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Sterowanie Wi-Fi

z dowolnego miejsca budynku. Wygoda 
w stosowaniu i zarządzaniu urządzeniem 
powoduje stosowanie jej w budynkach, 
hotelach i powierzchniach komercyjnych.

Steruj swoim systemem klimatyzacji przy 
użyciu smartfona lub tabletu połączonego 
z Internetem.

Zapewnia 
wygodę użytkowania, poprzez monitorowanie 
obecności lub braku osób pomieszczeniu.

1. Funkcje i nazewnictwo urządzeń

1.1. Funkcje urządzeń

Inteligentne sterowanie

Komfort

Zdrowie

Funkcja osuszania

Samoczyszczenie
parownika

Nano-aqua Jony ujemne

Filtr przeciwpleśniowyFiltr przeciw kurzowy

pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia lub 
osuszania, kurz z parownika usuwany jest przez 
szybko przepływającą skroploną wodę.

U n i k a l n y  g e n e r a t o r  A q u a ,  j o n i z u j e
 cząsteczki wody w nanometryczne jony,
 

k
t ó r e  m a j ą  w p ł y w  n a  p r a w i d ł o w e

oczyszczanie  powietrza  i  pomagają
utrzymać prawidłowe nawilżenie skóry.

Dbając o zdrowie użytkowników, aby oczyścić
 powietrze wewnątrz pomieszczenia ujemny
 jonizer wytwarza ok. 20 tys. jonów ujemnych, 
 co pozwala usunąć pyły i bakterie z powietrza. 

Podczas pracy w trybie DRY (osuszanie), klimatyzator automatycznie 

dopasowuje prędkość pracy silnika wentylatora, w zależności od 

różnicy pomiędzy temp. zdalną, a temp. panującą w pomieszczeniu, 

tak aby uzyskać średni lub wysoki stopień osuszania.

Filtr wychwytuje nawet najmniejsze cząsteczki 

szkodliwych grzybów i pleśni jednocześnie 

eliminując nieprzyjemne zapachy.

Filtr skutecznie zapobiega przed dostaniem 
się kurzu, insektów oraz innych zanieczy-
szczeń do pomieszczenia.

Trójkierunkowy przepływ powietrza dostarcza 
powietrze poziomo i pionowo, dzięki czemu 
można odczuć wrażenie naturalnego wiatru.

Dzięki kompaktowej budowie i nowoczesnej 
technologii optymalizacji kontrolowania hałasu, 
poziom hałasu może być obniżony nawet
2  dB.  

Temperatura i hałas wewnątrz urządzenia mogą 
być w trybie ułatwiającym komfortowy sen.

Przepływ powietrza 3DBardzo cichy Komfortowy sen

Tryb soft Tryb turbo Precyzyjne ustawienie temp.
z dokładnością do 0.5°C

0.5

Inteligentne powietrze Dywanowy strumień powietrza

Tryb auto
przez cały czas

Tryb autoPionowy 
przepływ powietrza

Przepływ powietrza
(dwa silniki)

Przepływ powietrza
(jeden silnik)

Podwójne klapy 
przepływu powietrza

Strumień powietrza kierowany jest automatycznie
do góry przy chłodzeniu i w dół przy grzaniu co pozwala na 
automatyczne rozprowadzenie przepływu powietrza 
wewnątrz dużego pomieszczenia, przy unikaniu 
nadmuchu bezpośrednio na człowieka.

Dla zapewnienia wyjątkowego komfortu funkcja 
umożliwia nadmuch strumienia powietrza wzdłuż 
poziomu podłogi, wywołując wrażenie stąpania po 
ciepłym dywanie w sypialni w okresie zimowym.

Jednostka wewnętrzna została ulepszona dzięki 
zastosowaniu optymalizacji silnika, wentylatora
i przewodów powietrznych tak, aby dostarczać 
strumień powietrza na duże odległości, nawet 
ponad 20m.

Dzięki specjalnym silnikom, pionowe żaluzje 
poruszają się poziomo, umożliwiając tym 
samym przepływ powietrza w 5 różnych 
kierunkach.

Zastosowanie specjalnego silnika krokowego 
pozwala na regulację poziomu lub automa- 
tycznego ruchu żaluzji pionowych. Daje to 
możliwość ustawienia 5 pozycji o tym samym 
kierunku nawiewu.

Podwójne klapy przepływu zwiększają 
cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, tym 
s a m y m  z a p e w n i a j ą c  u ż y t k o w n i k o w i  
komfortowy strumień powietrza.

Pozwala ustawić wartość temperatury, dla 
której klimatyzator będzie automatycznie 
regulować swój tryb pracy.

Zgodnie z ustaloną temperaturą 26oC (dla 
chłodzenia) lub 23oC (dla grzania) urządzenie 
automatycznie ustawi tryb pracy.

Specjalny silnik umożliwia regulację ruchu 
żaluzji poziomych w pionie, dając szerszy 
p r z e p ł y w  p o w i e t r z a .  W  m o m e n c i e  
wyłączenia jednostki, żaluzje zamykają się 
automatycznie.

Wybranie funkcji "power/soft" na zdalnym 

s
terowniku, spowoduje że klimatyzator 

będzie pracował w trybie cichym.

Wystarczy wcisnąć przycisk "turbo/quiet" 
( t r y b / c i c h y )  n a  z d a l n y m  s t e r o w n i k u ,  
a klimatyzator będzie pracował w trybice turbo 
dla uzyskania szybkiego chłodzenia lub grzania.

Można ustawić temperaturę  z dokładnością 
do 0.50C, tak aby osiągnąć większy komfort 
i oszczędność energii.

Dostarczanie powietrza 
na duże odległości
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Wyświetlacz

Przyjazny dla instalatora

Technologie

Po wyłączeniu zasilania, panel można 
podnieść lub przesunąć do tyłu.

Zoptymalizowana konstrukcja łączy w całość  
podstawę, miskę drenażową oraz ramę obudowy 
tak, aby podnieść poziom niezawodności 
oraz obniżyć wibracje.

Konstrukcja pokrywy zaworu przykrywa zarówno 
blok przyłączeniowy przewodów elektrycznych 
jak i zawór odcinający. Wzmacnia to ochronę 
przy zachowaniu estetycznego wyglądu.

Całkowicie 
zamknięta konstrukcja

Zintegrowana konstrukcja Zintegrowana 
pokrywa zaworu

Konstrukcja 
ułatwiająca czyszczenia

Folia Blue

Blue

Poszerzenie przestrzeni przez dodatkowy 
wspornik odchylający.

Poszerzenie miejsca przeznaczonego 
na podłączenie przewodów rurowych i kabli.

 

Można zrealizować demontaż i konserwację 
silnika bez demontowania parownika.

Wystarczy zdjąć dekoracyjny panel, by instalator  
mógł podłączać przewody rurowe i  kable.  
Trójkątne logo na dnie obudowy pomaga przy  
pozycjonowaniu płyty montażowej.

Łatwy zatrzask 
wspornika

Łatwa płyta 
montażowa

Zdejmowalna pokrywa

Szersza przestrzeń 
na przewody rurowe

Łatwa i szybka 
naprawa silnika

Istnieje możliwość instalacji przewodów 
rurowych w dowolnym kierunku.

2-drogowa konstrukcja 
przewodów rurowych

Ochrona 3-minutowa

Auto restart

24 godzinny 
regulator czasowy

Elektryczny 
odladzacz

5-stopniowa
 regulacja prędkości wentylatora

Inteligentne
odszranianie

6 - stopniowa 
regulacja prędkości 

wentylatora

Silnik DC

Aktywny start Niezawodny, 
o długiej zywotności PCB

Grzanie przy -15°CGrzanie przy -25°C

Szeroki zakres napięcia

v

Utrzymanie temp. 
powietrza 10°C

Chłodzenie przy -10°C
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Inwerter DCSuper Match Technologia inwerterowa

Technologia inwerterowa zapewnia utrzymanie 
komfortowej temperatury bez konieczności 
ciągłego włączania i wyłączania sprężarki.

Technologia sterowania inwerterowego sinusoidalnego
1800 C gwarantuje niezawodność komfortu
i oszczędności energii.

D z i ę k i  z a s t o s o w a n i u  u n i w e r s a l n y c h  
jednostek zewnętrznych i wewnętrznych 

i serwisowych. Ujednolicenie jednostek 
pozwala  na  udoskonalenie  systemów 
serwisowania urządzenia.

Specjalna konstrukcja daje możliwość ogrzewania 
pomieszczenia przy temperaturze zewnętrznej 
osiągającej nawet -150C.

Specjalna konstrukcja daje możliwość ogrzewania
 pomieszczenia przy temperaturze zewnętrznej
 osiągającej nawet -250C

Chłodzenie przy 15°C

Specjalna konstrukcja daje możliwość chłodzenia
 pomieszczenia przy temperaturze zewnętrznej 
osiągającej nawet -15 0C

Specjalna konstrukcja daje możliwość chłodzenia 
pomieszczenia przy temperaturze zewnętrznej 
osiągającej nawet -100C.

Jednostka wewnętrzna może zostać uruchomiona 
przy 150V i może pracować w szerokim zakresie
 napięć od 150V do 240V.

Funkcja umożliwia ustawienie klimatyzatora 
tak,  aby wyłączył się,  gdy temperatura 
zewnętrzna spadnie poniżej 10°C.

Funkcja pozwala na automatyczne przywrócenie 
wszystkich wcześniejszych parametrów po 
nagłym zaniku napięcia.

Funkcja regulatora czasowego służy do ustawienia 
czasu włączania i wyłączania urządzenia w ciągu 
24 godzin.

Płyta denna wyposażona jednostki zewnętrznej 
wyposażona jest w specjalnie skonstruowany 
elektryczny drut grzewczy dla zapewnienia 
odladzania w warunkach mroźnej zimy.

Silnik prądu stałego DC zapewnia niezawodne 
działanie z dużo większą oszczędnością energii
i niższym poziomem hałasu.

Gdy jednostka rozpoczyna prace w trybie 
grzania, lub gdy zmienia tryb z chłodzenia na 
grzanie, jednostka nie bedzie wydmuchiwac 
powietrza lub bedzie je wydmuchiwac 
z bardzo mała predkoscia, aby uniknąć nawiewania
 zimnego powietrzado pomieszczenia.

Klimatyzator jest sprawdzany w ciężkich 
warunkach atm osferycznych m. in .  przy  
temperaturze otoczenia 85 0C, wilgotności 
względnej 85%. Takie badanie odpowiada 
eksploatacji przez około 10 lat w warunkach 
standardowych.

Prędkość wentylatora jednostki zewnętrznej 
automatycznie dopasowuje się do warunków, 
w zależności  od wskazań czujki  otoczenia 
i czujników przewodów. Optymalizuje to proces 
wymiany c iepła  oraz  zwiększa wydajność 

energetyczną.

