lub 
jego zastosowania, przedstawiający sposób jego 
montażu, konfiguracji i utrzymania technicznego. 

Instrukcja obsługi: 
Podręcznik przeznaczony dla konkretnego produktu lub 
jego zastosowania, przedstawiający sposób jego 
użytkowania. 

Instrukcja serwisowa: 
Podręcznik przeznaczony dla konkretnego produktu lub 
jego zastosowania, przedstawiający sposób jego 
montażu, konfiguracji użytkowania i utrzymania 
technicznego. 

Sprzedawca: 
Przedstawiciel handlowy sprzedający produkty opisane 
w niniejszej instrukcji. 

Instalator: 
Osoba z wykształceniem technicznym i kwalifikacjami 
zawodowymi umożliwiającymi montaż produktów 

opisanych w niniejszej instrukcji. 

Użytkownik: 
Osoba będąca właścicielem produktu lub jego 
użytkownikiem. 

Serwis: 
Przedsiębiorstwo wykwalifikowane w dziedzinie 
realizacji koniecznej obsługi technicznej klimatyzacji lub 
jej nadzorowania. 

Przepisy właściwe: 
Wszystkie przepisy, normy techniczne i branżowe 
międzynarodowe, UE, krajowe i samorządowe właściwe 
dla danego produktu lub konkretnej dziedziny. 

Akcesoria: 
Elementy dostarczane w komplecie z urządzeniem, 
wymagające montażu wedle dokumentacji dołączonej 
do urządzenia. 

Wyposażenie dodatkowe / opcje wyposażenia: 
Elementy, części i urządzenia które można 
zamontować z produktami opisanymi w niniejszej 
instrukcji. 

„Nie w kpl. (komplecie)”: 
Części, urządzenia i inne elementy, które należy 
zamontować zgodnie z niniejszą instrukcją, lecz nie 
zostały dołączone do produktu przez firmę Haier 
i należy nabyć je oddzielnie. 

2. Bezpieczeństwo 

Należy uważnie zapoznać się z poniższymi środkami 
bezpieczeństwa – są bardzo ważne. 

Wszystkie czynności opisane w niniejszej instrukcji 
wolno wykonywać wyłącznie instalatorom. 

Należy używać odpowiednich środków ochrony 
indywidualnej do prac związanych z montażem, 
konserwacją i serwisowaniem urządzenia (w tym 
rękawic ochronnych, okularów ochronnych, itd.). 

Jeśli procedury montażu lub użytkowania urządzenia są 
niejasne, należy zwrócić się po pomoc do najbliższego 
sprzedawcy. 

Nieprofesjonalny montaż urządzeń i jego akcesoriów 
grozi zalaniem pomieszczeń skroplinami, śmiertelnym 
porażeniem prądem elektrycznym oraz pożarem, 
a także uszkodzeniem urządzenia. Wolno używać 
wyłącznie akcesoriów, opcji wyposażenia i części 
zamiennych przeznaczonych konkretnie do urządzeń 
będących przedmiotem niniejszej instrukcji – ich 
montaż wolno powierzyć wyłącznie instalatorowi. 

 
NIEBEZPIECZEŃSTWO! NIEBEZPIECZNIE 
WYSOKIE NAPIĘCIE 

 Odłącz zasilanie elektryczne od urządzenia 
przed demontażem pokrywy rewizyjnej skrzynki 
elektrycznej, pracą z połączeniami elektrycznymi 
urządzenia lub dotknięciem podzespołów pod 
napięciem. 

Aby uniknąć porażenia prądem, przed 
przystąpieniem do obsługi technicznej aparatury 
elektrycznej należy odczekać co najmniej 2 
minuty po odłączeniu urządzeń od źródła 
napięcia. Nawet po upływie 2 minuty należy 
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zawsze dokonać pomiaru napięcia na 
końcówkach kondensatorów obwodów głównych 
lub części elektrycznych. Nawet po upływie 2 
minuty należy zawsze dokonać pomiaru 
napięcia na końcówkach kondensatorów 
obwodów głównych lub części elektrycznych 
i przed dotknięciem upewnić się, że napięcia te 
nie przekraczają 50 V DC. 

Po otwarciu drzwi i pokryw rewizyjnych istnieje 
ogromne niebezpieczeństwo dotknięcia części 
pod napięciem elektrycznym. Nie wolno 
pozostawiać urządzenia bez nadzoru po 
otwarciu pokryw i drzwi rewizyjnych! 

 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO! NIE DOTYKAĆ 
PRZEWODÓW RUROWYCH I 
PODZESPOŁÓW WEWNĄTRZ URZĄDZEŃ 

 Nie wolno dotykać rur czynnika chłodniczego, 
rur skroplin ani podzespołów wewnątrz 
urządzeń w trakcie pracy klimatyzacji 
i bezpośrednio po jej wyłączeniu. W zależności 
od trybu pracy, podzespoły instalacji 
klimatyzacji osiągają bardzo niską lub bardzo 
wysoką temperaturę. 

Dotknięcie ich grozi odpowiednio odmrożeniami 
lub oparzeniami. Aby uniknąć wypadku należy 
zaczekać, aż rurociągi instalacji i podzespoły 
wewnątrz urządzeń osiągną temperaturę 
zbliżoną do otoczenia lub pracować 
w rękawicach ochronnych. 

Ostrzeżenie! 

 Montaż urządzenia wolno zlecić jego sprzedawcy 
lub osobom odpowiednio wykwalifikowanym. Nie 
próbuj montować urządzenia samodzielnie. 
Nieprawidłowy montaż grozi zalaniem pomieszczeń 
skroplinami, śmiertelnym porażeniem prądem 
elektrycznym oraz pożarem. 

 Montaż instalacji należy wykonać zgodnie 
z niniejszą instrukcją montażu. 

 Nieprawidłowy montaż grozi zalaniem pomieszczeń 
skroplinami, śmiertelnym porażeniem prądem 
elektrycznym oraz pożarem. 

 Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 

 Dotyczy wyłącznie urządzeń serii 1U. 
 Jeśli urządzenie ma klimatyzować przez cały rok 

pomieszczenia wymagające niskiej wilgotności 
względnej, np. serwerownie i pomieszczenia 
komputerowe, należy ustalić możliwość takiego jej 
zastosowania w porozumieniu ze sprzedawcą lub 
sprawdzić ją w dokumentacji technicznej lub 
instrukcji serwisowej. 

 W razie wycieku czynnika chłodniczego skontaktuj 
się ze sprzedawcą po pomoc. Jeśli urządzenie ma 
być zainstalowane w niewielkim pomieszczeniu, 
należy zapewnić w nim wentylację gwarantującą że 
stężenie czynnika chłodniczego w razie wycieku nie 
przekroczy najwyższego dopuszczalnego poziomu. 
W przeciwnym razie wyciek grozi śmiertelnie 
niebezpiecznym spadkiem stężenia tlenu w 
powietrzu. 

 Montaż należy wykonać wyłącznie za pomocą 
akcesoriów i części wskazanych w instrukcji. 

 Montaż i eksploatacja urządzeń z częściami dla 
nich nieprzewidzianymi grozi zalaniem 
pomieszczeń skroplinami, śmiertelnym porażeniem 
prądem elektrycznym, pożarem a także 
oderwaniem się mocowań i upadkiem urządzenia. 

 Zamontuj urządzenie na podłożu o wystarczającej 
nośności. 

 Zbyt słabe podłoże grozi oderwaniem się 
i upadkiem urządzenia, a tym samym 
niebezpiecznym wypadkiem. 

 Jeżeli urządzenie zamontowano w miejscach 
narażonych na trzęsienia ziemi lub huragany, 
należy odpowiednio zabezpieczyć je przed 
oderwaniem się od podłoża i upadkiem. 

 Nieprawidłowy montaż oderwaniem się i upadkiem 
urządzenia, a tym samym niebezpiecznym 
wypadkiem. 

 Montaż połączeń i instalacji elektrycznych wolno 
wykonać wyłącznie według obowiązujących 
przepisów elektrotechnicznych i niniejszej instrukcji 
montażu. Urządzenie należy podłączyć do 
osobnego toru zasilania wyprowadzonego 
z rozdzielnicy. 

  Nieprawidłowo wykonane przyłącze elektryczne, 
zwłaszcza o zbyt niskiej obciążalności prądowej, 
grozi śmiertelnym porażeniem prądem 
elektrycznym i pożarem. 

 Należy prawidłowo i solidnie podłączyć wszystkie 
przewody elektryczne, dobrane wyłącznie według 
niniejszej instrukcji. Przewody ani zaciski 
elektryczne nie mogą być naprężone mechanicznie. 

 Niepełny zestyk elektryczny i słabe mocowanie żył 
w zaciskach grożą pożarem. 

 Podłączywszy przewody między klimatyzatorami i 
agregatami oraz przewód zasilania z rozdzielnicy 
należy spiąć i ułożyć przewody tak, aby móc 
prawidłowo zamknąć przednią pokrywę rewizyjną 
skrzynki zacisków elektrycznych. 

 Niedomknięcie przedniej pokrywy rewizyjnej 
skrzynki zacisków elektrycznych grozi 
przegrzewaniem się połączeń zacisków 
z przewodami, porażeniem prądem i pożarem. 

 W przypadku wycieku czynnika chłodniczego 
podczas montażu należy natychmiast wywietrzyć 
pomieszczenie. 

 Czynnik grozi powstaniem toksycznego gazu 
w pobliżu źródeł ognia lub ciepła. 

 Po zakończeniu montażu instalacji klimatyzacji, 
należy dokładnie sprawdzić szczelność obiegu 
czynnika chłodniczego. 

 Wyciek czynnika chłodniczego do pomieszczeń 
w których są źródła ognia i wysokiej temperatury, 
np. grzejniki elektryczne, kuchenki, piecyki itp. 
grożą wydzielaniem się trujących gazów. 

 Przed przeniesieniem urządzeń klimatyzacji już 
zamontowanych w inne miejsce, należy spuścić 
czynnik z obiegu za pomocą pompy próżniowej. 

 Nie wolno dotykać gołą skórą strumienia 
wyciekającego czynnika chłodniczego. Grozi to 
ciężkimi odmrożeniami! Bezpiecznik automatyczny 
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ziemnozwarciowy musi zostać zamontowany 
zgodnie z przepisami właściwymi. W przeciwnym 
razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem 
elektrycznym i pożaru. 

Ostrożnie: 

 Urządzenie wymaga podłączenia do uziemienia 
ochronnego. 
Rezystancja obwodu uziemienia ochronnego musi 
odpowiadać właściwym przepisom 
elektrotechnicznym. 
Prawidłowym uziomem uziemienia ochronnego nie 
są: przewody gazowe, wodociągowe, odgromowe, 
czy też telefoniczne. 
Nieprawidłowo wykonane uziemienie ochronne 

grozi porażeniem prądem.  
 Rura czynnika gazowego: 

Wyciek gazowego czynnika chłodniczego grozi 
pożarem lub wybuchem. Rury wodociągowe: 
Rury instalacji budynkowych z tworzyw sztucznych 
są izolatorami elektrycznymi i nie stanowią 
prawidłowego punktu uziemienia. Instalacja 
odgromowa, przewody uziemienia instalacji 
telefonicznej: uderzenie pioruna grozi 
niebezpiecznym, niszczycielskim wzrostem 
napięcia elektrycznego w urządzeniach 
uziemionych do tych instalacji. 

 Instalację odpływu skroplin należy wykonać 
zgodnie z niniejszą instrukcją, co zagwarantuje 
sprawny odpływ wody z urządzeń. Przewody 
odpływu skroplin należy zabezpieczyć 
termoizolacją na odcinkach, na których może 
skraplać się wilgoć. 
Nieprawidłowo wykonana instalacja odpływu 
skroplin grozi zalewaniem pomieszczeń, w tym 
mebli, wodą. 