Ochrona 3- minutowa sprężarki zwiększa jej 
żywotność i pozwala uniknąć jej uszkodzenia.

Chłodzenie przy -20°C

 
0

0

Grzanie przy -30°C

7- topniowa regulacja 
prędkości wentylatora

Ukryty 
wyświetlacz LED

Wyświetlacz

z podwójną 88

Autodiagnoza

DISPLAY

Wyjątkowa konstrukcja panelu i wyświetlacza 
LED, umożliwia pokazywanie stanów i funkcji 
pracy tylko, gdy klimatyzator jest wyłączony. 
Wyświetlacz i ramka jest niewidoczna podczas 
pracy klimatyzatora, co nie zakłóca wyglądu 
pomieszczenia. Naturalnie istnieje możliwość 
ustawienia wyświetlacza według upodobania.

Prosty wyświetlacz 88 klarownie pokazuje 
u s t a w i o n ą  t e m p e r a t u r ę  d l a  j e d n o s t e k  
wewnętrznych lub po zakończeniu ustawiania, 
pokazuje temperaturę pomieszczenia.

Aby ułatwić użytkowanie klimatyzatora wyświetlacz

LED pokazuje kod błędu.

Dzieki kalibracji, pomiarom i miejscu na płycie

montażowej, udoskonalono szybkie pozycjonowanie.

Proces inteligentnego dszraniania  jest wykonywany
tylko wtedy, gdy jest to potrzebne co zmniejsza straty
enegrii, poprzez wyeliminowanie  niepotrzebnego 
wykonania procesu odszraniania. Jednocześnie 
zapewnia komfort przy pracy w trybie grzania, poprzez 
zredukowanie czasu odszraniania.

Hydrofiolowa folia aluminowa umożliwia

gładki przepływ kondensatu wody tak,

aby zagwarantować lepsze osiągi przy

równoczesnym efekcie antykorozyjnym.

Dla szybkiego oczyszczenia panel czołowy jedn.

wewnętrznej jest łatwy do mycia, a kierownice 

powietrza nie wymagają przy demontażu 

specjalnych narzędzi.

Specjalna konstrukcja daje możliwość ogrzania 

pomieszczenia przy temperaturze zawenętrznej 

osiągającej nawet -30  C.

Specjalna konstrukcja daje możliwość chłodzenia 

pomieszczenia przy temperaturze zawenętrznej 

osiągającej nawet -20  C.

Aby zapewnić komfortowy przepływ powietrza

w każdych warunkach, za pomocą pilota można 

ustawić jeden z 5 trybów pracy wentylatora: 

bardzo silny, silny, średni, słaby i cichy.

Prędkość wentylatora jednostki zewnętrznej 
automatycznie dopasowuje się do warunków,
w zależności od wskazań czujnika otoczenia
i czujników przewodów. Optymalizuje to proces 
wymiany ciepła oraz zwiększa wydajność 
energetyczną.

www.haier-ac.pl
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Wydajność chłodnicza np. 20 (2.0kW - 7000BTU/h),  
25 (2,6kW - 9000BTU/h)

Druga segregacja Supermatch II

Wewnętrzny numer wersji (Typ platformy)

Czynnik chłodniczy R32

zasilanie 220-240V50HZ/1ph

DLA R410A

DLA R32



2. Zasady bezpieczeństwa

Nale y przeczytać poni sze uwagi dotyczące ezpiecze stwa przed podjęciem prac serwisowych. Tekst zawiera ostrze enia i uwagi. Są 
one szczególnie wa ne, poniewa  ich nieprzestrzeganie mo e prowadzić do śmierci lub powa nych o ra e . Fragmenty oznaczone słowem 
Ostrze enie  lub Uwaga  informują, e w określonych okolicznościach mo e dojść do wypadku, jeśli opisane zasady nie ędą przestrzega-

ne. W związku z tym nale y przestrzegać wszystkich takich zasad.

Piktogramy

 Ten symbol oznacza element, w przypadku którego nale y zachować ostro ność. Piktogram pokazuje element, względem którego 
nale y zachować ostro ność.

  Ten sym ol oznacza zakazane działanie.
Zakazany przedmiot lu  działanie są pokazane wewnątrz lu  w po li u sym olu.

 Ten sym ol wskazuje na działania, kt re powinny yć podjęte. Działania są określone w instrukcji. Instrukcja pokazana jest wewnątrz 
              lu  w po li u sym olu.

Uwaga Symbol

Wyłaczyć urzadzenie ze r dła napięcia (wyłącznikiem nadprądowym) przed demonta em urządzenia
do serwisu ąd  naprawy.
Odłączyć wtyczkę kabla zasilającego przed demonta em urządzenia do naprawy. Serwisowanie urządze  podłączo-
nych do zasilania mo e spowodować pora enie. eśli konieczne jest zapewnienie zasilania w celu przeprowadzenia 
naprawy lub kontroli obwodów, nie wolno dotykać komponent w znajdujących się pod napięciem.

eśli podczas prac serwisowych dojdzie do wycieku czynnika chłodzącego, nie wolno go dotykać. Czynnik chłodzący 
mo e spowodować odmro enia.

Podczas odłączania rury ssącej lub tłoczącej sprę arki w części zgrzewanej, nale y najpierw całkowicie uwolnić 
czynnik chłodzący w dobrze wentylowanym miejscu. eśli w sprę arce pozostaje gaz, mo e dojść do jego uwolnienia 
podczas odłączania przewodu, co mo e spowodować o ra enia.

eśli czynnik chłodzący wycieknie podczas prac serwisowych, nale y przewietrzyć pomieszczenie. Czynnik
chłodzący mo e generować toksyczne gazy po wejściu w kontakt z ogniem.

Kondensator podwy szający dostarcza prąd o wysokim napięciu do komponentów elektrycznych jednostki
zewnętrznej. Nale y całkowicie rozładować kondensator przed pod jęciem prac serwisowych. Naładowany 
kondensator mo e spowodować pora enie prądem elektrycznym.

Nie uruchamiać, ani nie wyłączać klimatyzatora poprzez wkładanie lub wyjmowanie wtyczki z gniazdka. Działanie
takie mo e spowodować pora enie prądem elektrycznym lu  po ar.

4 www.haier-ac.pl
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Nie prowadzić naprawy komponentów elektrycznych wilgotnymi rękoma. Praca wilgotnymi rękoma może 

spowodować porażenie prądem elektrycznym. 

prądem elektrycznym. 

Podczas naprawy urządzenia w wilgotnym lub mokrym miejscu należy zapewnić uziemienie, aby uniknąć 

porażenia prądem. 

wentylator obraca się z dużą prędkością i może spowodować obrażenia. 

zamoczyć meble i podłogę. 

Należy sprawdzić, czy sekcja układu chłodzącego wystarczająco ostygła przed podjęciem prac serwisowych. 

Praca na urządzeniu, gdy układ chłodzenia jest gorący może spowodować oparzenia. 

pomieszczeniu może spowodować niedobór tlenu. 

Należy korzystać z części wymienionych w wykazie części zamiennych dla danego modelu urządzenia, 

a także odpowiednich narzędzi do prowadzenia prac serwisowych. Nigdy nie należy podejmować prób 

 sprzętu. Zastosowanie niewłaściwych części lub narzędzi może spowodować porażenie 

prądem elektrycznym, wytworzenie nadmiernej temperatury lub pożar. 

Podczas przenoszenia urządzenia, upewnić się, że nowe miejsce instalacji jest wystarczająco wytrzymałe, 

aby utrzymać ciężar urządzenia.

Jeżeli miejsce montażu nie jest odpowiednie, a prace instalacyjne nie są prowadzone prawidłowo, 

urządzenie może spaść i spowodować obrażenia. 

Należy upewnić się, że produkt jest zainstalowany poprawnie przy użyciu załączonej płytki montażowej. 

Nieprawidłowe użycie płytki montażowej i niewłaściwa instalacja urządzenia mogą spowodować jego 

upadek oraz obrażenia ciała. 

Należy pamiętać, aby produkt zainstalować bezpiecznie w specjalnej konstrukcji przeznaczonej do montażu 

na ramie okiennej. Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo zamontowane, może spaść i spowodować 

obrażenia. 

Dla jednostek 

zintegrowanych 

Dla jednostek 

zintegrowanych 

2.1. Środki ostrożności w odniesieniu do urządzeń po naprawie

Symbol
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Ostrzeżenie

Uwaga

  
Czasami konieczna jest instalacja wyłącznika bezpieczeństwa szczelności, w zależności od warunków

panujących w miejscu instalacji, aby uniknąć porażenia prądem.

Należy korzystać wyłączne z obwodu zasilania przeznaczonego dla urządzenia i postępować zgodnie z

normami technicznymi dotyczącymi urządzeń elektrycznych, zasad okablowania i instrukcji

instalacyjnych podczas prowadzenia prac elektrycznych.

Niewystarczająca moc obwodu zasilania i niewłaściwe prace elektryczne mogą spowodować porażenie

prądem elektrycznym lub pożar.

Należy zastosować odpowiedni przewód łączący jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną. Połączenia

wykonywać w sposób bezpieczny, a trasy przewodów planować tak, by nie oddziaływały na nie żadne

siły lub naprężenia przy zaciskach przyłączeniowych.

Nieprawidłowe podłączenie może spowodować nadmierną temperaturę lub pożar.

Podczas podłączania przewodu między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną, upewnić się, że pokrywa

przyłącza nie odstaje lub nie odłącza się z powodu przewodu.

Jeśli pokrywa nie jest zamontowana prawidłowo, sekcja złącza może wywołać porażenie prądem

elektrycznym, wytworzyć nadmierną temperaturę lub wywołać pożar.

Nie uszkodzić, ani nie modyfikować przewodu zasilającego.

Uszkodzony lub zmodyfikowany przewód może być przyczyną porażenia prądem lub pożaru. Kładzenie

na przewodzie ciężkich przedmiotów, jego ogrzewanie lub ciągnięcie może spowodować jego 

uszkodzenie. Zniszczone przewody mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym, wytworzenie 

nadmiernej temperatury lub pożar. 

Nie używać powietrza lub gazu innego niż wskazany czynnik chłodzący (R-410A/R22) w układzie

chłodzenia. Jeśli powietrze dostanie się do układu chłodzenia, powstanie zbyt wysokie ciśnienie, które 

spowoduje uszkodzenia sprzętu i obrażenia ciała.

Po wymianie baterii w pilocie, należy pozbyć się starych baterii w sposób uniemożliwiający dzieciom

ich połknięcie. Jeśli dziecko połknie baterię, należy natychmiast udać się do lekarza.

Jeśli dojdzie do wycieku czynnika chłodzącego, należy zlokalizować i naprawić wyciek przed

załadowaniem czynnika chłodzącego. Po załadowaniu czynnika, upewnić się, że nie występuje wyciek.