 Klimatyzatory i agregaty oraz przewód zasilania i 
przewody przyłączeniowe między urządzeniami 
powinny znajdować się przynajmniej w odległości 1 
m od odbiorników RTV, aby uniknąć zakłóceń w 
odbiorze sygnału. (Jeśli zakłócenia radiowe są 
szczególnie silne, należy zachować większą 
odległość). 

 Nie wolno dopuścić do zalania agregatu wodą – 
grozi to śmiertelnym porażeniem prądem lub 
pożarem. 

 Nie należy montować klimatyzacji w następujących 
miejscach: 

 W pomieszczeniach silnie zanieczyszczonych 
parującym olejem lub gazami chemicznymi, na 
przykład kuchennych 
– istnieje niebezpieczeństwo degradacji elementów 
plastikowych urządzenia oraz zalania go. 

 Występowania gazów żrących, np. siarkowych. 
Grożą one korozją rurek miedzianych i połączeń 
lutowanych obiegu chłodniczego oraz wyciekiem 
czynnika. 

 W miejscach pracy urządzeń emitujących silne pola 
elektromagnetyczne. 
Pola elektromagnetyczne mogą powodować 
nieprawidłowe działanie układu sterowania 
klimatyzacji. 

 W miejscach w których może dojść do wycieku 
gazów łatwopalnych, silnie zapylonych kurzem 
łatwopalnym lub węglowym lub gdzie pracuje się 
z łatwopalnymi cieczami, np. rozcieńczalnikami lub 
paliwami. Grożą one pożarem. 

 W klimacie morskim, o silnie zasolonym powietrzu. 
 Gdzie instalacja zasilania ulega silnym wahaniom 

napięcia zasilania elektrycznego, 
np. pomieszczeniach fabrycznych. 

 W pojazdach lub statkach. 
 W miejscach w których występują kwaśne lub 

zasadowe opary. 
 Zabrania się dzieciom wchodzenia na agregat. Nie 

wolno stawiać na nim żadnych przedmiotów. 
Upadek z urządzenia grozi wypadkiem. 
Klimatyzacja może wyłączać się automatycznie na 
kilka minut, aby odszronić parowniki lub gdy 
pracuje bez regulacji termostatem. 

 Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez 
wyspecjalizowanych lub przeszkolonych 
użytkowników w warsztatach, przemyśle lekkim 
i gospodarstwach rolnych lub do użytku 
komercyjnego przez osoby postronne. 

 
Dziennik obsługi technicznej 

Przepisy i normy techniczne w niektórych krajach 
wymagają prowadzenia ewidencji obsługi 
technicznej klimatyzacji – jej zapisy powinny 
obejmować przynajmniej: 
 informacje o przeglądach i obsłudze 

technicznej, 
 informacje o naprawach, 
 wyniki pomiarów i prób, 
 informacje o okresie wyłączenia z eksploatacji, 
 itp. 
Na terenie UE ewidencja obsługi technicznej 
klimatyzacji uregulowana jest normą EN 378. 

3. Przygotowania do 
montażu 

3.1. Zakres instrukcji 

Niniejsza instrukcja przedstawia sposób transportu, 
montażu i podłączania urządzeń klimatyzacji 
1U105~140. 

3.2. Środki ostrożności 

 
OSTROŻNIE! 

 Maksymalne ciśnienie robocze czynnika 
chłodniczego wynosi 4,3 MPa (43,0 bar). 
Rurociąg jego obiegu powinien być wykonany 
z rurek o pogrubionych ściankach. Patrz par. 
„6.2. Materiały wykonania rur czynnika 
chłodniczego” na str. 10. 

 

 

UWAGA: Rezystancja izolacji elektrycznej 
zasilania sprężarki 

Jeżeli po zakończeniu montażu czynnik chłodniczy 
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spłynie do sprężarki, rezystancja jej izolacji 
elektrycznej może spaść. Jeżeli wynosi co najmniej 
1 Ω, nie dojdzie do awarii urządzenia. Należy 
włączyć zasilanie elektryczne klimatyzacji na 6 
godzin. Następnie trzeba sprawdzić, czy 
rezystancja izolacji sprężarki wzrosła. 
Sprężarka w międzyczasie powinna rozgrzać się, 
przez co czynnik chłodniczy powinien z niej 
odparować do obiegu. 
Jeśli bezpiecznik ziemnozwarciowy przerwie 
dopływ zasilania do klimatyzacji, należy sprawdzić 
czy: 
bezpiecznik ziemnozwarciowy możne pracować 
z instalacjami o wysokiej częstotliwości. 
Urządzenie ma sprężarkę regulowaną falownikiem 
– dlatego też konieczny jest montaż bezpiecznika 
ziemnozwarciowego radzącego sobie z wyższymi 
częstotliwościami typowymi dla zasilania poprzez 
falowniki elektryczne. 

3.3. Środki bezpieczeństwa wobec 
czynnika chłodniczego R32 

 Czynnik chłodniczy wymaga bezwzględnej 
czystości, szczelności i osuszenia jego obiegu 
w instalacji klimatyzacji. 
- Obieg musi być czysty i suchy 
Nie wolno dopuścić do zanieczyszczenia obiegu 
czynnika chłodniczego ciałami obcymi, w tym 
olejami mineralnymi i wilgocią. 
- Obieg musi być szczelny 
Zapoznaj się z rozdziałem „9. Środki 
bezpieczeństwa wobec rur obiegu czynnika 
chłodniczego” na str. 10 i starannie przestrzegaj 
podanych tam procedur. 

 Czynnik chłodniczy R32 jest mieszaniną. 
Napełnianie musi odbywać się w stanie ciekłym. 
(Jeśli czynnik chłodniczy jest w stanie gazowym, 
jego skład zmienia się i uniemożliwia prawidłową 
pracę instalacji). 
Do agregatu wolno podłączać klimatyzatory 
wyłącznie na czynnik chłodniczy R32. 

3.4. Montaż 

 Montaż klimatyzatorów – patrz instrukcja ich 
montażu. 

 W instrukcji montażu zilustrowano jeden typ 
agregatów 1U140S2SN1FA. Lecz dotyczy ona 
wszystkich wymienionych w niej typów urządzeń. 

 Agregat wymaga podłączenia obiegu czynnika 
chłodniczego przez (opcjonalny) zestaw odgałęzień 
przyłączeniowych, jeśli ma pracować z więcej niż 
jednym klimatyzatorem jednocześnie. Szczegóły, 
patrz katalogi techniczne urządzeń. 

 Nie wolno uruchamiać urządzenia z niesprawnym 
termistorem strony tłocznej lub ssawnej sprężarki – 
grozi to spaleniem się sprężarki. 

 Jeśli trzeba zdjąć tabliczki znamionowe 
z urządzenia, należy przed ich ponownym 
montażem sprawdzić, do których agregatów 
pasują. 

 Śruby pokryw rewizyjnych wolno dokręcać 
z momentem nie większym niż 4,1 Nm. 

3.5  Akcesoria 

Sprawdź, czy w opakowaniu urządzenia znajduje się 
komplet niżej wymienionych akcesoriów. Na poniższej 
ilustracji przedstawiono, gdzie akcesoria się znajdują. 

 

4. Wybór miejsca montażu 

4.1. Informacje ogólne 

 
OSTRZEŻENIE 

 Należy zabezpieczyć agregat chłodniczy 
zewnętrzny klimatyzacji przed zagnieżdżeniem się 
w nim szkodników i innych zwierząt. 
Ich bytowanie w urządzeniu grozi kontaktem 
z aparaturą elektryczną w obudowie i tym samym 
usterkami, spaleniem się podzespołów a nawet 
pożarem. Należy poinformować klienta 
o konieczności utrzymania otoczenia urządzenia 
w czystości. 

 Wybierz uzgodnione z klientem miejsce montażu 
urządzenia, które spełnia niżej podane warunki. 
- Miejsce musi być dobrze przewiewne. 
- Hałas agregatu pracującego w wybranym miejscu 
montażu nie powinien być uciążliwy dla otoczenia. 
- Zamontuj urządzenie na podłożu o wystarczającej 
nośności, które wytrzyma jego ciężar i drgania, 
i które pozwoli wypoziomować urządzenie. 
- W miejscu montażu nie mogą występować gazy 
łatwopalne, nawet w razie ich wycieku na skutek 
awarii. 
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 
- Miejsce montażu powinno zapewniać łatwy dostęp 
techniczny do urządzenia. 
- Miejsce montażu powinno umożliwić wykonanie 
obiegu czynnika chłodniczego i przewodów 
zasilania w granicach ich dozwolonej długości. 
- Skropliny uchodzące z urządzenia nie powinny 
niczego zalać (w razie zatoru lub zamarznięcia rury 
odpływu skroplin). 
- Miejsce montażu powinno jak najlepiej chronić 

Instrukcja montażu 

Nóżka ze stopką 
gumową 
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urządzenie przed opadami atmosferycznymi. 
- Nie należy montować urządzenia w miejscach 
będących regularnymi stanowiskami pracy. 
Urządzenie należy szczelnie zakryć w razie prac 
budowlanych (np. szlifowania), którym towarzyszy 
silne zapylenie. 
- Nie stawiaj niczego na urządzeniu. 
- Nie wolno wchodzić, siadać ani stawać na 
urządzeniu. 
- Należy zadbać o środki ostrożności przewidziane 
przepisami prawa a chroniące przed 
niebezpiecznymi skutkami wycieku czynnika 
chłodniczego. 

 

 
UWAGA 

 Urządzenie jest produktem klasy A. Urządzenie 
w środowisku mieszkalnym może wytwarzać 
zakłócenia radiowe. Wówczas jego użytkownik 
powinien podjąć odpowiednie środki zaradcze. 

 Jeżeli trzeba zainstalować jednostkę zewnętrzną 
w miejscu wystawionym na działanie silnego wiatru, 
należy ściśle przestrzegać poniższych warunków. 
Silny wiatr o prędkości co najmniej 5 m/s wiejąc 
w stronę wylotu powietrza z agregatu może 
spowodować zasysanie gorącego powietrza 
wywiewanego przez wlot agregatu. Może to 
przynieść poniższe skutki: 
- Spadek wydajności pracy. 
- Częste, szybkie oszronienie parownika w trybie 
ogrzewania klimatyzacją. 
- Zakłóceniami pracy klimatyzacji ze względu na 
wzrost ciśnienia. 
- Jeżeli czoło urządzenia jest nieustannie 
wystawione na parcie wiatru, może to doprowadzić 
do pracy wentylatora z prędkością na tyle 
nadmierną, że dojdzie do jego uszkodzenia. 
Należy ustawić urządzenie w miejscu o 

przewidywalnym, przeważającym kierunku wiatru, 
kierując się rysunkami montażowymi. 

 Wokół fundamentu agregatu należy wykonać 
odpływy odprowadzające nadmiar wody 
deszczowej i roztopowej z dala od urządzenia. 

 Jeśli wykonanie takiego odpływu jest 
problematyczne, urządzenie należy posadowić na 
cokole z bloczków betonowych (nie wyższym niż 
150 mm). 

 Jeśli agregat zamontowano na cokole ramowym, 
należy 150 mm pod agregatem zamontować osłonę 
wodoszczelną. 
Jeśli agregat ma pracować w miejscu często 
zasypywanym śniegiem, jego fundament / cokół 
powinien być jak najwyższy. 

 Urządzenie należy wypoziomować w miejscu 
posadowienia. 