Jeśli wyciek nie może być zlokalizowany i prace serwisowe muszą być wstrzymane, należy

odpompować czynnik i zamknąć zawór serwisowy, aby zapobiec wyciekowi czynnika chłodzącego do

pomieszczenia. Sam gaz chłodniczy jest nieszkodliwy, ale może generować toksyczne opary, gdy

napotka źródło ciepła, np. wentylator, grzejniki, piecyki, kuchenki.

Nie wolno instalować urządzenia w miejscu, gdzie istnieje możliwość wycieku palnego gazu.

Jeśli dojdzie do wycieku palnego gazu i pozostanie on wokół urządzenia, może to spowodować pożar.

Na płytce montażowej należy zainstalować dławik i uszczelnienie. Jeżeli nie są one prawidłowo

zainstalowane, woda może dostać się do pomieszczenia i zamoczyć meble i podłogę.

Uwaga

  
Należy upewnić się, że wtyczka kabla zasilającego nie jest brudna lub poluzowana, a następnie włożyć

wtyczkę głęboko do gniazdka.

Jeśli wtyczka jest zakurzona lub zbyt luźna, może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Jeśli przewód zasilający oraz inne przewody są zarysowane lub zniszczone, należy je wymienić.

Zniszczone przewody mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym, wytworzenie nadmiernej

temperatury lub pożar.

2.2. Kontrola po naprawie
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Uwaga

  
Nie należy używać przewodu zasilającego, przedłużacza lub dzielić to samo gniazdo zasilania z innymi

urządzeniami elektrycznymi, gdyż może to spowodować porażenie prądem, nadmierną temperaturę lub

pożar.

Ostrzeżenie

  
Sprawdzić, czy komponenty i przewody są zamontowane i podłączone prawidłowo oraz, czy połączenia 

lutowane lub w zaciskach są bezpieczne. Niewłaściwa instalacja i połączenia mogą spowodować 

nadmierną eksploatację urządzenia oraz mogą doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

Ikony mają za zadanie zwrócić uwagę instalatora na określone informację. Znaczenie każdej ikony opisano w poniższej tabeli:

Ikona Rodzaj informacji Opis

Ważne
Oznaczenie „Ważne“ zawiera informacje, które nie są niezbędne, ale

mogą okazać się przydatne użytkownikowi, np. porady i wskazówki.

Oznaczenie „Uwaga“ używane jest, gdy istnieje niebezpieczeństwo

uszkodzenia ciała.

„Odniesienie“ wskazuje czytelnikowi inne miejsca w instrukcji, gdzie

można znaleźć dodatkowe informacje na dany temat.

„Ostrzeżenie“ oznacza, że użytkownik, wskutek nieuwagi lub

nieprawidłowej eksploatacji, może spowodować uszkodzenie

urządzenia, utracić dane, uzyskać nieoczekiwany rezultat lub

ponownie uruchomić część procedury.

Ostrzeżenie

Uwaga

Ważne

Ostrzeżenie

Uwaga

Odniesienie

Jeśli platforma lub płytka montażowa uległa korozji, należy je wymienić. Skorodowana platforma lub

płytka instalacyjna może doprowadzić do upadku urządzenia i obrażeń ciała.

Sprawdzić prawidłowe uziemienie urządzenia. Nieodpowiednie uziemienie może spowodować

porażenie prądem elektrycznym.

Po serwisie należy przeprowadzić pomiar rezystancji izolacji i upewnić się, że opór wynosi 1 M 

 lub więcej. Uszkodzona izolacja może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Sprawdzić układ odpływu cieczy jednostki wewnętrznej po dokonaniu naprawy.

Uszkodzony układ odpływowy może spowodować wyciek wody do pomieszczenia i zamoczenie mebli i

podłogi.

2.3. Wykaz ikon



Przykładowe 
złącza
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3.1. Schemat jednostki wewnętrznej



11

Wyświetlacz

wewnętrzny

Wyświetlacz

zewnętrzny

E1: Awaria czujnika temperatury pomieszczenia

E2: Awaria czujnika wymiany ciepła

LED1 miga 10 razy: Awaria czujnika przeciwszronowego

LED1 miga 11 razy: Awaria czujnika temperatury powietrza zasysanego

LED1 miga 12 razy: Awaria czujnika temperatury otoczenia

LED1 miga 13 razy: Awaria czujnika temperatury powietrza wylotowego

Temperatury wykrywane przez termistor są wykorzystywane do określania błędów termistora

* Uwaga:

Należy pamiętać o odłączeniu zasilania przed podłączeniem lub rozłączeniem łącza, 

w innym razie może dojść do uszkodzenia części urządzenia.

Gdy prąd na wejściu termistora jest większy niż 4,92V lub mniejszy niż 0,08V podczas pracy sprężarki

Uwaga: Wartości różnią się nieznacznie w niektórych modelach

• Awaria podłączenia łącza

• Awaria termistora

• Awaria PCB

Sprawdź podłączenie łącza.

Czy łącze nie jest luźne lub źle zestawione?

Sprawdź rezystancje termistora. *

Połącz ponownie

Czy rezystancja jest zgodna 

z normalną temperaturą?
Wymień termistor

Wymień PCB jednostki wewnętrznej

Metoda wykrycia

awarii

Warunki wykrycia

awarii

Domniemane

przyczyny

Rozwiązanie

tester

zakres rezystancji

4. Postępowanie podczas awarii jednostki

4.1. Nieprawidłowości w pracy termistora lub pokrewne

Metoda sprawdzenia rezystancji termistora:

Wyjmij złącze termistora na PCB i zmierz rezystancję termistora, przy użyciu testera.

Zależność pomiędzy normalną temperaturą a rezystencją zawarta jest w wartości termistora wewnętrznego.

Tak

Nie

Nie

Tak
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Wyświetlacz

wewnętrzny

Sprawdź, czy zaciski na wew. 

PCB są włożone poprawnie?

Wyjmij zaciski z płyty głównej jednostki 

wewnętrznej i włóż je ponownie

Przywróć napięcie i uruchom urządzenie w trybie chłodzenia.

Zmierz napięcie pomiędzy pozycjami 1 i 3 przyłącza CN5 

na PCB wewnętrznej.

wskazanie powinno pokazywać 90-220VAC

Sprawdź, czy po włączeniu 

urządzenia załącza się silnik?

Zmierz, czy jest impuls napięcia (0-5VDC) między 

pozycjami środkowego i czarnego przewodu 

na przyłączu CN2 na PCB wewnętrznej

Czy po włączeniu urządzenia 

załącza się silnik?

PCB wew. jest uszkodzona i wymaga wymiany

Silnik jest uszkodzony i wymaga wymiany

E14

Prędkość wentylatora wykryta przez wew. IC podczas pracy silnika wentylatora

służy określaniu stanu działania wentylatora

* Uwaga:

Należy pamiętać o odłączeniu zasilania przed podłączeniem lub rozłączeniem łącza,

w innym razie może dojść do uszkodzenia części urządzenia.

Gdy nie ma sygnału zwrotnego prędkości wentylatora w ciągu 2 minut

• Zatrzymanie działania spowodowane przerwanym przewodem wewnątrz silnika wentylatora

• Zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika wentylatora

• Zatrzymanie działania spowodowane przerwaniem przewodów silnika wentylatora

• Błąd wykrywania z powodu wadliwej PCB jednostki wewnętrznej

Metoda wykrycia

awarii

Warunki wykrycia

awarii

Domniemane

przyczyny

Rozwiązanie

Nie

Tak

Nie

Tak

Tak

Nie
Nie

Tak

4.2. Awaria silnika AC wentylatora wewnętrznego



13

Nie

Tak 

Nie

Tak

Czy silnik wentylatora 
trznego  

normalnie?
Czy silnik wentylatora 

trznego  
normalnie?

Tak

Tak 
Nie 

Nie

L 

w
i wymaga wymiany

w
uszkodzona i wymaga wymiany

Czy silnik wentylatora 

normalnie?

Wyświetlacz

zewnętrzny
LED1 miga 9 razy

Silnik DC wentylatora jest wykrywany przez sprawdzenie stanu pracy wentylatora

* Uwaga:

Należy pamiętać o odłączeniu zasilania przed podłączeniem lub rozłączeniem łącza,

w innym razie może dojść do uszkodzenia części urządzenia.

Gdy dane z pamięci EEPROM zgłoszą błąd lub EEPROM jest uszkodzone

• Ochrona silnika DC wentylatora z powodu awarii silnika

• Ochrona silnika DC wentylatora z powodu awarii PCB

Metoda wykrycia

awarii

Warunki wykrycia

awarii

Domniemane

przyczyny

Rozwiązanie

4.3. Bład silnika DC wentylatora zewnętrznego
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Wyświetlacz

zewnętrzny
LED1 miga 3, 24 lub 25 razy

Prąd sprężarki jest zbyt wysoki

* Uwaga:

Należy pamiętać o odłączeniu zasilania przed podłączeniem lub rozłączeniem łącza,

w innym razie może dojść do uszkodzenia części urządzenia.

Gdy uszkodzony jest moduł IPM lub sprężarka Napięcie zasilania jest zbyt niskie lub

zbyt wysokie

• Awaria modułu IPM

• Uszkodzona sprężarka

• Awaria zasilania

Metoda wykrycia

awarii

Warunki wykrycia

awarii

Domniemane

przyczyny

Rozwiązanie

Tak

Nie

Tak

Nie

Załącz napięcie i uruchom urządzenie za 

pomocą pilota.

Czy błąd pojawia się przed lub po 

rozpoczęciu pracy sprężarki?

Sprężarka uruchamia się normalnie,

ale nieprawidłowości pojawiają się po

jej działaniu przez pewien okres czasu.

Sprawdzić, czy zasilanie nie jest zbyt

niskie lub zbyt wysokie?

W układzie może być za dużo lub za mało gazu. 

Można to ocenić poprzez ciśnienie układu 

pomiarowego.

IPM Moduł jest uszkodzony 

i wymaga wymiany

Sprawdź zasilanie

4.5. Prąd przetężeniowy sprężarki
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Wyświetlacz

zewnętrzny
LED1 miga 4 razy

Komunikację ocenia się przez sprawdzenie modułu IPM oraz PCB zewnętrznej

* Uwaga:

Należy pamiętać o odłączeniu zasilania przed podłączeniem lub rozłączeniem łącza, 

w innym razie może dojść do uszkodzenia części urządzenia.

• Awaria PCB zewnętrznej prowadzi do błędu komunikacji

• Awaria modułu IPM prowadzi do błędu komunikacji

• Awaria PCB zewnętrznej

• Moduł IPM jest uszkodzony

• Odłączone przewody komunikacyjne

1. Sprawdź, przyłącze CN23 i CN24 na zewnętrznej płycie głównej oraz 

CN10 i CN11 na module IPM

2. Sprawdź, czy podłączony jest przewód między IPM i zewnętrznym PCB?

Czy pkt.1 i pkt.2 jest OK?