4.2. Informacje ogólne 

 
UWAGA 

 Jeśli agregat ma pracować 
w niskich temperaturach powietrza, należy 
ściśle przestrzegać poniższych warunków. 

 Urządzenie należy zamontować wlotem powietrza 
ku ścianie, aby chronić go przed podmuchami 
wiatru. 

 Nie wolno montować agregatu w miejscu ani 
w kierunku, w którym wiatr będzie nieustannie wiał 
ku wlotowi powietrza. 

 Po stronie wylotu powietrza należy zamontować 
deflektor powietrza chroniący przed wiatrem. 
W warunkach silnych opadów śniegu należy 
wybrać miejsce montażu w którym śnieg nie będzie 
niebezpieczny dla prawidłowej pracy agregatu, zaś 
wylot powietrza z urządzenia skierować 
prostopadle do kierunku wiatru. 
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4.3  Informacje ogólne 

 Jeżeli miejsce montażu znajduje się w strefie nadmorskiej, to należy zabezpieczyć agregat przed 
bezpośrednim działaniem wiatru z mgłą wody morskiej. W tym celu należy ustawić go za przegrodą od strony 
zawietrznej (np. za budynkiem) lub murem 1,5 razy wyższym od urządzenia, z odstępem między ścianą 
i agregatem równym 700 mm, aby umożliwić prawidłowy przepływ powietrza. Uzgodnij z profesjonalnym 
wykonawcą instalacji klimatyzacji możliwość zabezpieczenia agregatu przed korozją, np. odsalanie 
powierzchni wymiennika ciepła i zakonserwowanie je preparatem antykorozyjnym kilka razy w roku. 

 
 

 Ustaw urządzenie na wspornikach montażowych lub wibroizolatorach. Aby zabezpieczyć urządzenie przed 
zasypaniem śniegiem, oblodzeniem i problemami z odszranianiem, należy zamontować urządzenie na cokole, 
aby znalazło się na odpowiedniej wysokości nad podłożem. Należy przestrzegać miejscowych przepisów 
prawa regulujących maksymalną wysokość montażu. 

Sprawdź, czy agregat chłodniczy zewnętrzny jest prawidłowo wypoziomowany i stabilnie przytwierdzony. 

Zamontuj osłonę przeciwśniegową, jeśli wymaga tego miejsce montażu. 

 

 
 

J. 
zewn. 

J. 

zewn. 

J. 

zewn. 

J. 
zewn. 

J. 

zewn. 

Wiatr z mgłą wody 
morskiej 

Wiatr z mgłą wody 
morskiej 

Morze 

Morze Morze 

Wiatr z mgłą wody 
morskiej 

Ściana osłonowa 

Poprawny montaż Niepoprawny montaż 

Odpływ 
Odpływ Cokół / wspornik 

z zasłoniętym 
wierzchem 

Odpływ 

Niedostateczny prześwit – 
utrudnia odpływ skroplin. 

Poprawny montaż 
Niepoprawny montaż 

Wysokość minimalna (H) 
powinna być większa od 
największej głębokości warstwy 
śniegu (D) (H = D + 20 cm). 

Niewystarczająca wysokość 
montażu nad podłożem grozi 
zasypaniem urządzenia. 
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5. Środki bezpieczeństwa 
podczas montażu 

 
UWAGA 

 Jeśli otwory odpływu skroplin agregatu są 
zakryte podstawą montażową (cokołem) lub 
podłożem, należy ustawić urządzenie ponad 5 
cali (130 mm) nad podłożem. 

 

5.1 Prace fundamentowe 

 Sprawdzić, czy podłoże pod montaż urządzenia jest 
wystarczająco sztywne i nośne, aby nie przenosiło 
drgań ani hałasu podczas pracy agregatu. 

 Przytwierdzić urządzenie solidnie za pomocą śrub 
fundamentowych (kotew) rozmieszczonych zgodnie 
ze schematem fundamentu montażowego. 
(Potrzeba czterech kompletów śrub kotwowych 
M12 z nakrętkami i podkładkami – należy nabyć je 
oddzielnie). 

 Pręty gwintowane śrub kotwowych należy osadzić 
w podłożu tak, aby wznosiły się powyżej jego 
powierzchni na 20 mm. 

 
 Jednostkę zewnętrzną należy przymocować do 

śrub kotwowych przy użyciu nakrętek 
z podkładkami żywicznymi (1) zgodnie z ilustracją. 

 
Jeśli powłoka powierzchni styku z łącznikami 
montażowymi zostanie zdarta, nakrętki łatwo 
zardzewieją. 

Wymiary (widok od dołu) (jednostka miary: mm) 

 
A Odcinek skoku 1 
B Odcinek skoku 2 
C Krata przednia 
(strona wylotu powietrza) 
D Otwór odpływu 
skroplin 
E Rama cokołu 
K Zaślepka wybijana 
(przepustu pod rury czynnika) 

 

5.2. Wybór miejsca montażu agregatu 

(1) Montaż agregatu pojedynczego (jednostka miary: 
mm) 

 

Tył 

Przód 

>
1

0
0

0
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Wierzch i dwa boki muszą mieć wolną przestrzeń 
przed sobą, zaś przynajmniej przegrody z przodu 
i tyłu agregatu muszą być od niej niższe. 

(2) Montaż zespołu agregatów (jednostka miary: mm) 

 
 

 
Wysokość przegród jest mniejsza niż agregatu 

(3) Montaż zespołu agregatów naprzemiennie tyłem 
i przodem do siebie (jednostka miary: mm) 
Standard 

 

 
 

Wierzch i dwa boki muszą mieć wolną przestrzeń przed 
sobą, zaś przynajmniej przegrody z przodu i tyłu 
agregatu muszą być od niej niższe. 
 Wolne miejsca pod dostęp techniczny 

przedstawione na ilustracji podano dla temperatury 
powietrza czerpanego równej 35°C (DB) w trybie 
chłodzenia. W klimacie w którym temperatura 
powietrza czerpanego zwykle lub często 
przekracza 35°C (DB), lub jeśli oczekiwane 
obciążenie cieplne agregatów będzie regularnie 
przekraczało maksymalną sprawność 
eksploatacyjną, należy zachować większy odstęp 
od strony wlotu powietrza niż tu zilustrowano. 

 Ilość wolnego miejsca po stronie wylotu powietrza 
z agregatu powinna umożliwiać swobodne 
podejście przyłączy obiegu czynnika chłodniczego. 
Jeśli warunki pracy nie odpowiadają podanym na 
rysunkach, zasięgnij pomocy sprzedawcy 
urządzeń. 

5.3. Odpływ skroplin 

 Upewnij się, że odpływ skroplin sprawnie 
odprowadza wodę. 

 W klimacie w którym zdarzają się znaczne opady 
śniegu, jego warstwa i jej zamarzanie między 
wymiennikiem ciepła i obudową zewnętrzną 
agregatu mogą ograniczyć wydajność urządzenia. 

 Po wybiciu zaślepki przepustu należy naprawić 
powłokę malarską na jego krawędzi, aby nie doszło 
do korozji. 

6. Wymiary i dopuszczalna 
długość rurociągu 
czynnika chłodniczego 

 

 
NIEBEZPIECZEŃSTWO! 

 Rurociągi i inne podzespoły instalacji pracujące 
pod ciśnieniem muszą spełniać przepisów prawa 
właściwego i nadawać się do czynnika 
chłodniczego. Instalację czynnika chłodniczego 
należy wykonać rurami miedzianymi bezszwowymi 
fosforanowanymi. 

 Montaż należy powierzyć instalatorowi. Dobór 
materiałów dla instalacji i jej wykonanie muszą 
odpowiadać przepisom właściwym. W Unii 
Europejskiej obowiązuje norma EN 378. 

 
INFORMACJA 

 Nie wolno wypuszczać czynnika chłodniczego 
do powietrza! Czynnik chłodniczy należy 

Tył i bok 

Wysokość 
przegród jest 
mniejsza niż 

agregatu 

>150 >300 

>150 Przód i tył 

>
1

0
0

0
 

Gdy nad urządzeniem znajdują się bariery 

>
5

0
0

 

>1000 

>
1

0
0

0
 

Tył i bok 

>150 >300 >300 >300 

Tył i bok 

>300 >300 

>
1

0
0

0
 

>1000 >2000 
>200 
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spuścić do odpowiedniego naczynia zgodnie 
z przepisami regulującymi zbiórkę i utylizację 
gazów freonowych. 

 
UWAGA 

 Dotyczy wykonawców instalacji rur czynnika 
chłodniczego: 

Należy otworzyć zawory odcinające po 
ukończeniu instalacji obiegu czynnika 
chłodniczego. (Uruchomienie instalacji 
z zamkniętymi zaworami grozi zniszczeniem 
sprężarki). 

 
UWAGA 

 Nie wolno lutować rur czynnika chłodniczego 
używając topnika. Do lutowania należy 
używać lutu do miedzi fosforanowanej (BCuP) 
niewymagającego topnika. 

(Topnik z chlorem grozi korozją rur obiegu 
czynnika chłodniczego. Topnik z fluorem grozi 
degradacją oleju sprężarkowego, co źle 
wpłynie na pracę obiegu czynnika). 
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6.1. Potrzebne narzędzia i materiały 

Do montażu lub obsługi technicznej klimatyzacji potrzebne są następujące narzędzia i materiały 

Narzędzia niezbędne do obsługi obiegu czynnika R410A/R32 (możliwość użycia narzędzi i urządzeń 
przeznaczonych do czynnika R22 i R407C). 

1. Narzędzia i urządzenia wyłącznie do pracy z czynnikiem R410A/R32 (nie wolno ich używać z R22 ani R407C) 

Narzędzia i materiały Użytkowanie Notatki 
Kolektor manometryczny Opróżnianie i napełnianie 

obiegu czynnika chłodniczego 
5,09 MPa po stronie wysokiego ciśnienia. 

Wąż serwisowy Opróżnianie i napełnianie 
obiegu czynnika chłodniczego 

Średnica węża większa niż standardowych węży 
do napełniania obiegu. 

Agregat do opróżniania 
obiegu czynnika chłodniczego 

Odzysk czynnika 
chłodniczego z instalacji 

 

Butla z czynnikiem 
chłodniczym 

Napełnianie obiegu 
czynnikiem 

Należy oznakować rodzaj czynnika i zapisać go 
w ewidencji. Głowica butli wyróżniona różowym 
kolorem. 

Złączka pod butlę 
z czynnikiem chłodniczym 

Napełnianie obiegu 
czynnikiem 

Średnica węża większa niż standardowych węży 
do napełniania obiegu. 

Nakrętka kielichowa Podłączanie urządzenia do 
rurociągów obiegu czynnika 
chłodniczego 

Nakrętki kielichowe typu 2. 

 
2. Narzędzia i materiały dopuszczone do użytku z czynnikiem R410/R32 (z ograniczeniami). 
Narzędzia i materiały Użytkowanie Notatki 
Detektor szczelności (gazu 
czynnika chłodniczego) 

Próby szczelności, 
poszukiwanie wycieków 

Dopuszcza się przeznaczone do wykrywania 
czynników HFC. 

Pompa próżniowa Opróżnianie i osuszanie 
instalacji 

Dopuszcza się wyłącznie z zaworem zwrotnym 

Roztłaczarka do kielichów 
rurowych 

Roztłaczanie kielichów na 
połączeniach rurociągów 

Zmieniono wymiary kielichów. Patrz następna 
strona. 

Agregat do opróżniania 
obiegu czynnika chłodniczego 

Spuszczanie i odzyskiwanie 
czynnika chłodniczego 

Wyłącznie atestowany do użytku z czynnikiem 
R410A. 

 
3. Narzędzia i materiały przeznaczone do użytku z czynnikiem R22 lub R407C, których wolno używać 
z R410A/R32 
Narzędzia i materiały Użytkowanie Notatki 
Pompa próżniowa z zaworem 
zwrotnym 

Opróżnianie i osuszanie 
instalacji 

 

Giętarka Gięcie rur  
Klucz dynamometryczny Dociąganie nakrętek 

kielichowych 
Tylko rury Ø12,70 mm (1/2") i Ø15,88 mm (5/8") 
mają większe wymiary roztłaczanych kielichów. 

Przecinak do rur Cięcie rur  
Spawarka z butlą azotu na 
gaz osłonowy 

Spawanie rur  

Licznik wydatku czynnika 
chłodniczego 

Napełnianie obiegu 
czynnikiem 

 

Manometr próżniowy Pomiar próżni w obiegu  
 
4. Narzędzia i materiały, których nie wolno używać z czynnikiem R410A/R32 
Narzędzia i materiały  Użytkowanie Notatki 
Butla do napełniania Napełnianie obiegu 

czynnikiem 
Nie wolno używać z klimatyzacją na czynnik 
R410A. 

 
 
Narzędzia do użytku z czynnikiem chłodniczym R410A/R32 wymagają szczególnej ostrożności, w tym ochrony 
obiegu, do obsługi którego są używane, przed wilgocią i kurzem. 
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6.2. Materiał wykonania rurociągów 

6.2 Rodzaje rur miedzianych (orientacyjne) 

Maksymalne ciśnienie robocze Czynniki chłodnicze 

3,4 MPa R22, R407C 

4,15 MPa R410A 

4,3 MPa R32 

• Materiał wykonania rur wg norm obowiązujących w miejscu montażu instalacji. 

Materiały wykonania instalacji l Grubość promieniowa 
Rury wykonane z miedzi odtlenianej fosforanowo. 
Ciśnienie robocze urządzeń na R410A jest znacznie większe niż ciśnienie maksymalne pracy urządzeń na R22. 
Dlatego należy wykonać obieg z rur o grubości promieniowej ścianki równej co najmniej podanej w poniższej tabeli 
lub większej. (Zabrania się rur o grubości promieniowej rzędu 0,7 mm lub mniejszej). 

Wielkość 
[mm] 

Wielkość 
(cale) 

Grubość promieniowa 
ścianki [mm] 

Typ 

Ø 6,35 1/4” 0,8 gr. 

Rury okrągłe 
Ø 9,52 3/8” 0,8 gr. 

Ø 12,7 1/2” 0,8 gr. 

Ø 15,88 5/8” 1,0 gr. 

Ø 19,05 3/4” 1,0 gr. Rury typu 1/2H lub H 

• O ile można wykonywać instalację z rur typu O o średnicy sięgającej Ø 19,05 mm (3/4") do pracy 
z konwencjonalnymi czynnikami chłodniczymi, urządzenia na R410A wymagają instalacji obiegu czynnika z rur 
1/2H. (Dopuszcza się rury typu O Ø19,05 mm o grubości promieniowej rzędu 1,2 gr.). 

• Tabela przedstawia dane odpowiadające normom technicznym obowiązującym w Japonii. Dlatego też dane 
w niej zawarte są orientacyjne i trzeba kierować się przede wszystkim wymaganiami norm obowiązujących 
w miejscu montażu instalacji. 

Zarabianie kielichów (dotyczy tylko rur typu O i OL) 
Wymiary kielichów roztłaczanych na rurach do obiegu czynnika R410A są większe niż kielichów na rurach do 
czynnika R22, ze względu na konieczność utrzymania szczelności pod wyższym ciśnieniem. 

Wymiary kielichów roztłaczanych [mm] 

Wymiar zewnętrzny rury 
Wielko

ść 
Wymiar (A)  

W
y
m

ia
r 

(A
) 

 
 

R410A R22 

Ø 6,35 1/4” 9,1 9,0 

Ø 9,52 3/8” 13,2 13,0 

Ø 12,7 1/2” 16,6 16,2 

Ø 15,88 5/8” 19,7 19,4 

Ø 19,05 3/4” 24,0 23,3 

 
Jeżeli do zarabiania kielichów na rurach do czynnika R410A używasz roztłaczarki sprzęgłowej, to koniec rury 
należy wysunąć na 1,0–1,5 mm. Do ustawiania końca rury w roztłaczarce warto używać sprawdzianu do rurek 
miedzianych. 
 
Nakrętka kielichowa 
Należy używać nakrętek kielichowych typu 2, nie typu 1, ze względu na wyższą wytrzymałość mechaniczną tych 
pierwszych. W przypadku omawianego czynnika należy użyć nakrętek kielichowych o wymiarach 
niestandardowych. 

Wymiary nakrętek kielichowych (mm) 

Wymiar zewnętrzny rury 
Wielko

ść 
Wymiar (B) 

 

 
Wymiar (B) 

 

  R410A (Typ 2) R22 (Typ 1) 

Ø 6,35 1/4” 17,0 17,0 

Ø 9,52 3/8” 22,0 22,0 

Ø 12,7 1/2” 26,0 24,0 
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Ø 15,88 5/8” 29,0 27,0 

Ø 19,05 3/4” 36,0 36,0 

Dlatego też dane w niej zawarte są orientacyjne i trzeba kierować się przede wszystkim wymaganiami norm 
obowiązujących w miejscu montażu instalacji. 
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UWAGA 

 Do wykonania nowej instalacji należy używać rur 
o standardowej wielkości. Jeśli urządzenia 
podłącza się do istniejącej instalacji, dopuszcza 
się zwiększenie wielkości rur zgodnie z powyższą 
tabelą. 
Należy uwzględnić ograniczenia dodatkowe 
względem maksymalnej długości rurociągów, które 
podano w tabeli 7.3 na str. 13. 
Rury o wymiarach innych niż tu ustandaryzowane 
grożą spadkiem mocy klimatyzacji. Instalator musi 
uwzględnić to bardzo starannie w warunkach 
działania kompletnej instalacji. 

 

 Dopuszcza się podłączenie urządzeń klimatyzacji 
do nowej lub istniejącej instalacji obiegu czynnika 
chłodniczego. 

1. Instalacja rurociągów musi odpowiadać poniższym 
wymaganiom. 
• Średnica rur musi mieścić się w granicach 
podanych w par. „7.2. Wielkość rurociągu czynnika 
chłodniczego”. 
• Długość rurociągów musi mieścić się 
w dopuszczalnych granicach podanych w par. „7.3. 
Dopuszczalna długość rurociągów i różnica 
wysokości w instalacji”. 
• Rurociągi muszą nadawać się do czynnika 
R410A. Patrz par. „6.2. Materiały wykonania rur 
czynnika chłodniczego”. 

2. Można wykorzystać istniejącą już instalację bez 
konieczności czyszczenia jej rurociągów, o ile: 
• Długość całkowita rurociągu jednokierunkowego: 
≤ 50 m. 
• Agregat wymieniany na tu opisany nie uległ nigdy 
awarii sprężarki. 
• Można skutecznie opróżnić obieg czynnika 
chłodniczego: 
 Włączyć agregat na 30 minut bez przerwy 

w trybie chłodzenia. 
 Wykonać odpompowanie czynnika chłodniczego. 
 Odłączyć istniejące klimatyzatory i agregaty 

chłodnicze. 
• Sprawdzić, czy rurociągi istniejącej instalacji nie 
są zanieczyszczone. 
Jeśli powyższych wymagań nie można spełnić, 
należy rurociągi istniejącej instalacji wyczyścić lub 
wymienić na nowe po odłączeniu istniejących 
klimatyzatorów i agregatów chłodniczych. 

3. Zarobić połączenia na nakrętki kielichowe pod 
wysokie ciśnienie. Patrz par. 6.2. 

 

Środki ostrożności wobec kołpaku trzpienia 
zaworowego 

 
 Uchwyt trzpienia zaworowego jest uszczelniony 

w miejscu oznaczonym strzałką. 
Nie wolno go uszkodzić. 

Po zakończeniu pracy z zaworem odcinającym 
należy przykręcić do niego kołpak jego trzpienia. 
Moment dociągania połączenia – patrz tabela 
poniżej. 

Dokręciwszy uchwyt trzpienia zaworowego 
sprawdź, czy nie ma wycieku czynnika 
chłodniczego. 

 
 

Środki ostrożności wobec króćca kontrolnego 

 
 Należy podłączać wyłącznie wąż serwisowy 

z końcówką wciskającą trzpień zaworu 
serwisowego typu Schradera, w który króciec 
kontrolny jest wyposażony. 

 Po zakończeniu pracy z króćcem kontrolnym należy 
przykręcić do niego kołpak jego trzpienia. Moment 
dociągania połączenia – patrz tabela poniżej. 

 Dokręciwszy kołpak trzpienia króćca kontrolnego 
sprawdź, czy nie ma wycieku czynnika 
chłodniczego. 

7. Przewody czynnika 
chłodniczego 

7.1. Schemat rurociągów czynnika 
chłodniczego dla instalacji split z 1 
klimatyzatorem 

 

7.2. Wymiary rurociągów czynnika 
chłodniczego dla instalacji split z 1 
klimatyzatorem 

Model Rura 
Średnica 

rury 
Sposób 
łączenia 

1U105S2SS1FA 
1U125S2SN1FA/B 

Rura 
czynnika 
ciekłego 

Ø 9,52 mm 

Połączenie 
kielichowe 

1U140S2SN1FA/B 
1U140S2SP1FA/B 

Rura 
czynnika 
gazoweg

o 

Ø 15,88 mm 

 

 

Założyć nakrętki 
kielichowe na rury 
podłączane do króćców 
czynnika chłodniczego 
urządzeń klimatyzacji 
i zarobić odpowiednio 
zwymiarowane kielichy 
na końcach rur przed 
ich podłączeniem. 

Połączenie kielichowe 

Rura czynnika 
gazowego 

Jednostka 
wewnętrzna 

Rura czynnika 
ciekłego 

Zawór kulowy 

Zawór odcinający 
3-drożny 

Jednostka 
zewnętrzna 
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7.3. Ograniczenie długości rurociągów 
jednokierunkowych oraz różnicy 
wysokości między urządzeniami 
klimatyzacji split z 1 klimatyzatorem 

Model 
1U105S2SS1FA 

1U125S2SN1FA/B 

1U140S2SN1FA/
B 

1U140S2SP1FA/B 
Długość 
rurociągu 
jednokierunkow
ego 

< 50 m < 75 m 

Różnica 
wysokości 
w pionie 
(między 
agregatem 
i klimatyzat.) 

< 30 m < 30 m 

 
Środki bezpieczeństwa wobec rurociągów czynnika 
chłodniczego 
 Nie wolno skręcać ani załamywać rur podczas 

zarabiania połączeń. 
 Chroń wnętrze rur przed brudem podczas montażu. 
 Łuki rurowe należy giąć z możliwie najdłuższym 

promieniem. 
 Rurociągi obiegu czynnika gazowego i ciekłego 

należy owinąć termoizolacją na całej długości. 
 Po wykonaniu montażu sprawdź szczelność 

wszystkich połączeń z nakrętkami kielichowymi. 

7.4. Sposób łączenia rur 

 Przed zarobieniem połączenia nakrętką kielichową, 
przesmaruj powierzchnię zewnętrzna i wewnętrzną 
kielicha olejem sprężarkowym. 

 Rury należy zaginać po łuku o możliwie 
największym promieniu, aby nie załamały się. 

 Rury należy łączyć ze sobą w jednej osi, 
a następnie dokręcając nakrętkę dłonią, patrz 
ilustracja. 