Załączyć napięcie i uruchomić urządzenie. 

Sprawdzić, czy napięcie

między stykami 1 i 2 przyłącza CN23 wynosi ok. 5V DC?

Sprawdzić, czy napięcie między stykami 2 i 3 przyłącza 

CN23 wynosi ok. 15V DC?

1. Rozłączyć i połączyć ponownie wtyki

2. Wymień podłączony przewód

Problem nierozwiązany

Wymień zewnętrzny moduł IPM 

na nowy

Wymień zewnętrzną płytę główną na nową

Metoda wykrycia

awarii

Warunki wykrycia

awarii

Domniemane

przyczyny

Rozwiązanie

Nie

Tak

Tak

Nie

4.6. Błąd komunikacji między IPM i PCB zewnętrzną
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Wyświetlacz

zewnętrzny
LED1 świeci 8 razy

Kontrola temperatury powietrza wylotowego sprawdzana jest na termistorze

przewodu wylotowego

* Uwaga:

Należy pamiętać o odłączeniu zasilania przed podłączeniem lub rozłączeniem łącza, 

w innym razie może dojść do uszkodzenia części urządzenia.

Gdy temperatura na wylocie ze sprężarki jest powyżej 110°C

• Awaria elektronicznego zaworu rozprężnego

• Awaria termistora

• Awaria PCB

Załączyć napięcie i uruchomić urządzenie za pomocą pilota.

Następnie sprawdzić temperaturę czujnika temperatury powietrza

wylotowego sprężarki na jednostce zewnętrznej

Czy temperatura

przekracza 110°C po

uruchomieniu urządzenia?

1) Podczas instalacji mogło dojść do wycieku

czynnika chłodzącego lub może być nieszczelność

w instalacji rurowej.

2) Mogą być też inne przyczyny, które powodują

zbyt wysoką temperaturę wylotową

Usterki występują w trakcie pracy urządzenia, nawet

jeśli zmierzona temperatura jest poniżej 110°C? 

Wyjąć czujnik spalin i zmierzyć jego rezystancję przy

standardowych temperaturach wg tabeli relacji

rezystancji i temperatury

Czy wyniki czujnika spalin 

znacznie odbiegają od standardów?

Czujnik jest uszkodzony. Wymienić czujnik na

nowy

Zewnętrzna płyta główna jest uszkodzona i wymaga

wymiany

Metoda wykrycia

awarii

Warunki wykrycia

awarii

Domniemane

przyczyny

Rozwiązanie

Tak

Nie

Tak

Nie

4. . Ochrona przed przegrzaniem od temperatury
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Wyświetlacz

wewnętrzny

Wyświetlacz

zewnętrzny

E7

LED1 miga 15 razy

Komunikację ocenia się przez sprawdzenie PCB wewnętrznej i zewnętrznej

* Uwaga:

Należy pamiętać o odłączeniu zasilania przed podłączeniem lub rozłączeniem łącza, 

w innym razie może dojść do uszkodzenia części urządzenia.

• Awaria PCB zewnętrznej prowadzi do błędu komunikacji

• Awaria PCB wewnętrznej prowadzi do błędu komunikacji

• Odłączone przewody komunikacyjne

• Awaria PCB wewnętrznej

• Awaria PCB zewnętrznej

• Awaria modułu PCB

Ponownie uruchomić

klimatyzator w

normalnym trybie

Płyta główna zewnętrzna

wymaga osuszenia

Klimatyzator uruchamia się 

normalnie, ale usterka pojawia się ponownie 

po pewnym czasie

Płyta główna zewnętrzna

wymaga odkurzenia

Sprawdzić, czy przewód łączący

jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną jest dobrze

podłączony i czy jego główne żyły są dobrze izolowane?
1) Podłączyć przewód łączący ponownie

2) Wymienić przewód łączący na nowy

Metoda wykrycia

awarii

Warunki wykrycia

awarii

Domniemane

przyczyny

Rozwiązanie

Tak

Nie

Nie

Tak

Nie

Tak

(A) 

4. . Błąd komunikacji między urządzeniem zewnętrznym i wewnętrznym
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(A) 

Tak 

Nie

Tak

Nie

Nie

Tak
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Wyświetlacz

zewnętrzny

LED1 miga 18 razy

LED1 miga 19 razy

Położenie wirnika sprężarki nie jest wykryte

* Uwaga:

Należy pamiętać o odłączeniu zasilania przed podłączeniem lub rozłączeniem łącza,

w innym razie może dojść do uszkodzenia części urządzenia.

Gdy uszkodzone są przewody sprężarki lub połączenie jest nieprawidłowe lub

sprężarka jest uszkodzona

• Wadliwe okablowanie sprężarki

• Uszkodzona sprężarka

• Awaria PCB

Metoda wykrycia

awarii

Warunki wykrycia

awarii

Domniemane

przyczyny

Rozwiązanie

W ciągu 3 minut po przywróceniu 

zasilania i włączeniu urządzenia pilotem, należy

sprawdzić, czy sprężarka uruchamia się

1. Okablowanie sprężarki jest nieprawidłowe

lub połączenie jest błędne

2. Sprężarka jest uszkodzona

Początkowo sprężarka uruchamia się, ale

zatrzymuje się, a LED1 na zewnętrznej PCB

miga (1 Hz) 19/18 razy

IPM Moduł jest uszkodzony i wymaga

wymiany

Problem nierozwiązany

Może są jakieś zakłócenia
Usterki nie ustępują; sprężarka jest

uszkodzona. Wymienić na nową

Nie

Tak

Tak

4.9. Wykrycie utraty synchronizmu
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Wyświetlacz

zewnętrzny LED1 miga 21 razy

Kontrola intensywnej pracy aktywuje się w trybie ogrzewania, jeśli temperatura zmierzona

termistorem wymiennika ciepła wykracza poza limit.

* Uwaga:

Należy pamiętać o odłączeniu zasilania przed podłączeniem lub rozłączeniem łącza, 

w innym razie może dojść do uszkodzenia części urządzenia.

Aktywuje się, gdy temperatura zmierzona przez wymiennik ciepła wzrasta powyżej

65°C dwukrotnie w ci ągu 30 minut.

• Uszkodzony elektroniczny zawór rozprężny

• Zabrudzony wymiennik ciepła

• Uszkodzony czujnik wymiennika ciepła

• Za mało gazu w układzie

Metoda wykrycia

awarii

Warunki wykrycia

awarii

Domniemane

przyczyny

Rozwiązanie

Załączyć napięcie i uruchomić urządzenie za

pomocą pilota. Sprawdzić, czy temperatura

powietrza na wylocie jest poniżej 65°C

Awaria jest zgłaszana jakiś

czas po uruchomieniu

urządzenia?

1) Sprawdzić temperaturę w

pomieszczeniu i czujnik temperatury

przewodu rurowego

2) Obwód kontroli temperatury

wewnętrznej płyty głównej

1. Wyczyścić filtry

2. Ponownie sprawdzić wentylator.

Jednostka wewnętrzna

dmucha za słabo z powodu

zablokowanych filtrów lub

złego stanu wentylatora?

Skorzystać z odpowiednich narzędzi do pomiaru ciśnienia

Tak

Nie

Tak

Nie

4.10. Ochrona intensywnego trybu pracy



5. Kody błędów klimatyzatorów ściennych

5.1. GEOS

(AS09GB2HRA/1U09BE5ERA)(AS12GB2HRA/1U12BE5ERA)
Kody ów i ich opis

WSKA NIK KODU

JEDNOSTKA 
PANEL 

OPIS B DU
ZEWN TRZNA

WEWN TRZNY (ilo wskaza
diody LED1)

JEDNOSTKA B d komunikacji dzyjednostk  zewn trzn
WEWN TRZNA E7 15 i jednostk wewn trz

E1 - Awaria czujnika temperatury pomieszczenia

AWARIA JEDNOSTKI 
WEWN TRZNEJ

E2 - Awaria czujnikawymiennikaciep a
E4 - Wew. EEPROM

 Błąd E5 to ochrona przed zamarzaniem w parowniku wewnętrznym.
est to spowodowane gł wnie przez rak gazu, za lokowanie rurki

kapilarnej, uszkodzeniem zawory rozprę nego lu  za lokowanie
rury odgałęzionej parownika.

E5 -

E14 - Awaria silnika wentylatora wew.
F12 1 Zew. EEPROM
F1 2 Za ezpieczenie modu uIPM

F22 3 Za ezpieczenie nadpradoweAC
 jednostki zewnetrznej

F3 4 B  komunikacji miedzy IPM i zew PCB

F19 6 Napi cie zasilania jest z yt wysokie lu niskie

F27 7 Blokada spr arki lu zatrzymaniewirnika

F4 8 Za ezpieczenie termiczne temperatury t czenia
AWARIA JEDNOSTKI 

ZEWN TRZNEJ
F8 9 B silnika DC wentylatora zew.
F21 10 Awaria czujnikaodszraniania
F7 11 Awaria czujnika nat czeniu

F6 12 Awaria czujnika temperatury otoczenia

F25 13 Za ezpieczenie przegrzania temperatury t czenia
F13 16 Brak czynnikac dniczego
F11 18 Zak cenie w pracyspr arki
F28 19 B czeniaspr arki

/ 21
Ochrona przed przecia eniem systemu wew trznego

F2 24 Pr  przet eniowyspr arki

F23 25 Za ezpieczenie nadpr owe jednofazowe spr arki

E9 21 Ochrona intensywnego try u pracy
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(AS18GD2HRA/1U18EE5ERA)(AS24GF2HRA/1U24GE5ERA)

Kody ów i ich opis

WSKA NIK KODU

JEDNOSTKA OPIS B DU
PANEL ZEWN TRZNA

WEWN TRZNY (ilo wskaza
diody LED1)

JEDNOSTKA B komunikacji mi dzy jednostk zewn trzn
i jednostk wewn trzWEWN TRZNA E7 15

E1 - Awaria czujnika temperatury pomieszczenia

AWARIA JEDNOSTKI 
WEWN TRZNEJ E2 - Awaria czujnikawymiennika ciep a

E4 - Wew. EEPROM

 Błąd E5 to ochrona przed zamarzaniem w parowniku wewnętrznym.
Jest to spowodowane gł wnie przez brak gazu, zablokowanie rurki
kapilarnej, uszkodzeniem zawory rozprę nego lub zablokowanie
rury odgałęzionej parownika.