 Rury przed połączeniem trzeba starannie oczyścić 
z opiłków, piasku i brudu, i zabezpieczyć ich 
wnętrze przed zanieczyszczeniem. 

 
Klucz 
płaski 

 

Śrubunek 

Klucz 
płaski 

 
 

Nakrętka 

 

Średnica rury Moment dociągania [Nm] 

Rura czynnika ciekłego Ø 
6,35 mm 

14,2–17,2 

Rura czynnika ciekłego Ø 
9,52 mm 

32,7–39,9 

Rura czynnika gazowego 
Ø 12,7 mm 

49,5–60,3 

Rura czynnika gazowego 
Ø 15,88 mm 

61,8–75,4 

Rura czynnika gazowego 
Ø 19,05 mm 

97,2–118,6 

 Podejścia od instalacji obiegu czynnika można 
doprowadzić do urządzenia z czterech stron (A, B, 
C, D, E). 

 
A: Przód 
B: Bok 
C: Tył 
D: W dół 
E: Przewód zasilania oraz przewód przyłączeniowy 
klimatyzatora do agregatu  

 Wycięcie dwóch otworów w obudowie umożliwia 
wykonanie montażu w sposób zilustrowany dla 
doprowadzeń rur instalacji z 4 kierunków. (Otwory 
należy wyciąć piłką do metalu). 

 Aby podłączyć doprowadzenie rur obiegu czynnika 
chłodniczego w dół, należy wybić zaślepkę 
wywiercając 4 otwory wokół obwodu zaślepki 
wiertłem Ø 6 mm. 

 Po wybiciu zaślepki przepustu należy naprawić 
powłokę malarską na jego krawędzi, aby nie doszło 
do korozji. 

 Przed przeciągnięciem przewodów elektrycznych 
przez wybite przepusty należy ich krawędzie stępić, 
usuwając wszystkie zadziory, a przewody na 
odcinku przepustu owinąć taśmą izolacyjną. 

7.5. Uszczelnienie przepustów 
w obudowie 

Uszczelnić dokładnie przepusty pod podejścia rur 
czynnika za pomocą masy lub pianki izolacyjnej (nie 
w komplecie) – w miejscach przedstawionych na 
ilustracji. 
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1 Masa lub pianka izolacyjna (nie w komplecie) 

Jeśli istnieje niebezpieczeństwo przedostania się 
małych zwierząt (np. gryzoni) przez wybite zaślepki, 
należy zamknąć je szczeliwem (nie w komplecie). 

Bytowanie owadów i innych małych zwierząt wewnątrz 
agregatu grozi zwarciem w skrzynce elektryki. 

Uszczelnić dokładnie zaślepki wybijane, aby nie doszło 
do zalania wnętrza obudowy. 

7.6. Uszczelnienie przepustów 
w obudowie 

 Podejścia rur czynnika chłodniczego nie mogą 
dotykać pokrywy skrzynki zacisków elektrycznych 
sprężarki. 
Jeśli może jej dotknąć izolacja rur czynnika 
ciekłego, należy zmienić ich wysokość w sposób 
przedstawiony na ilustracji. Podejścia rur czynnika 
nie mogą dotknąć ani śrub, ani obudowy sprężarki. 

 Jeżeli agregat leży powyżej poziomu 
klimatyzatorów w instalacji, mogą występować 
poniższe zjawiska: 
Skropliny wody mogą spływać z zaworu 
odcinającego do klimatyzatora w pomieszczeniu. 
Należy zabezpieczyć zawór odcinający izolacją. 

 Jeśli temperatura zewnętrzna przekracza 30°C zaś 
wilgotność względna utrzymuje się powyżej 80%, 
wówczas grubość uszczelnień i izolacji musi być 
równa co najmniej 20 mm aby uniemożliwić 
skraplanie się wilgoci na ich powierzchni. 

 Należy zaizolować rurociągi czynnika gazowego 
i ciekłego w instalacji. 

 

 
UWAGA 

 Na niezaizolowanych odcinkach rurociągów 
może skraplać się wilgoć. 

 (Rury obiegu czynnika gazowego mogą 
rozgrzewać się do ok. 120°C, dlatego należy 
zaizolować je materiałem odpornym na taką 
temperaturę). 

 
NIEBEZPIECZEŃSTWO! 

 Nie dotykać przewodów rurowych ani 
podzespołów wewnątrz urządzeń. 

7.7. Warunki wymagające wykonania 
syfonu w obiegu 

Aby uniknąć możliwości zalegania oleju sprężarkowego 
w pionie powrotu czynnika do sprężarki, gdy ta nie 
pracuje, skutkującego sprężaniem cieczy, oraz 
pogorszenia się oleju sprężarkowego w obiegu 
powrotnym, konieczne jest wykonanie syfonu dla każdej 
różnicy wysokości równej 10 m wzdłuż rur pionu 
czynnika gazowego. 
 Syfonów nie trzeba wykonywać jeśli agregat 

zainstalowano wyżej niż klimatyzatory. 

8. Próby szczelności oraz 
opróżnianie i osuszanie 
instalacji 

 
Po ukończeniu całej instalacji rur czynnika chłodniczego 
i połączeniu nią klimatyzatorów z agregatem, należy 
wykonać poniższe czynności: 

 
 Sprawdź, czy obieg czynnika jest szczelny. 
 Należy opróżnić z gazów i osuszyć instalację 

obiegu czynnika chłodniczego aby usunąć z niej 
całkowicie wilgoć. 

Jeśli do rurociągów czynnika chłodniczego mogła 
dostać się woda (np. od opadów deszczu podczas 
montażu instalacji), należy przede wszystkim 
przeprowadzić procedurę opróżniania i osuszania 
instalacji tak skutecznie, aby całkowicie usunąć całą 
wilgoć z rur. 

8.1. Informacje ogólne 

 Wszystkie rury obiegu czynnika wewnątrz 
urządzenia poddano fabrycznej próbie szczelności. 

 Do opróżnienia i osuszenia instalacji należy użyć 
2-stopniowej pompy próżniowej z zaworem 
jednokierunkowym, zdolnej do spuszczenia 
ciśnienia w rurach do poziomu -100,7 kPa (5 torów 
bezwzgl., -755 mm Hg). 

 Podłącz pompę próżniową do króćca kontrolnego 
na zaworze odcinającym obiegu czynnika ciekłego 
i zaworze odcinającym obiegu czynnika ciekłego, 
co zwiększy skuteczność opróżniania instalacji. 

 

 
UWAGA 

  Nie wolno usuwać powietrza z instalacji 
zatłaczając czynnik chłodniczy. Instalację 
należy opróżnić za pomocą pompy 
próżniowej. Z urządzeniem nie dostarcza 
się czynnika do usuwania powietrza 
z instalacji. 
Przed próbą szczelności lub opróżnieniem 
i osuszeniem instalacji należy upewnić się, 
że zawory odcinające obiegu czynnika 
ciekłego i gazowego są szczelnie 
zamknięte. 
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8.2. Próba szczelności 

Przebieg i wynik próby szczelności muszą spełniać 
wymagania podane w EN 378-2. 

1. Próba próżniowa szczelności 

1.1 Opróżnić obieg czynnika gazowego 
i ciekłego aż do uzyskania w nim ciśnienia 
-100,7 kPa (5 torów). 

1.2 Następnie wyłączyć pompę próżniową 
i sprawdzić, czy ciśnienie w obiegu 
utrzymuje się na uzyskanej wartości przez 
co najmniej 1 minutę. 

1.3 Jeśli ciśnienie zacznie rosnąć, w obiegu jest 
wilgoć (patrz par. „Opróżnianie i osuszanie 
instalacji”) lub instalacja jest nieszczelna. 

2. Próba nadciśnieniowa szczelności 

2.1 Zatłoczyć do obiegu suchy i czysty azot aby 
uzyskać co najmniej 0,2 MPa (2 bar) na 
manometrze. Nadciśnienie w obiegu nie 
może przekroczyć maksymalnego ciśnienia 
roboczego urządzenia, tj. 4,0 MPa (40 bar). 

2.2 Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń 
na rurociągach czynnika za pomocą 
roztworu pieniącego się. 

 
UWAGA 

 Należy zakupić roztwór pianotwórczy do prób 
szczelności od sprzedawcy urządzenia. 

 
Nie wolno sprawdzać szczelności roztworem 
wody z mydłem – grozi on pęknięciem nakrętek 
kielichowych (niektóre mydła zawierają sole, 
których resztki wchłaniają wilgoć i w razie 
wychłodzenia rurociągu wilgoć ta zamarznie 
wewnątrz nakrętek) lub wywołać korozję 
połączeń kielichowych (niektóre mydła 
zawierają amoniak, który działa żrąco stykając 
się z mosiężną nakrętką kielichową i miedzianą 
rurką). 

8.3. Opróżnianie i osuszanie instalacji 

Procedura całkowitego osuszenia obiegu czynnika 
chłodniczego: 

1. Odpompowywać powietrze z instalacji przez co 
najmniej 2 godziny, aby uzyskać w niej próżnię 
na poziomie -100,7 kPa (-1,007 bar). 

2. Wyłączyć pompę próżniową i sprawdzić, czy 
podciśnienie w instalacji nie zmieni się przez co 
najmniej 1 godzinę. 

3. Jeśli nie uda się sprowadzić instalacji do próżni 
w ciągu 2 godzin lub ciśnienie w niej zacznie 
rosnąć w ciągu 1 godziny po opróżnieniu, 
w obiegu może być za dużo wilgoci. 

4. W takim przypadku należy zatłoczyć do instalacji 
suchy i czysty azot, aby uzyskać w obiegu 
ciśnienie 0,05 MPa (0,5 bar), po czym powtórzyć 
czynności od ppkt 1 do 3, aż do całkowitego 
usunięcia wilgoci z rurociągów. 

5. Następnie można otworzyć zawory odcinające 
i zatłoczyć czynnik chłodniczy. 

 

 
INFORMACJA 

 Po otwarciu zaworu odcinającego ciśnienie 
w obiegu czynnika chłodniczego może nie 
wzrosnąć. Przyczyną tego może być zamknięty 
zawór rozprężny w obiegu na agregacie. Nie 
spowoduje to jednak nieprawidłowej pracy 
urządzenia. 

9. Napełnianie obiegu 
czynnikiem chłodniczym 

9.1 Ważne informacje o czynniku 
chłodniczym w urządzeniach 

 Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane 
regulowane przepisami Protokołu z Kioto. Nie 
wolno upuszczać czynnika chłodniczego do 
powietrza! 

 Należy opróżnić obieg klimatyzatora i podłączonych 
do niego rurociągów instalacji aż do uzyskania 
próżni równej 500 mikronów i utrzymać ją przez 15 
minut. 

 Agregat jest dostarczany z czynnikiem chłodniczym 
HFC-410A (R410A) wystarczającym do długości 
instalacji 30 m. Oblicz dodatkowy czynnik 
chłodniczy zgodnie z długością instalacji; patrz 
dołączona Karta specyfikacji. 

 Otworzyć zawór króćca kontrolnego na agregacie, 
aby czynnik mógł napełnić obieg 
w instalacji na obiekcie. 

 Jeśli rurociągi w instalacji są dość długie należy 
uzupełnić olej sprężarkowy (produktem tego 
samego typu, co olej fabryczny) w ilości podanej 
w karcie danych technicznych (patrz par. 9.5). 

 Sprawdź szczelność wszystkich połączeń 
mechanicznych i lutowanych. 

9.2. Środki ostrożności i informacje 
ogólne 

 Jeśli obsługa techniczna urządzenia wymaga 
otwarcia obiegu czynnika chłodniczego, należy 
oczyścić i spuścić czynnik zgodnie z przepisami 
właściwymi. Nie wolno napełniać instalacji przed 
ukończeniem instalacji elektrycznej klimatyzacji. 