E5 -

E14 - Awaria silnika wentylatora wew.
F12 1 Zew. b EEPROM
F1 2 Zabezpieczenie modu uIPM

F22 3 Zabezpieczenie nadpradoweAC jednostki zewnetrznej

F3 4 B  komunikacji miedzy IPM i zew PCB

AWARIA JEDNOSTKI 
ZEWN TRZNEJ F19 6 Napi cie zasilania jest zbyt wysokie lub niskie

F4 8 Zabezpieczenie termiczne temperatury t czenia
F8 9 B silnika DC wentylatora zew.
F21 10 Awaria czujnikaodszraniania
F7 11 Awaria czujnika nat czeniu

F6 12 Awaria czujnika temperatury otoczenia

F25 13 Zabezpieczenie przegrzania temperatury t czenia
F11 18 Zak ócenie w pracyspr arki
F28 19 B czeniaspr arki
F2 24 Pr  przet eniowyspr arki

F23 25 Zabezpieczenie nadpr owe jednofazowe spr arki

E9 21 Ochrona intensywnego trybu pracy
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łąd wewnę
gł wnie

rozprę
odgałęzionej

5.2. TIDE

(AS09GB3HRA/1U09BE6ERA)(AS12GB3HRA/1U12BE6ERA)
Kody dów i ich opis

WSKA NIK KODU

JEDNOSTKA OPIS BŁ DU
PANEL ZEWN TRZNA

WEWN TRZNY (ilość wskaza  
diody LED1)

JEDNOSTKA
WEWN TRZNA E7 15

Błąd komunikacji między jednostką zewnętrzną
i jednostkąwewnętrzną

E1 - Awaria czujnika temperatury pomieszczenia

AWARIA JEDNOSTKI 
WEWN TRZNEJ

E2 - Awaria czujnikawymiennika ciepła

E4 - Wew. ład EEPROM

 Błąd E5 to ochrona przed zamarzaniem w parowniku wewnętrznym.
Jest to spowodowane gł wnie przez brak gazu, zablokowanie rurki
kapilarnej, uszkodzeniem zawory rozprę nego lub zablokowanie
rury odgałęzionej parownika.

E5 -

E14 - Awaria silnika wentylatora wew.
F12 1 Zew. błąd EEPROM
F1 2 Zabezpieczenie modułuIPM

F22 3 Zabezpieczenie nadpradoweAC jednostki zewnetrznej

F3 4 Błąd komunikacji miedzy IPM i zew PCB

F19 6 Napięcie zasilania jest zbyt wysokie lub niskie

F27 7 Blokada sprę arki lub zatrzymaniewirnika

F4 8 Zabezpieczenie termiczne temperatury tłoczenia
F8 9 Błąd silnika DC wentylatora zew.
F21 10 Awaria czujnikaodszraniania

AWARIA JEDNOSTKI 
ZEWN TRZNEJ

F7 11 Awaria czujnika natłoczeniu

F6 12 Awaria czujnika temperatury otoczenia

F25 13 Zabezpieczenie przegrzania temperatury tłoczenia
F13 16 Brak czynnikachłodniczego
F11 18 Zakłócenie w pracysprę arki
F28 19 Błąd podłączeniasprę arki

/ 21 Ochrona przedprzecia eniem systemuwewnętrznego

F2 24 Prąd przetę eniowysprę arki

F23 25 Zabezpieczenie nadprądowe jednofazowe sprę arki

E9 21 Ochrona intensywnego trybu pracy
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(AS18GD3HRA/1U18EE6ERA)(AS24GF3HRA/1U24GE6ERA)
Kody ów i ich opis

WSKA NIK KODU

JEDNOSTKA OPIS BŁ DU
PANEL ZEWN TRZNA

WEWN TRZNY (ilość wskaza  
diody LED1)

JEDNOSTKA
E7 15

Błąd komunikacji między jednostką zewnętrzną
i jednostkąwewnętrznąWEWN TRZNA

E1 - Awaria czujnika temperatury pomieszczenia

AWARIA JEDNOSTKI 
WEWN TRZNEJ

E2 - Awaria czujnikawymiennika ciepła

E4 - Wew. ład EEPROM

 Błąd E5 to ochrona przed zamarzaniem w parowniku wewnętrznym.
Jest to spowodowane gł wnie przez brak gazu, zablokowanie rurki
kapilarnej, uszkodzeniem zawory rozprę nego lub zablokowanie
rury odgałęzionej parownika.

E5 -

E14 - Awaria silnika wentylatora wew.
F12 1 Zew. błąd EEPROM
F1 2 Zabezpieczenie modułuIPM

F22 3 Zabezpieczenie nadpradoweAC jednostki zewnetrznej

F3 4 Błąd komunikacji miedzy IPM i zew PCB

F19 6 Napięcie zasilania jest zbyt wysokie lub niskie

AWARIA JEDNOSTKI 
ZEWN TRZNEJ

F4 8 Zabezpieczenie termiczne temperatury tłoczenia
F8 9 Błąd silnika DC wentylatora zew.
F21 10 Awaria czujnikaodszraniania
F7 11 Awaria czujnika natłoczeniu

F6 12 Awaria czujnika temperatury otoczenia

F25 13 Zabezpieczenie przegrzania temperatury tłoczenia
F11 18 Zakłócenie w pracysprę arki
F28 19 Błąd podłączeniasprę arki
F2 24 Prąd przetę eniowysprę arki

F23 25 Zabezpieczenie nadprądowe jednofazowe sprę arki

E9 21 Ochrona intensywnego trybu pracy
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5.3. TUNDRA, TUNDRA GREEN, FLEXIS, FLARE, 

PROCEDURA DIAGNOSTYKI PRODUKT  U

iejsce wskazania kodu

Jednostka wewnętrzna na panelu
Dioda Led

Czerwona/Zielona/Timer
ZEWN ĘDU
(ilość  wskazań

Wyświetlacz diody LED1)

Jednostka ąd komunikacji między jednostką
zewnętrzną i jednostką wewnątr wewnętrzna E7 15

E9 21 Ochrona intensywnego trybu pracy
__

Awaria E1 Awaria czujnika temperatury pomieszczenia

 Jednostki __

wewnętrznej E2 Awaria czujnika parownika
__

E4
__

 Błąd E5 to ochrona przed zamarzaniem w parowniku wewnętrznym.
Jest to spowodowane gł wnie przez brak gazu, zablokowanie rurki
kapilarnej, uszkodzeniem zawory rozprę nego lub zablokowanie
rury odgałęzionej parownika.

E5

E14 Awaria silnika wentylatora

F12 1

F1 2 Zabezpieczenie m

F22 3 Zabezpieczenie nadpradowe AC

F3 4 d komunikacji m
Awaria 

Jednostki F19 6 cie zasilania jest zbyt wysokie lub niskie

zewnętrznej
F4 8 Zabezpieczenie termiczne temperatur

F21 10 Awaria czujnika temp. odszraniania

F7 11 Awaria czujnika temp. ssania

F6 12 Awaria czujnika temp. otoczenia

F25 13 Zabezpieczenie przegrzania temperatur

F11 18 r

F28 19 ą ączenia 

F2 24 Zabezpieczenie nadprądowe

F23 25 Zabezpieczenie nadprądowe jednofazowe 

F8 9 ąd silnika DC wentylatora zew.

26 www.haier-ac.pl



5.4. HOME

(AS09GS1ERA/1U09BS2ERA)(AS12GS1ERA/1U12BS2ERA)(AS18GS1ERA/1U18FS2ERA)

Kody dów i ich opis

WSKA NIK KODU

JEDNOSTKA OPIS B DU
PANEL ZEWN TRZNA

WEWN TRZNY (ilo wskaza
diody LED1)

JEDNOSTKA B komunikacji mi dzy jednostk zewn trzn
i jednostk wewn trzWEWN TRZNA E7 15

E1 - Awaria czujnika temperatury pomieszczenia

AWARIA JEDNOSTKI 
WEWN TRZNEJ

E2 - Awaria czujnikawymiennika ciep a

E4 - Wew. EEPROM

 Błąd E5 to ochrona przed zamarzaniem w parowniku wewnętrznym.
Jest to spowodowane gł wnie przez brak gazu, zablokowanie rurki
kapilarnej, uszkodzeniem zawory rozprę nego lub zablokowanie
rury odgałęzionej parownika.

E5 -

E14 - Awaria silnika wentylatora wew.
F12 1 Zew. b EEPROM
F1 2 Zabezpieczenie modu uIPM

F22 3
Zabezpieczenie nadpradoweAC jednostki  zewnetrznej

F3 4 B  komunikacji miedzy IPM i zew PCB

F19 6 Napi cie zasilania jest zbyt wysokie lub niskie

AWARIA JEDNOSTKI 
ZEWN TRZNEJ F27 7 Blokada wirnika spr arki lub chwilowe zatrzymanie

F4 8 Zabezpieczenie termiczne temperatury t czenia
F8 9 B silnika DC wentylatora zew.
F21 10 Awaria czujnikaodszraniania
F7 11 Awaria czujnika nat czeniu

F6 12 Awaria czujnika temperatury otoczenia

F25 13 Zabezpieczenie przegrzania temperatury t czenia
F11 18 Zak ócenie w pracyspr arki
F28 19 B czeniaspr arki
F2 24 Pr  przet eniowyspr arki

F23 25 Zabezpieczenie nadpr owe jednofazowe spr arki

F36 39 B  czujnika temperaturyskraplania
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łąd wewnę
gł wnie

rozprę
odgałęzionej

(AS24GS1ERA/1U24GS1ERA)
Kody ów i ichopis

WSKA NIK KODU

JEDNOSTKA OPIS BŁ DU
PANEL ZEWN TRZNA

WEWN TRZNY (ilość wskaza  
diody LED1)

JEDNOSTKA Błąd komunikacji między jednostką zewnętrzną
i jednostkąwewnętrznąWEWN TRZNA E7 15

E1 - Awaria czujnika temperatury pomieszczenia

AWARIA JEDNOSTKI 
WEWN TRZNEJ E2 - Awaria czujnikawymiennika ciepła

E4 - Wew. ład EEPROM

 Błąd E5 to ochrona przed zamarzaniem w parowniku wewnętrznym.
Jest to spowodowane gł wnie przez brak gazu, zablokowanie rurki
kapilarnej, uszkodzeniem zawory rozprę nego lub zablokowanie
rury odgałęzionej parownika.

E5 -

E14 - Awaria silnika wentylatora wew.
F12 1 Zew. błąd EEPROM
F1 2 Zabezpieczenie modułuIPM

F22 3 Zabezpieczenie nadpradoweAC jednostki zewnetrznej

AWARIA JEDNOSTKI 
ZEWN TRZNEJ

F3 4 Błąd komunikacji miedzy IPM i zew PCB

F19 6 Napięcie zasilania jest zbyt wysokie lub niskie

F4 8 Zabezpieczenie termiczne temperatury tłoczenia
F21 10 Awaria czujnikaodszraniania

F6 12 Awaria czujnika temperatury otoczenia

F25 13 Zabezpieczenie przegrzania temperatury tłoczenia
F11 18 Zakłócenie w pracysprę arki
F28 19 Błąd podłączeniasprę arki
F2 24 Prąd przetę eniowysprę arki

F23 25 Zabezpieczenie nadprądowe jednofazowe sprę arki

Błąd kompatybilnosci jednostki wewnętrznej i
zewnetrznejF43 46
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5.5. ZIRCON

(AS09ZS2ERA/1U09BS2ERA)(AS12ZS2ERA/1U12BS2ERA)
Kody ów i ichopis

WSKA NIK KODU

JEDNOSTKA OPIS B DU
PANEL ZEWN TRZNA

WEWN TRZNY (ilo wskaza
diody LED1)

JEDNOSTKA B komunikacji mi dzy jednostk zewn trzn
i jednostk wewn trzWEWN TRZNA E7 15

E1 - Awaria czujnika temperatury pomieszczenia

AWARIA JEDNOSTKI 
WEWN TRZNEJ

E2 - Awaria czujnikawymiennika ciep a

E4 - Wew. EEPROM

 Błąd E5 to ochrona przed zamarzaniem w parowniku wewnętrznym.
Jest to spowodowane gł wnie przez brak gazu, zablokowanie rurki
kapilarnej, uszkodzeniem zawory rozprę nego lub zablokowanie
rury odgałęzionej parownika.

E5 -

E14 - Awaria silnika wentylatora wew.
F12 1 Zew. b EEPROM
F1 2 Zabezpieczenie modu uIPM

F22 3 Zabezpieczenie nadpradoweAC jednostki zewnetrznej

F3 4 B  komunikacji miedzy IPM i zew PCB

AWARIA JEDNOSTKI 
ZEWN TRZNEJ

F19 6 Napi cie zasilania jest zbyt wysokie lub niskie

F4 8 Zabezpieczenie termiczne temperatury t czenia
F21 10 Awaria czujnikaodszraniania
F7 11 Awaria czujnika nat czeniu

F6 12 Awaria czujnika temperatury otoczenia

F25 13 Zabezpieczenie przegrzania temperatury t czenia
F11 18 Zak ócenie w pracyspr arki
F28 19 B czeniaspr arki
F2 24 Pr  przet eniowyspr arki

F23 25 Zabezpieczenie
 
nadpr owe jednofazowe spr arki

F8 9 B silnika DC wentylatora zew.
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5. . AQUA

(AS09QS2ERA/1U09BS3ERA)(AS12QS2ERA/1U12BS3ERA)
Kody ów i ichopis

WSKA NIK KODU

JEDNOSTKA OPIS BŁ DU
PANEL ZEWN TRZNA

WEWN TRZNY (ilość wskaza  
diody LED1)

JEDNOSTKA
WEWN TRZNA E7 15

Błąd komunikacji między jednostką zewnętrzną
i jednostk ąwewnętrzną

E1 - Awaria czujnika temperatury pomieszczenia

AWARIA JEDNOSTKI 
WEWN TRZNEJ E2 - Awaria czujnikawymiennika ciepła

 Błąd E5 to ochrona przed zamarzaniem w parowniku wewnętrznym.
Jest to spowodowane gł wnie przez brak gazu, zablokowanie rurki
kapilarnej, uszkodzeniem zawory rozprę nego lub zablokowanie
rury odgałęzionej parownika.

E5 -

E4 - Wew. ład EEPROM
E14 - Awaria silnika wentylatora wew.
F12 1 Zew. błąd EEPROM
F1 2 Zabezpieczenie modułuIPM

F22 3
Zabezpieczenie nadpradoweAC
jednostki zewnetrznej

AWARIA JEDNOSTKI 
ZEWN TRZNEJ

F3 4 Błąd komunikacji miedzy IPM i zew PCB

F19 6 Napięcie zasilania jest zbyt wysokie lub niskie

F4 8 Zabezpieczenie termiczne temperatury tłoczenia
F21 10 Awaria czujnikaodszraniania
F7 11 Awaria czujnika natłoczeniu

F6 12 Awaria czujnika temperatury otoczenia

F25 13 Zabezpieczenie przegrzania temperatury tłoczenia
F11 18 Zakłócenie w pracysprę arki
F28 19 Błąd podłączeniasprę arki
F2 24 Prąd przetę eniowysprę arki

F23 25 Zabezpieczenie nadprądowe jednofazowe sprę arki

F8 9 Błąd silnika DC wentylatora zew.
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5. . BREZZA

(AS09NS3HRA/1U09BS3ERA)(AS12NS3HRA/1U12BS3ERA)
Kody ów i ich opis

WSKA NIK KODU

JEDNOSTKA OPIS B DU
PANEL ZEWN TRZNA

WEWN TRZNY (ilo wskaza
diody LED1)

JEDNOSTKA B komunikacji mi dzy jednostk zewn trzn
i jednostk wewn trzWEWN TRZNA E7 15

E1 -
Awaria czujnika temperatury pomieszczenia

AWARIA JEDNOSTKI 
WEWN TRZNEJ E2 - Awaria czujnikawymiennika ciep a

E4 - Wew. EEPROM

 Błąd E5 to ochrona przed zamarzaniem w parowniku wewnętrznym.
Jest to spowodowane gł wnie przez brak gazu, zablokowanie rurki
kapilarnej, uszkodzeniem zawory rozprę nego lub zablokowanie
rury odgałęzionej parownika.

E5 -

E14 - Awaria silnika wentylatora wew.
F12 1 Zew. b EEPROM
F1 2 Zabezpieczenie modu uIPM

F22 3 Zabezpieczenie nadpradoweAC jednostki zewnetrznej

F3 4 B  komunikacji miedzy IPM i zew PCB

F19 6 Napi cie zasilania jest zbyt wysokie lub niskie

F27 7 Blokada spr arki lub zatrzymaniewirnika

F4 8 Zabezpieczenie termiczne temperatury t czenia
F8 9 B silnika DC wentylatora zew.
F21 10 Awaria czujnikaodszraniania

AWARIA JEDNOSTKI 
ZEWN TRZNEJ

F7 11 Awaria czujnika nat czeniu

F6 12 Awaria czujnika temperatury otoczenia

F25 13 Zabezpieczenie przegrzania temperatury t czenia
F13 16 Brak czynnikac dniczego
F11 18 Zak ócenie w pracyspr arki
F28 19 B czeniaspr arki

/ 21 Ochrona przedprzecia eniem systemuwew trznego

F2 24 Pr  przet eniowyspr arki

F23 25 Zabezpieczenie
 
nadpr owe jednofazowe spr arki

E9 21 Ochrona intensywnego trybu pracy
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5.8. NEBULA

(AS09NS1HRA/1U09BS3ERA)(AS12NS1HRA/1U12BS3ERA)
Kody ów i ich opis

WSKA NIK KODU

JEDNOSTKA OPIS BŁ DU
PANEL ZEWN TRZNA

WEWN TRZNY (ilość wskaza  
diody LED1)

JEDNOSTKA Błąd komunikacji między jednostką zewnętrzną
i jednostkąwewnętrznąWEWN TRZNA E7 15

E1 - Awaria czujnika temperatury pomieszczenia

AWARIA JEDNOSTKI 
WEWN TRZNEJ E2 - Awaria czujnikawymiennika ciepła

E4 - Wew. ład EEPROM

 Błąd E5 to ochrona przed zamarzaniem w parowniku wewnętrznym.
Jest to spowodowane gł wnie przez brak gazu, zablokowanie rurki
kapilarnej, uszkodzeniem zawory rozprę nego lub zablokowanie
rury odgałęzionej parownika.

E5 -

E14 - Awaria silnika wentylatora wew.
F12 1 Zew. błąd EEPROM
F1 2 Zabezpieczenie modułuIPM

F22 3 Zabezpieczenie nadpradoweAC jednostki zewnetrznej

F3 4 Błąd komunikacji miedzy IPM i zew PCB

F19 6 Napięcie zasilania jest zbyt wysokie lub niskie

F27 7 Blokada sprę arki lub zatrzymaniewirnika

F4 8 Zabezpieczenie termiczne temperatury tłoczenia
F8 9 Błąd silnika DC wentylatora zew.
F21 10 Awaria czujnikaodszraniania

AWARIA JEDNOSTKI 
ZEWN TRZNEJ

F7 11 Awaria czujnika natłoczeniu

F6 12 Awaria czujnika temperatury otoczenia

F25 13 Zabezpieczenie przegrzania temperatury tłoczenia
F13 16 Brak czynnikachłodniczego
F11 18 Zakłócenie w pracysprę arki
F28 19 Błąd podłączeniasprę arki

/ 21 Ochrona przedprzecia eniem systemuwewnętrznego

F2 24 Prąd przetę eniowysprę arki

F23 25 Zabezpieczenienadprądowe jednofazowe sprę arki

E9 21 Ochrona intensywnego trybu pracy
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(AS18NS1HRA/1U18FS2ERA)(AS24NS1HRA/1U24GS1ERA)
Kody ów i ich opis

JEDNOSTKA OPIS BŁ DU
PANEL ZEWN TRZNA

WEWN TRZNY (ilość wskaza  
diody LED1)

JEDNOSTKA
E7 15

Błąd komunikacji między jednostką zewnętrzną
i jednostkąwewnętrznąWEWN TRZNA

E1 - Awaria czujnika temperatury pomieszczenia

AWARIA JEDNOSTKI 
WEWN TRZNEJ

E2 - Awaria czujnikawymiennika ciepła

 Błąd E5 to ochrona przed zamarzaniem w parowniku wewnętrznym.
Jest to spowodowane gł wnie przez brak gazu, zablokowanie rurki
kapilarnej, uszkodzeniem zawory rozprę nego lub zablokowanie
rury odgałęzionej parownika.

E5 -

E4 - Wew. ład EEPROM
E14 - Awaria silnika wentylatora wew.
F12 1 Zew. błąd EEPROM
F1 2 Zabezpieczenie modułuIPM

F22 3
Zabezpieczenie nadpradoweAC
jednostki zewnetrznej

F3 4 Błąd komunikacji miedzy IPM i zew PCB

F19 6 Napięcie zasilania jest zbyt wysokie lub niskie

AWARIA JEDNOSTKI 
ZEWN TRZNEJ

F4 8 Zabezpieczenie termiczne temperatury tłoczenia
F8 9 Błąd silnika DC wentylatora zew.
F21 10 Awaria czujnikaodszraniania
F7 11 Awaria czujnika natłoczeniu

F6 12 Awaria czujnika temperatury otoczenia

F25 13 Zabezpieczenie przegrzania temperatury tłoczenia
F11 18 Zakłócenie w pracysprę arki
F28 19 Błąd podłączeniasprę arki
F2 24 Prąd przetę eniowysprę arki

F23 25 Zabezpieczenie nadprądowe jednofazowe sprę arki

E9 21 Ochrona intensywnego trybu pracy
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5.8. DAWN

Kody ów i ich opis

Wskazywany kod Opis b du
Jednostka Jednostka 
wewn trzna zewn trzna 
kod (dioda LED 1 
wskazywany miga) 
na panelu 
wy wietlacza 

Jednostka E7 15 B d komunikacji pomi dzy jednostk  wewn trzn  
i zewn trzn  wewn trzna i 

zewn trzna
Wadliwe E1 - -
dzia anie Awaria czujnika temperatury w pomieszczeniu 

jednostki E2 - - Awaria czujnika wymiennika ciep a 
wewn trznej E4 - - B d EEPROM jednostki wewn trznej 

 Błąd E5 to ochrona przed zamarzaniem w parowniku wewnętrznym.
Jest to spowodowane gł wnie przez brak gazu, zablokowanie rurki
kapilarnej, uszkodzeniem zawory rozprę nego lub zablokowanie
rury odgałęzionej parownika.