 Wolno napełnić obieg czynnikiem dopiero po 
udanej próbie szczelności i osuszeniu instalacji. 

 

 
OSTROŻNIE! 

 Nie wolno napełnić instalacji czynnikiem 
w ilości większej niż dopuszczalne jej 
maksimum – w przeciwnym razie podczas 
pracy klimatyzacji może dochodzić do 
uderzeń hydraulicznych czynnika 
chłodniczego. 

  

 
OSTRZEŻENIE 
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 Należy bardzo powoli otwierać butle z czynnikiem 
chłodniczym. 

 Podczas napełniania obiegu czynnikiem 
chłodniczym trzeba bezwzględnie nosić rękawice 
i okulary ochronne. 

  

 
NIEBEZPIECZEŃSTWO! 

 Po podłączeniu zasilania elektrycznego należy 
zamknąć przednią pokrywę urządzenia zanim 
wolno będzie pozostawić je bez nadzoru. 
Napełnianie obiegu niewłaściwym czynnikiem grozi 
wybuchem instalacji i niebezpiecznymi wypadkami. 
Należy bezwzględnie upewnić się, że do instalacji 
zatłaczany jest czynnik R32. 

 Urządzenie wymaga uzupełnienia zładu czynnika 
chłodniczego ilością czynnika odpowiadająca 
całkowitej długości instalacji jego obiegu. 

 Czynnik należy podawać w postaci ciekłej do 
rurociągu czynnika ciekłego. Czynnik chłodniczy 
R410A jest mieszaniną. Dodawanie go w fazie 
lotnej zmienia skład czynnika w butli, z której jest 
czerpany. Wówczas czynnik podany do obiegu 
uniemożliwia prawidłową, wydajną pracę 
klimatyzacji. 

 Przed napełnieniem obiegu czynnikiem upewnij się, 
czy jego butla podłączona jest do instalacji poprzez 
syfon – od obecności syfonu zależy położenie butli 
podczas napełniania instalacji. 

Napełniaj przy 
użyciu butli 
z dołączonym 
syfonem. 
Napełniaj 
czynnikiem 
chłodniczym 
w stanie ciekłym, 
gdy butla jest 
ustawiona 
pionowo. 

 

Napełniaj przy 
użyciu butli 
z dołączonym 
syfonem. 
Napełniaj 
czynnikiem 
chłodniczym 
w stanie ciekłym, 
gdy butla jest 
ustawiona do 
góry dnem. 

Jeżeli długość rurociągów czynnika nie przekracza 
30 m, nie trzeba uzupełniać czynnika chłodniczego. 

9.3. Napełnienie instalacji i urządzeń od 
zera 

 
UWAGA 

 Przed napełnieniem instalacji czynnikiem 
należy dokładnie ją opróżnić i osuszyć – wraz 
z obiegiem czynnika w urządzeniu. W tym 
celu należy podłączyć pompę do króćca 
kontrolnego urządzenia. Nie wolno podłączać 
się do króćców kontrolnych zaworu 
odcinającego – nie umożliwiają one 
całkowitego opróżnienia i osuszenia całego 
obiegu. 

Agregaty mają 1 króciec w obiegu. Znajduje 
się między wymiennikiem ciepła i zaworem 4-
drożnym. 

Jeśli instalacja wymaga napełnienia czynnikiem od 
zera (np. na skutek wycieku czynnika), zapoznaj się 
z poniższym sposobem wyznaczania potrzebnej ilości 

czynnika w obiegu. 

 
OSTRZEŻENIE 

 Niektóre odcinki obiegu czynnika 
chłodniczego mogą być odcięte od reszty 
instalacji ze względu na pracę niektórych jej 
części (np. zaworów). Dlatego też obieg 
czynnika chłodniczego wymaga dodatkowych 
króćców kontrolnych umożliwiających 
sprowadzenie go do próżni, spuszczenia 
nadciśnienia lub zatłoczenia czynnika pod 
ciśnieniem. Jeśli montaż wymaga lutowania 
obiegu w urządzeniu, należy całkowicie 
spuścić z niego ciśnienie. Ciśnienie należy 
spuścić otwierając WSZYSTKIE króćce 
kontrolne przedstawione na poniższych 
ilustracjach. Ich położenie zależy od modelu 
urządzenia. 

 

 

9.4 Całkowita masa zładu czynnika 
chłodniczego (napełnianie instalacji 
od zera) 

Całkowita ilość czynnika chłodniczego zależy od 
całkowitej długości obiegu. 

 Długość rurociągów instalacji (w obiegu 
czynnika ciekłego) 

Model 

5
–
1
0
 m

(a
)  

1
0
–
2
0
 m

 

2
0
–
3
0
 m

 

3
0
–
4
0
 m

 

4
0
–
5
0
 m

 

5
0
–
6
0
 m

 

6
0
–
7
0
 m

 

7
0
–
7
5
 m

 

1U105S2SS1FA 1,5 1,5 1,5 1,95 2,4 - - - 

1U125S2SN1FA/B 2,0 2,0 2,0 2,45 2,9 - - - 

1U140S2SN1FA/B 2,4 2,4 2,4 2,85 3,3 3,75 4,2 4,65 

1U140S2SP1FA/B 2,9 2,9 2,9 3,35 3,8 4,25 4,7 5,15 

9.5 Uzupełnianie oleju 

Ilość oleju do uzupełnienia wylicza się ze wzoru: 
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Q=(A+(L-30)*B)/4-C 
Tryb Fabryczny zład 

czynnika 
chłodniczego 

Ilość do 
uzupełnienia 

Fabryczny 
zład oleju 

sprężarko
wego 

 
 

A [g] B [g/m] C [cm3] 

1U105S2SS1FA 1500 45 800 
1U125S2SN1FA/B 2000 45 870 
1U140S2SN1FA/B 2400 45 870 
1U140S2SP1FA/B 2900 45 1250 

Ważne: 

a. Jeżeli Q£...0, ilość oleju do uzupełnienia wynosi 0 

b. Jeżeli Q£ 0, ilość oleju do uzupełnienia wynosi Q 
(cm3) 

c. L to całkowita długość rurociągu czynnika ciekłego 
(m) 

10. Montaż przewodów 
elektrycznych 

 
OSTRZEŻENIE 

 Wszystkie instalacje przewodowe muszą zostać 
wykonane przez uprawnionego elektryka. 
Wszystkie elementy do wykonania instalacji 
niedostarczone z klimatyzacją oraz wykonanie 
instalacji elektrycznej muszą spełniać wymagania 
przepisów właściwych. 

  

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO! WYSOKIE 
NAPIĘCIE 

 Aby uniknąć porażenia prądem, przed 
przystąpieniem do obsługi technicznej 
aparatury elektrycznej należy odczekać co 
najmniej 1 minuty po odłączeniu urządzeń od 
źródła napięcia. Nawet po upływie 1 minuty 
należy zawsze dokonać pomiaru napięcia na 
końcówkach kondensatorów obwodów 
głównych lub części elektrycznych i przed 
dotknięciem upewnić się, że napięcia te nie 
przekraczają 50 V DC. 

  

 
UWAGA 

 Dotyczy wykonawców instalacji elektrycznej: 
Nie wolno uruchamiać urządzenia aż do 
ukończenia instalacji rurociągów czynnika 
chłodniczego. (Uruchomienie jej przed 
ukończeniem instalacji rurociągów spowoduje 
uszkodzenie sprężarki). 

10.1. Środki bezpieczeństwa pracy 
podczas montażu przewodów 
elektrycznych 

 Jeśli obsługa techniczna urządzenia wymaga 
otwarcia obiegu czynnika chłodniczego, należy 
oczyścić i spuścić czynnik zgodnie z przepisami 
właściwymi. Nie wolno napełniać instalacji przed 
ukończeniem instalacji elektrycznej klimatyzacji. 
Wolno napełnić obieg czynnikiem dopiero po 

udanej próbie szczelności i osuszeniu instalacji. 
 

 
NIEBEZPIECZEŃSTWO! 

 Przed otwarciem skrzynek zacisków elektrycznych 
należy całkowicie odłączyć źródło zasilania 
elektrycznego. 

 Bezpiecznik automatyczny ziemnozwarciowy musi 
zostać zamontowany zgodnie z przepisami 
właściwymi. W przeciwnym razie istnieje 
niebezpieczeństwo porażenia prądem 
elektrycznym. 

 Przewody wyłącznie z żyłami miedzianymi. 
 Doprowadzenie zasilania elektrycznego do 

klimatyzacji należy zabezpieczyć wyłącznikiem 
instalacyjnym (np. automatycznym) liczącym tyle 
biegunów styków, ile przewód zabezpieczany ma 
żył – wyłącznik należy podłączyć zgodnie 
z przepisami właściwymi. Nie wolno podłączać 
zasilania przełącznikiem głównym przed 
ukończeniem całej instalacji elektrycznej. 

 Należy podłączyć wszystkie żyły przewodu 
zasilania zgodnie z właściwą kolejnością faz. 

 Nie wolno upychać na siłę nadmiaru przewodów 
w obudowie urządzenia. 

 Przewody należy rozprowadzić i przymocować 
z dala od rur czynnika chłodniczego (zwłaszcza 
jego strony wysokiego ciśnienia). 

 Podwiązać przewody elektryczne opaskami 
w sposób zilustrowany w par. 10.2. 

 Zaciski elektryczne z podłączonymi przewodami 
nie mogą być naprężone mechanicznie. 

 Bezpiecznik ziemnozwarciowy musi odpowiadać 
parametrom pracy falownika (który jest źródłem 
zakłóceń elektrycznych o wysokiej częstotliwości) 
– pozwoli to uniknąć przerw w zasilaniu 
wywołanych częstym zadziałaniem bezpiecznika. 

 Urządzenie ma sprężarkę napędzaną falownikiem. 
Dlatego podłączenie zasilania poprzez 
kondensatorowy przesuwnik fazowy zmniejszy 
skuteczność regulacji współczynnika mocy, 
a także, w wyniku działania wysokich 
częstotliwości, grozi przegrzaniem kondensatora. 
Dlatego zabrania się kondensatorowych 
przesuwników fazowych. 

 

 
OSTROŻNIE! 

 Należy zabezpieczyć zasilanie odpowiedniego 
typu bezpiecznikami topikowymi lub 
wyłącznikami automatycznymi. 

10.2. Podłączanie zasilania i okablowania 
między urządzeniami 

 Podłącz do zacisków elektrycznych przewód 
zasilający oraz przewód sygnałowy między 
klimatyzatorem i agregatem w następujący sposób: 
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Zasilanie: 380–
415 V,3N~, 
50/60Hz 
 

 

Listwa 
zaciskowa 
agregatu 
1U125S2SN1F
B 

1U140S2SN1F
B 
1U140S2SP1F

B 

 
Listwa 
zaciskowa 
klimatyzator
a 

Modele z zasilaniem 3-fazowym: 

1U125S2SN1FB, 1U140S2SN1 FB, 1 U140S2SP1FB. 

Przewód zasilania: 

1U125S2SN1FB/1U140S2SN1FB/1U140S2SP1FB 

H05RN-F 5G 2,5 mm2. 

Przewód sygnalizacyjny między klimatyzatorem 
i agregatem: 

H05RN-F 4G 2,5 mm2. Jeśli długość przewodu między 
agregatem i klimatyzatorem, L, mieści się w granicach 
40 m < L< 55 m, należy wykonać połączenia 
przewodami sygnalizacyjnymi H07RN-F 4G 4,0 mm2. 
Jeśli długość przewodu między agregatem i 
klimatyzatorem, L, mieści się w granicach 55 m < L1 < 
75 m, należy wykonać połączenia przewodami 
sygnalizacyjnymi H07RN-F 4G 6,0 mm2. 