E5 -

E14 - - Wadliwe dzia anie silnika wentylatora jednostki 
wewn trznej 

Wadliwe F12 1 B d EEPROM jednostki zewn trznej 
dzia anie F1 2 Zabezpieczenie IPM 
jednostki F22 3 Zabezpieczenie nadpr dowe dla uk adu pr du 

przemiennego AC dla modelu zewn trznego. Zewn trznej 
F3 4 B d komunikacji pomi dzy IPM i PCB jednostki 

zewn trznej 
F19 6 Napi cie zasilania jest zbyt wysokie lub zbyt niskie 
F4 8 Zabezpieczenie przed przegrzaniem dla temperatury 

na wylocie 
F8 9 Uszkodzenie silnika pr du sta ego DC wentylatora 

jednostki zewn trznej 
F21 10 Awaria czujnika temperatury rozmra ania 
F7 11 Awaria czujnika temperatury na ssaniu 
F6 12 Awaria czujnika temperatury otoczenia 

F25 13 Awaria czujnika temperatury na wylocie 
F11 18 Odchylenie od normalnej pracy dla spr arki 
F28 19 B d pod czenia spr arki 
F2 24 Przet enie spr arki 

F23 25 Zabezpieczenie przet eniowe pojedynczej fazy 
spr arki 

- 27 Zabezpieczenie DCCT
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.1 . 1U24GS1ERA   

Liczba mignięć

diody LED na 

płycie głównej
 

Opis problemu Analiza i diagnostyka 

1
Usterka EEPROM Usterka EEPROM na płycie głównej jednostki 

zewnętrznej 

2 Usterka IPM Usterka IPM 

4 

Błąd komunikacji między płytą główną a modułem 

SPDU. Błąd komunikacji SPDU. 

Brak komunikacji przez ponad 4 min. 

5 Zabezpieczenie wysokociśnieniowe Wysokie ciśnienie w instalacji przekracza 4,15 MPa 

6

Zabezpieczenie przepięciowe modułu (tylko SPDU) 

Zabezpieczenie modułu przed zanikiem napięcia 

(tylko SPDU) 

Sygnał wysyłany z modułu SPDU 

8 

Zabezpieczenie temperaturowe strony tłocznej 

sprężarki 

Temperatury wylotowa sprężarki ponad 110 C 

9
Usterka silnika prądu stałego Silnik prądu stałego zakleszczony lub inna usterka 

silnika 

10 Usterka czujnika rurociągu Czujnik rurociągu zwarty lub rozwarty 

12
Usterka czujnika temperatury otoczenia jednostki 

zewnętrznej 

Czujnik temperatury otoczenia jednostki 

zewnętrznej zwarty lub rozwarty 

13
Usterka czujnika strony tłocznej sprężarki Czujnik strony tłocznej sprężarki zwarty lub 

rozwarty 

15
Błąd komunikacji między jednostką wewnętrzną a 

jednostką zewnętrzną 

Brak komunikacji przez ponad 4 min. 

16 Brak czynnika chłodniczego Sprawdzić szczelność układu

17

Usterka przełączania zaworu 4-drogowego Alarm i zatrzymanie w momencie wykrycia, że Td-

Tci 15 przez 1 minutę po uruchomieniu sprężarki 

na 10 minut w trybie grzania; potwierdzenie 

usterki, jeżeli pojawi się 3 razy w ciągu godziny. 

18
Zacięcie sprężarki (dotyczy tylko SPDU) Nienormalne zacięcie sprężarki jednostki 

wewnętrznej

19 Błąd wyboru obwodu modułu EEV Wybór niewłaściwego obwodu modułu EEV 

25 Przetężenie fazy U sprężarki Za duży prąd fazy U sprężarki 

25 Przetężenie fazy V sprężarki Za duży prąd fazy V sprężarki 

25 Przetężenie fazy W sprężarki Za duży prąd fazy W sprężarki 

45 Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem Nadciśnienie w instalacji poniżej 0,05 MPa 



PROCEDURA DIAGNOSTYKI PRODUKTU 

Kod 

usterki 
Opis problemu Analiza i diagnostyka Uwagi 

1 Usterka EEPROM Błąd krytyczny 

2

Zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego, 

wykryte przez program podczas obniżania 

częstotliwości sprężarki 

Jeżeli wystąpi 3 razy w ciągu godziny, usterka jest 

potwierdzana; poprzednie dwa razy nie powodują alarmu. 

Błąd niekrytyczny 

3 

Zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego 

w trakcie pracy sprężarki ze stałą 

prędkością. 

Nieprawidłowa praca modułu; jeżeli wystąpi 3 razy w 

ciągu godziny, usterka jest potwierdzana. 

Błąd krytyczny 

4
Nieprawidłowa komunikacja między płytką 

połączeniową a modułem. 

Brak odpowiedzi modułu w ciągu 4-minutowej sesji 

komunikacyjnej  

Błąd niekrytyczny 

5
Nadmierny prąd sprężarki Jeżeli wystąpi 3 razy w ciągu godziny, usterka jest 

potwierdzana; poprzednie dwa razy nie powodują alarmu. 

Błąd krytyczny 

7
Zablokowanie lub nienormalna praca 

sprężarki 

Jeżeli wystąpi 3 razy w ciągu godziny, usterka jest 

potwierdzana; poprzednie dwa razy nie powodują alarmu. 

Błąd krytyczny 

8

Za wysoka temperatura po stronie tłocznej. Jeżeli 10 s po włączeniu sprężarki TD przekracza 115 C, 

sprężarka jest zatrzymywana; Usterka jest potwierdzana w 

razie wystąpienia 3 razy w ciągu godziny. 

Błąd krytyczny 

9
Usterka silnika DC wentylatora  Jeżeli wystąpi 3 razy w ciągu godziny, usterka jest 

potwierdzana; poprzednie dwa razy nie powodują alarmu. 

Błąd krytyczny 

10

Nienormalne wskazania czujnika 

odszraniania jednostki zewnętrznej 

Przez 60 sekund wskazania czujnika są poniżej 20 lub 

powyżej 1000, ale w trybie chłodzenia ta usterka nie jest 

uwzględniana, a w trakcie odszraniania i przez 6 minut od 

jego zakończenia nie jest włączany alarm. 

Błąd niekrytyczny 

11 Nienormalne wskazania czujnika 

temperatury po stronie ssawnej 

Jeżeli wystąpi 3 razy w ciągu godziny, usterka jest 

potwierdzana; poprzednie dwa razy nie powodują alarmu. 

Błąd niekrytyczny 

12
Nienormalne wskazania czujnika 

temperatury otoczenia 

Przez 60 sekund wskazania czujnika są poniżej 20 lub 

powyżej 1000, ale w trakcie odszraniania i przez 6 minut 

od jego zakończenia nie jest włączany alarm. 

Błąd niekrytyczny 

13
Nienormalne wskazania czujnika 

temperatury po stronie tłocznej 

Po 3 minutach pracy sprężarki wskazanie czujnika jest 

przez 6 sekund mniejsze niż 20 lub ponad 1000. 

Błąd niekrytyczny 

15

Brak normalnej komunikacji między 

jednostką wewnętrzną a zewnętrzną 

Jednostki wewnętrznej nie można skontrolować 

nieprzerwanie przez 4 minuty lub nastąpiła usterka 

podporządkowanej jednostki wewnętrznej w systemie 

MAXI split 

Błąd niekrytyczny 

16
Brak czynnika chłodniczego lub 

zablokowany rurociąg tłoczny 

Jeżeli wystąpi 3 razy w ciągu godziny, usterka jest 

potwierdzana. 

Błąd krytyczny 

17
Nieprawidłowe działanie zaworu 4-

drogowego 

Jeżeli wystąpi 3 razy w ciągu godziny, usterka jest 

potwierdzana 

Błąd krytyczny 

18 
Za wysoki prąd podczas obniżania 

częstotliwości sprężarki 

Jeżeli wystąpi 3 razy w ciągu godziny, usterka jest 

potwierdzana; poprzednie dwa razy nie powodują alarmu. 

Błąd krytyczny 

19

Zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego 

wykryte przez program podczas pracy 

sprężarki ze stałą prędkością. 

Jeżeli wystąpi 3 razy w ciągu godziny, usterka jest 

potwierdzana; poprzednie dwa razy nie powodują alarmu. 

Błąd krytyczny 

23

Za wysoka temperatura modułu lub 

nieprawidłowe wskazania jego czujnika 

temperatury 

Jeżeli wystąpi 3 razy w ciągu godziny, usterka jest 

potwierdzana; poprzednie dwa razy nie powodują alarmu. 

Błąd krytyczny 

24

Zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego 

wykryte przez program podczas 

wzrostu/spadku częstotliwości pracy 

sprężarki 

Jeżeli wystąpi 3 razy w ciągu godziny, usterka jest 

potwierdzana; poprzednie dwa razy nie powodują alarmu. 

Błąd krytyczny 

27
Brak połączenia ze sprężarką Jeżeli wystąpi 3 razy w ciągu godziny, usterka jest 

potwierdzana; poprzednie dwa razy nie powodują alarmu. 

Błąd krytyczny 

28 Zabezpieczenie przepięciowe modułu Z płytki modułu Błąd niekrytyczny 

29
Zabezpieczenie modułu przed spadkiem 

napięcia 

Z płytki modułu Błąd niekrytyczny 

38
Nieprawidłowa komunikacja między 

modułami 

Przez 2 minuty nie można wykryć sygnału wejściowego Błąd niekrytyczny 

39

Nieprawidłowe wskazanie czujnika 

temperatury w skraplaczu 

Przez 60 sekund wskazania czujnika są poniżej 20 lub 

powyżej 1000, ale w trakcie odszraniania i przez 6 minut 

od jego zakończenia nie jest włączany alarm. 