 
Zasilanie: 
1-fazowe, 220–
240 V AC, 50/60 
Hz 

 

Listwa 
zaciskowa 
agregatu 
1U105S2SS1F
A 
1U125S2SN1F

A 
1U140S2SN1F
A 
1U140S2SP1F
A 
Listwa 
zaciskowa 
klimatyzator
a  

Modele z zasilaniem 1-fazowym: 

1U105S2SS1FA, 

Przewód zasilania: H05RN-F 3G 4,0 mm2. 

1U125S2SN1 FA, 1 U140S2SN1 FA, 1 U140S2SP1 
FA 

Przewód zasilania: H05RN-F 3G 6,0 mm2. 

Przewód sygnalizacyjny między klimatyzatorem 
i agregatem: H05RN-F 4G 2,5 mm2. 

Jeśli długość przewodu między agregatem i 
klimatyzatorem, 

L, mieści się w granicach 40 m < 

L < 55m, należy wykonać połączenia przewodami 
sygnalizacyjnymi H07RN-F 4G 4,0 mm2. Jeśli długość 
przewodu między agregatem i klimatyzatorem, L, 
mieści się w granicach 55 m < L< 75 m, należy 
wykonać połączenia przewodami sygnalizacyjnymi 
H07RN-F 4G 6,0 mm2. 

 

 Przewody należy przymocować opaską 

odciążającą przed zaciskami przyłączeniowymi. 
Opaska Opaska 

  
Przewód sygnalizacyjny 
między klimatyzatorem 
i agregatem 

Przewód zasilania 

 Przymocować kabel do płyty montażowej zaworu 
odcinającego. 

 Przewody należy przeprowadzić przez przepust 
w obudowie urządzenia z tuleją ochronną dla 
przewodów elektrycznych. 

 Jeśli nie można zamontować tulei ochronnej 
w przepuście, odcinek przewodów w przepuście 
obudowy należy zabezpieczyć taśmą 
elektroinstalacyjną, aby nie tarły o krawędzie 
przepustu. 

 Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie ze 
schematami połączeń elektrycznych. 

 Należy ułożyć przewody przy przyłączach tak, aby 
udało się szczelnie zamknąć pokrywę skrzynki 
zacisków elektrycznych. 

 Jeśli nie można zamontować tulei ochronnej 
w przepuście, odcinek przewodów w przepuście 
obudowy należy zabezpieczyć taśmą 
elektroinstalacyjną, aby nie tarły o krawędzie 
przepustu. 

 Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie ze 
schematami połączeń elektrycznych. 

 Należy ułożyć przewody przy przyłączach tak, aby 
udało się szczelnie zamknąć pokrywę skrzynki 
zacisków elektrycznych. 
- Nie wolno połączyć żył o różnych przekrojach do 
zacisków dopływu zasilania elektrycznego. (Styk 
w zacisku może być niedostateczny, grożąc 
przegrzewaniem się połączenia). 

 Zaciski należy dokręcać odpowiedniego typu 
wkrętakiem. Za mała końcówka wkrętaka grozi 
ścięciem gniazda śruby, uniemożliwiając 
zaciśnięcie żyły z odpowiednią siłą. 

 Z kolei nadmierne dokręcenie zacisku 
elektrycznego grozi ścięciem gwintu śruby. 

10.3. Dane techniczne standardowych 
elementów instalacji elektrycznej 

 
OSTROŻNIE! 

  Należy dobrać przewody i przekroje żył 
zgodnie z przepisami właściwymi. 

 Po zakończeniu montażu instalacji 
elektrycznej należy sprawdzić, czy 
prawidłowo i solidnie podłączono żyły do 
wszystkich zacisków w skrzynce 
elektrycznej. 

 Bezpiecznik ziemnozwarciowy musi być 
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wyłącznikiem krótkozwłocznym (czas 
zadziałania < 0,1 s) o obciążalności 30 mA. 

11. Tryb próbny 

 
NIEBEZPIECZEŃSTWO! 

 Nie wolno pozostawiać urządzenia bez 
nadzoru podczas montażu i obsługi 
technicznej. Po otwarciu drzwi i pokryw 
rewizyjnych istnieje ogromne 
niebezpieczeństwo dotknięcia części pod 
napięciem elektrycznym. 

  

 
INFORMACJA 

 W pierwszych godzinach pracy fabrycznie 
nowego urządzenia, pobór zasilania 
elektrycznego może być nieco większy od 
podanego na tabliczce znamionowej. Jest to 
spowodowane docieraniem się sprężarki – 
dopiero po ok. 50 godzinach zaczyna stabilnie 
pracować i pobierać energię. 

11.1. Kontrola przed rozruchem próbnym 

Zakres kontroli 
Połączenia 
elektryczne 
klimatyzatorami 
uziemieniem 
ochronnym. 

 Sprawdź, czy połączenia 
elektryczne wykonano zgodnie ze 
schematami. 
Wszystkie przewody muszą być 
prawidłowo podłączone, w tym faz 
zasilania – żadna z faz nie 
powinna być odłączona, 
a kolejność ich połączeń musi być 
właściwa. 

 Sprawdź, czy urządzenie 
prawidłowo podłączono do 
uziemienia ochronnego. 

 Sprawdź, czy połączenia między 
urządzeniami klimatyzacji 
wykonano w układzie 
szeregowym. 
Sprawdź, czy wszystkie żyły są 
solidnie przymocowane 
do zacisków. 
Rezystancja izolacji musi wynosić 
co najmniej 1 MΩ. 
 Pomiar rezystancji izolacji 

należy wykonać 
megaomomierzem na napięcie 
500 V. 

 Nie wolno używać 
megaomomierza do obwodów 
niskiego napięcia. 

Przewody 
czynnika 
chłodniczego 

 Wymiary rur powinny być są 
prawidłowe. 

 Termoizolacja powinna być 
solidnie przymocowana do rur 
czynnika. 
Zaizolowane powinny być 
rurociągi czynnika gazowego i 
ciekłego. 

 Zawory odcinające w obiegu 
czynnika ciekłego i gazowego 
muszą być otwarte. 

Uzupełnienie 
czynnika 
chłodniczego 

 Ilość czynnika chłodniczego do 
uzupełnienia i długości całkowite 
rur obiegu czynnika chłodniczego 
powinny być zapisane. 

 Wykonaj rozruch próbny instalacji. 
 Zawory odcinające w obiegu czynnika ciekłego 

i gazowego muszą być całkowicie otwarte. 
Uruchomienie klimatyzacji z zamkniętymi zaworami 
odcinającymi skończy się zniszczeniem sprężarki. 

 Rozruch próbny należy rozpocząć włączając 
klimatyzację w trybie chłodzenia. 

 Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru 
podczas rozruchu próbnego, jeśli przód obudowy 
jest otwarty. 

11.2. Środki ostrożności wobec rozruchu 
próbnego 

1. Aby sprawdzić, czy zawory odcinające otwierając 
się, rozruch próbny rozpoczyna się od pracy 
klimatyzację w trybie chłodzenia na 2–3 minuty, 
nawet jeśli pilot bezprzewodowy jest ustawiony na 
tryb ogrzewania. W takim przypadku pilot 
bezprzewodowy będzie sygnalizował tryb 
ogrzewania, a po upływie wspomnianego czasu 
pracy agregat sam przełączy się w tryb 
ogrzewania. 

2. Jeśli nie da się uruchomić agregatu w trybie 
rozruchu próbnego z powodu jakiejś usterki, patrz 
par. „11.4. Diagnostyka błędów na etapie 
montażu”. 

3. Jeśli klimatyzacja sterowana jest pilotem 
bezprzewodowym, wolno przystąpić do rozruchu 
próbnego dopiero po zamontowaniu na 
klimatyzatorze płyty ozdobnej (maskownicy) z 
odbiornikiem sygnałów podczerwieni z pilota 
bezprzewodowego. 

4. Jeśli nie zamontowano jeszcze maskownic na 
klimatyzatorach w pomieszczeniach, należy 
wyłączyć zasilanie elektryczne po zakończeniu 
rozruchu próbnego. 

5. Pełny rozruch próbny obejmuje wyłączenie 
zasilania po zatrzymaniu klimatyzacji za pomocą 
pilota bezprzewodowego. Nie wolno zatrzymywać 
klimatyzacji odłączając ją od zasilania 
wyłącznikiem instalacyjnym! 
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11.3 Przygotowania do montażu (lub przeniesienia) urządzenia lub prac na instalacji 
elektrycznej 

OSTROŻNIE! 
Urządzenie trzeba podłączyć do uziemienia 
ochronnego. 

Prawidłowym uziomem uziemienia ochronnego NIE 
SĄ: przewody gazowe, wodociągowe, odgromowe, 
czy też telefoniczne. Nieprawidłowe uziemienie 
elektryczne grozi śmiertelnie niebezpiecznym 
porażeniem prądem. 

Przewody elektryczne nie mogą być napięte pod 
własnym lub obcym ciężarem. 

 

 Nadmierne naprężenia przewodów grożą 
przerwaniem ich ciągłości elektrycznej, 
przegrzewaniem się, zwęgleniem izolacji lub 
pożarem. 

Na doprowadzeniu zasilania do klimatyzacji należy 
zamontować instalacyjny wyłącznik automatyczny 
ziemnozwarciowy. Jest to warunkiem skutecznej 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
 Brak bezpiecznika ziemnozwarciowego grozi 

śmiercią od porażenia prądem, zwęglaniem się 
instalacji lub pożarem. 

Należy zabezpieczyć dopływ zasilania bezpiecznikami 
topikowymi i wyłącznikami automatycznymi 
odpowiedniego typu (w tym różnicowo-prądowymi, 
ziemnozwarciowymi, odłącznikami zdalnymi 
i wyłącznikami z wkładką typu B) o obciążalności 
prądowej odpowiadającej natężeniu roboczemu prądu 
pobieranego przez klimatyzację. 
 Bezpieczniki o nadmiernej obciążalności prądowej, 

a także wkładki-samoróbki (z drutu lub folii 
aluminiowej) grożą zwęglaniem się instalacji lub jej 
pożarem. 

Chroń urządzenia klimatyzacji przed rozpryskiem / 
natryskiem wody i zalaniem lub zatopieniem. 

 Zalanie wnętrza obudowy urządzenia wodą lub inną 
cieczą grozi porażeniem prądem. 

Regularnie sprawdzaj stan podłoża w miejscu 
mocowania urządzenia. Uszkodzenie podłoża ogranicza 
jego nośność, grożąc upadkiem urządzenia. 

 W przypadku pozostawienia na uszkodzonej 
platformie urządzenie może przewrócić się 
i spowodować obrażenia ciała. 

Urządzenie należy podłączyć do odpływu skroplin 
zgodnie z instrukcją i sprawdzić, czy rury i połączenia 
odbierają skropliny wystarczająco sprawnie, by uniknąć 
zalania. 

 Nieprawidłowy montaż grozi zalewaniem 
pomieszczeń i zniszczeniem okładzin oraz mebli. 

Należy wyrzucić opakowania po urządzeniach zgodnie 
z przepisami o zagospodarowaniu odpadów. 

 W materiałach opakowania mogą znajdować się 
ostre przedmioty, np. gwoździe. 

Zachowaj ostrożność podczas ich utylizacji. 

 Worki foliowe grożą małym dzieciom uduszeniem. 
Worki należy podrzeć na małe kawałki przed 
wyrzuceniem z odpadami plastikowymi, aby nie 
stały się niebezpieczne. 

 
Przygotowania do rozruchu próbnego zainstalowanej klimatyzacji 

OSTROŻNIE! 
Nie wolno dotykać przełączników elektrycznych mokrymi 
dłońmi. Niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia 
prądem! 

 

Nie odłączaj dopływu napięcia od urządzenia 
bezpośrednio po zatrzymaniu go. 

Nie wolno dotykać rur czynnika chłodniczego w trakcie 
pracy klimatyzacji i bezpośrednio po jej wyłączeniu. 

 W zależności od trybu pracy, część instalacji 
klimatyzacji – np. rury i sprężarki – osiągają bardzo 
niską lub bardzo wysoką temperaturę. Dotknięcie 
ich grozi odpowiednio odmrożeniami lub 
oparzeniami. 

  

 Zaczekaj co najmniej 5 minut. W przeciwnym razie 
może dojść do wycieku skroplin lub innej usterki. 

Nie wolno włączać urządzeń klimatyzacji z otwartymi lub 
niekompletnymi tablicami i obudowami. 

Nie uruchamiaj urządzenia bez filtrów powietrza. 

■ Cząsteczki kurzu w powietrzu grożą zapchaniem się 
obiegu i awarią.  Chronią one przed wypadkiem od dotknięcia 

wirujących podzespołów mechanicznych, gorących 
powierzchni i części pod niebezpiecznie wysokim 
napięciem. 
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11.4. Diagnostyka błędów 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z AGREGATEM 

Kod 
błędu 

Opis awarii Diagnostyka i analiza Uwagi 

1 Awaria pamięci EEPROM 
Uszkodzenie modułu EEPROM, nieprawidłowe dane 
lub uszkodzenie powiązanego obwodu. 

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

2 
Przetężenie urządzenia 
sprzętowego PIM (modułu 
zasilania inteligentnego) 

Sprzęt PIM wykrył przetężenie na wejściu. 
Wznowienie 
pracy 

3 
Przetężenie sprężarki podczas 
zmniejszania obrotów 

Wystąpiło przetężenie podczas wytracania prędkości 
przez sprężarkę. 

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

4 
Usterka komunikacji między 
PCB połączeń i modułem 
sterownika sprężarki 

Utrata komunikacji PCB sterowania z modułem 
sterownika sprężarki na ponad 4 minuty 

Wznowienie 
pracy 

5 
PCB sterowania wykryła 
przetężenie sprężarki 

PCB sterowania wykryła przetężenie sprężarki. 
Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

6 
Zbyt wysokie napięcie DC lub 
AC 

Zasilanie AC modułu sterownika ma napięcie powyżej 
280 V AC lub moduł sterownika zasilany jest napięciem 
DC szyny przekraczającym 390 V DC. 

Wznowienie 

pracy 

7 
Błąd obwodu pomiaru prądu 
sprężarki 

Obwód próbkowania prądu sprężarki modułu 
sterownika jest uszkodzony. 

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

8 
Zabezpieczenie przed 
przegrzaniem po stronie 
tłocznej sprężarki 

Temperatura strony tłocznej sprężarki powyżej 115°C – 
błąd zostaje skasowany w ciągu 3 minut, jeśli 
temperatura spadnie poniżej 115°C. Stan błędu nie 
zostanie skasowany, jeśli usterka wystąpi 3 razy 
w ciągu 1 godziny. 

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

9 Awaria silnika wentylatora DC 

Uszkodzenie lub przerwanie obwodu zasilania silnika 
wentylatora DC lub przerwanie powiązanego z nim 
obwodu. Potwierdzenie i zablokowanie stanu błędu, 
jeśli wystąpi 3 razy w ciągu 30 minut. 

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

10 
Usterka czujnika temp. Te 
odszraniania agregatu Temperatura czujnika poniżej -55°C lub powyżej 90°C 

lub nastąpiło zwarcie albo przerwanie obwodu. 
Wznowienie 
pracy 

11 
Usterka czujnika temp. strony 
ssącej Ts 

12 
Usterka czujnika temp. 
otoczenia Ta 

Temperatura czujnika poniżej -40°C lub powyżej 90°C 
lub nastąpiło zwarcie albo przerwanie obwodu. 

Wznowienie 
pracy 

13 
Usterka czujnika temperatury 
Td po stronie tłocznej sprężarki 

Temperatura czujnika poniżej -40°C lub powyżej 150°C 
lub nastąpiło zwarcie albo przerwanie obwodu. 

Wznowienie 
pracy 

14 
Wysokie napięcie pętli obwodu 
PFC 

Wykryto przepięcie w pętli obwodu korekty 
współczynnika mocy modułu sterownika. 

Wznowienie 
pracy 

15 
Nieprawidłowa komunikacja 
między jednostką wewnętrzną i 
zewnętrzną klimatyzacji 

Brak komunikacji PCB sterowania jednostki 
zewnętrznej z PCB sterowania jednostki wewnętrznej 
przez ponad 4 minuty. 

Wznowienie 
pracy 

16 
Brak czynnika chłodniczego lub 
niedrożność rury strony tłocznej 

Temperatura strony tłocznej i ssawnej Td-Ts ≥ 80°C po 
10 minutach od uruchomienia sprężarki. Stan błędu nie 
zostanie skasowany, jeśli usterka wystąpi 3 razy 
w ciągu 1 godziny. 

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

17 
Usterka zmiany kierunku 
zaworu 4-drożnego 

Temperatura strony tłocznej i ssawnej Tm-Tai ≥ -2°C po 
10 minutach od uruchomienia sprężarki. Stan błędu nie 
zostanie skasowany, jeśli usterka wystąpi 3 razy 
w ciągu 1 godziny. 

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 



 
28 

18 
Utrata synchronizacji silnika 
sprężarki 

Wystąpiła utrata synchronizacji wirnika spowodowana 
przeciążeniem, gwałtowną zmianą obciążenia, usterką 
obwodu czujnika prądu sprężarki lub brakiem jednego 
z sygnałów napędu bramki falownika. 

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

19 Zbyt niskie napięcie DC lub AC Zasilanie AC modułu sterownika ma napięcie poniżej 
155 V AC lub moduł sterownika zasilany jest napięciem 
DC szyny poniżej 180 V DC. 

Wznowienie 
pracy 

20 Zabezpieczenie przed 
przegrzaniem rurociągu 
klimatyzatora 

Temperatura rurociągu klimatyzatora Tm powyżej 63°C, 
błąd zostanie skasowany w ciągu 3 minut, jeśli 
temperatura spadnie poniżej 52°C. 

Wznowienie 
pracy 

21 Zabezpieczenie przed niską 
temperaturą rurociągu 
klimatyzatora 

Zbyt niska temperatura rurociągu klimatyzatora, 
zatrzymanie klimatyzatora celem ochrony jego 
wymiennika przed oszronieniem i zbyt niską temperaturą 
nawiewu powietrza klimatyzowanego. 

Wznowienie 
pracy 

22 Przetężenie pętli obwodu PFC Wykryto przetężenie w pętli obwodu korekty 
współczynnika mocy. 

Wznowienie 
pracy 

23 Zbyt wysoka temperatura 
modułu sterownika sprężarki 

Temperatura PIM modułu sterownika sprężarki powyżej 
90°C. Stan błędu nie zostanie skasowany, jeśli usterka 
wystąpi 3 razy w ciągu 1 godziny. 

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

24 Nieudany rozruch sprężarki Moduł sterownika wykrył błąd rozruchu sprężarki lub 
nieprawidłowe przewody sprężarki. 

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

25 Przetężenie na wejściu modułu 
sterownika 

Prąd na wejściu modułu napędu sprężarki powyżej 
ustawienia EEPROM (szczegółowe informacje można 
znaleźć w instrukcji serwisowej). Blokada w razie 3 
wyłączeń w ciągu 1 godziny. 

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

26 Brak fazy modułu sterownika Brak fazy zasilania modułu sterownika (typ 3-fazowy) Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

27 Błąd obwodu wykrywania 
prądu wejściowego 

Obwód próbkowania prądu wejściowego modułu 
sterownika jest uszkodzony. 

Wznowienie 
pracy 

28 Przerwa w przewodach 
zasilania sprężarki 

Brak okablowania między sprężarką a modułem 
sterownika. 

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

37 Moduł sterownika sprężarki 
wykrył przetężenie sprężarki. 

Przetężenie fazy U lub V lub W sprężarki wykryte przez 
moduł sterownika sprężarki (szczegółowe informacje 
można znaleźć w instrukcji serwisowej). 

Wznowienie 
pracy 

38 Usterka czujnika temperatury 
otoczenia modułu sterownika 

Wykryta temperatura poza zakresem od -25°C do 
150°C. 

Wznowienie 
pracy 

39 Usterka czujnika temp. 
skraplacza TC 

Wykryta temperatura poza zakresem od -55°C do 90°C. Wznowienie 
pracy 

42 Usterka wyłącznika wysokiego 
ciśnienia 

Po 3 minutach pracy sprężarki wykryto przerwanie 
obwodu przełącznika przez 30 sekund. Stan błędu nie 
zostanie skasowany, jeśli usterka wystąpi 3 razy w ciągu 
1 godziny. 

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

43 Usterka wyłącznika niskiego 
ciśnienia 

Po 3 minutach pracy sprężarki wykryto brak podłączenia 
przełącznika przez 60 sekund lub przez 30 sekund 
w stanie gotowości. 

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

44 Zabezpieczenie przed 
nadmierną temperaturą Tc 
skraplacza jednostki 
zewnętrznej 

Maksymalna wartość temperatury Tc i Te wynosi 
powyżej 65°C. Stan błędu nie zostanie skasowany, jeśli 
usterka wystąpi 3 razy w ciągu 30 minut. 

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 

45 Zabezpieczenie niskiego 
ciśnienia w układzie 

Minimalna wartość temperatury rury jednostki 
wewnętrznej Tm i zewnętrznej Ts wynosi mniej niż 
-45°C w trybie chłodzenia lub minimalna wartość 
temperatury jednostki zewnętrznej Tc i zewnętrznej Te 
wynosi mniej niż -45°C. 

Klimatyzacja 
nie wznawia 
pracy 
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Ważne: 
1. Wskaźnik LED3 na PCB sterowania agregatu sygnalizuje kod błędu agregatu, np. dla kodu błędu 12 

wskaźnik LED3 wyświetli „12” i miga. 

2. Brak możliwości wznowienia pracy oznacza, że błąd zostanie skasowany dopiero po usunięciu przyczyny 
błędu i następnie odłączeniu, po czym przywróceniu zasilania (co wolno zrobić wyłącznie po usunięciu 
przyczyny błędu). 

3. Jednostka wewnętrzna również może sygnalizować kod błędu jednostki zewnętrznej. Szczegóły podano 
w instrukcji obsługi. 
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12.  Zmiana miejsca montażu i ostateczna utylizacja 
klimatyzatora 

• Jeśli użytkownik chce zainstalować klimatyzator w innym miejscu, powinien skontaktować się ze sprzedawcą 
aby zlecić demontaż, przeniesienie i montaż urządzenia. 

• Surowce i materiały z których wykonano klimatyzator zawierają miedź, rtęć, chrom 6-wartościowy, 
polibromowane bifenole i etery polibromowanego difenolu w ilościach nie większych niż 0,1% (wagowo) oraz 
kadm w ilości nie większej niż 0,01% (wagowo). 

• Przed przekazaniem klimatyzacji do złomowania, jej przeniesieniem, zmianą położenia lub naprawą należy 
spuścić cały czynnik chłodniczy z jej obiegu. Zużyte urządzenia klimatyzacyjne należy przekazywać do 
utylizacji wyłącznie specjalistycznym zakładom. 
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+86 532 88936943
www.haier.com
Haier zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia. 

http://www.haier.com/