Błąd niekrytyczny 

41
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PROCEDURA DIAGNOSTYKI PRODUKTU Diagnostyka z wykorzystaniem liczbowego sygnalizatora świetlnego 

Kod 

usterki 
Diagnoza Kod 

usterki 
Diagnoza Środki ostrożności związane 

z uzupełnianiem czynnika 
chłodniczego 

1. W instalacji musi być 
stosowany czynnik R410A 

2. Jeżeli całkowita 
długość rurociągów 
przekracza wartość 
standardową, na każdy metr 
przewodu należy dodać 20 g 
czynnika chłodniczego, z tym
że jego całkowita ilość nie 
może przekraczać podanej 
wartości maksymalnej 

1 Usterka pamięci EEPROM jednostki zewnętrznej 33
 Usterka czujnika temperatury przewodu gazowego w 

jednostce wewnętrznej B 

2 Przetężenie lub zwarcie w IPM 34
 Usterka czujnika temperatury przewodu gazowego w 

jednostce wewnętrznej C 

4 
Błąd komunikacji między modułem a ECU 
Kable komunikacyjne przerwane lub źle podłączone 

35
 Usterka czujnika temperatury przewodu gazowego w 

jednostce wewnętrznej D 

5 Przeciążenie pracującego modułu 36
 Usterka czujnika temperatury przewodu gazowego w 

jednostce wewnętrznej E 

6 
Za wysokie lub za niskie napięcie stałe modułu (poniżej 
192V lub powyżej 375V) 

38
 Usterka czujnika temperatury modułu 

8 
Za wysoka temperatura wylotowa. Brak czynnika 
chłodniczego, za wysoka temperatura otoczenia lub 
zablokowane PMV 

39
 Usterka czujnika temperatury skraplacza 

40

Usterka czujnika temperatury przewodu cieczowego w 
jednostce wewnętrznej E 

Jedn. zewn. Standard Maks. 

3U19FS1ERA 30 50 

9 Usterka silnika DC wentylatora 41
 Usterka czujnika temperatury rurociągów 3U24GS|1ERA 30 60 

10 Usterka czujnika temp. odszraniania 42
 Czujnik wysokiego ciśnienia w instalacji 4U26HS1ERA 40 70 

11 Usterka czujnika temp. ssania sprężarki 43
 Czujnik niskiego ciśnienia w instalacji 4U30HS1ERA 40 70 

12 Usterka czujnika temp. otoczenia 44

Zabezpieczenie wysokociśnieniowe instalacji. Nadmiar 
czynnika chłodniczego, wysoka temperatura 
skraplania lub usterka silnika wentylatora 

5U34HS1ERA 40 80 

1. Podczas użytkowania 
tego urządzenia nie trzeba 
kon gurować adresu. Tym 
niemniej przewody L/N
łączące jednostkę 
wewnętrzną z jednostką 
zewnętrzną muszą być 
odpowiednio podłączone, 
gdyż w przeciwnym razie 
nastąpi awaria łączności. 

2. Nastawa cichej pracy. 
Przełącznik „8” w 
przełączniku dwustanowym 
SW5 przestawić na „ON” – 
instalacja będzie pracować 
ciszej, ale jej wydajność 
również nieco spadnie. 

3. NIE zmieniać ustawień 
innych przełączników. 
Błędne nastawy mogą być 
przyczyną zniszczenia lub 

usterek system może praco-
wać w trybie awaryjnym.
ECU: Electronic Control 
Module / elektroniczny 
moduł sterujący
MCU: Micro Control Unit / 
mikrozespół sterujący
PMV: Pulse Modulated Valve 
/ Zawór sterowany 
impulsowo

awarii systemu. 
4. 

*

 W wypadku niektórych 

13 Usterka czujnika temp. po stronie tłocznej sprężarki 
45
 Zabezpieczenie niskociśnieniowe instalacji. Niedobór 

czynnika chłodniczego, niska temperatura 
odszraniania lub usterka silnika wentylatora 

15 
Usterka komunikacji między jednostką wewnętrzną a 
zewnętrzną 

46
 Usterka czujnika temperatury modułu 

16 Brak czynnika chłodniczego lub ulatnianie się czynnika 

Kon guracja przełącznika SW 1 na wyświetlaczu usterek 

17 Usterka przełączania zaworu 4-drogowego 
18 Przetężenie w module / usterka przełącznika modułu 
20 Jednostka wewnętrzna przeciążona 
21 Jednostka wewnętrzna zaszroniona 

23 
Za wysoka temperatura modułu (zabezpieczenie 
przeciążeniowe) 

1 2 3 4 
De nicja 

24 Za duży prąd sprężarki OFF OFF OFF 
 

Stan fabryczny (normalna praca) 

25 Za duży prąd wejściowy 
ON OFF OFF 

Wymuszone grzanie: częstotliwość 50Hz, 
PMV 200 impulsów, silnik wentylatora 
jednostki zewnętrznej klasy 5 

26 Zresetowanie MCU 

27 Usterka obwodu wykrywającego prąd modułu 
OFF ON OFF 

 

Wymuszone chłodzenie: częstotliwość 60Hz, 
PMV 200 impulsów, silnik wentylatora 
jednostki zewnętrznej klasy 7 

28 
Usterka czujnika temperatury przewodu cieczowego w 
jednostce wewnętrznej A 

29

30

31

32

 
Usterka czujnika temperatury przewodu cieczowego w 

Usterka czujnika temperatury przewodu cieczowego w jednostce wewnętrznej C

Usterka czujnika temperatury przewodu cieczowego w jednostce wewnętrznej D

Usterka czujnika temperatury przewodu gazowego w jednostce wewnętrznej A

jednostce wewnętrznej B 
OFF OFF OFF

OFF

OFF

OFF

 ON Praca znamionowa 

 3U19FS1ERA 3U24GS1ERA 4U26HS1ERA 4U30HS1ERA 5U34HS1ERA 5U45LS1ERA
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chłodzenie

na sucho

ogrzewanie

wewnątrz
Temp. suchego termometru 32°C

Temp. suchego termometru 18°C

Temp. suchego termometru 43°C

Temp. suchego termometru -5°C

Temp. suchego termometru 27°C

Temp. suchego termometru 15°C

Temp. suchego termometru 21°C

Temp. suchego termometru 23°C

Temp. suchego termometru 18°C

Temp. suchego termometru 26°C

Temp. suchego termometru 15°C

Temp. suchego termometru -15°C

na zewnątrz

wewnątrz

na zwenątrz

7. 

45



Start 

Sprawdzić, czy 

panel 

wyświetlacza jest 

dobrze 

dopasowany do 

jednostki 

nie 

Wymienić 

panel 

wyświetlacza i 

ponownie 

sprawdzić 

tak

Czy czerwona i 

zielona dioda na 

płytce 

drukowanej 

jednostki 

wewnętrznej 

migają na 

przemian 

nie

Czy na listwie 

zaciskowej jest 

napięcie 

wejściowe 

220V 

nie Sprawdzić listwę 

zaciskową i 

zasilanie 

tak tak

Płytka 

drukowana 

uszkodzona - 

wymienić 

nie

Sprawdzić, czy do 

panelu 

wyświetlacza 

dochodzi 

zasilanie 12V 

Sprawdzić, czy 

przewody 

zasilając nie 

mają przerwy 

nie Sprawdzić, czy 

bezpiecznik nie 

jest przepalony 

nie
Płytka 

drukowana 

uszkodzona - 

wymienić 

tak tak tak

Obwód panelu 

wyświetlacza 

uszkodzony – 

wymienić go 

Wymienić 

przewody 

zasilające i 

ponownie 

sprawdzić 

Wymienić 

bezpiecznik 

i ponownie 

sprawdzić 

Start 

Posługując się 

schematem, 

sprawdzić, czy 

czujnik jest 

prawidłowo 

połączony z płytką 

drukowaną 

nie
Ponownie 

podłączyć czujnik 

i powtórzyć 

kontrolę 

tak

Sprawdzić, czy w 

obwodzie czujnika 

nie ma przerwy 

oraz czy gniazdko 

płytki drukowanej 

nie jest uszkodzone 

nie
Sprawdzić, czy 

czujnik ma 

prawidłową 

rezystancję 

nie
Wymienić 

czujnik 

i powtórzyć 

kontrolę 

tak tak

Wymienić czujnik 

i sprawdzić 

Płytka drukowana 

uszkodzona – 

. 

.1. Usterka 1: Brak odczytów na panelu sterującym

46 www.haier-ac.pl

.2. Usterka 2: Usterka czujnika 



Start 

Posługując się 

schematem, 

sprawdzić, czy 

przewody 

komunikacyjne są 

prawidłowo 

podłączone 

nie
Ponownie 

podłączyć 

i powtórzyć 

kontrolę 

tak

Sprawdzić, czy w 

obwodzie gniazda 

łączącego płytki 

drukowane jednostki 

wewnętrznej/zewnętr

znej nie ma przerwy 

nie

Czy kabel zasilający 

nie jest za blisko 

kabla 

komunikacyjnego 

(zakłócanie 

transmisji) 

nie

Uszkodzona 

płytka 

drukowana – 

wymienić 

i powtórzyć 

kontrolę 

tak tak

Wymienić 

komunikacyjny kabel 

połączeniowy 

i sprawdzić ponownie 

Skorygować 

odległość i 

powtórzyć kontrolę 

Sprawdzić kod usterki na płytce sygnalizacyjnej jednostki zewnętrznej (5 kontrolek)

Start 

Czy złącze wejściowe 

silnika wentylatora 

nie jest źle 

podłączone (CN3 na 

płytce drukowanej) 

nie

Sprawdzić, czy nie 

ma usterek w 

podłączeniu 

przewodu 

sterującego silnika 

wentylatora (CN23 

na płytce 

drukowanej) 

nie Uszkodzona 

płytka 

drukowana – 

wymienić 

tak tak

Wymienić złącze 

wejściowe silnika 

wentylatora, odciąć 

zasilanie i ponownie 

je podłączyć 

Wymienić złącze 

wejściowe 

przewodu 

sterującego, odciąć 

zasilanie i 

ponownie je 

podłączyć 

.3. Usterka 3: Brak komunikacji między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną

.4. Usterka 4: Nieprawidłowe dane w pamięci EEPROM na płytce drukowanej jednostki wewnętrznej

 Jeżeli usterka pojawia się przy pierwszym podłączeniu zasilania, oznacza to, że pamięć EEPROM (gniazdo 8-bitowe) jest nieprawidłowo 

podłączona lub uszkodzona. 

 Jeżeli usterka pojawi się podczas pracy klimatyzatora, oznacza to, że pamięć EEPROM jest uszkodzona i trzeba ją wymienić.

.5. Usterka 5: Powtórzony numer jednostki wewnętrznej 

 Najpierw należy sprawdzić numery jednostek: w tym celu na 15 sekund wciska się przycisk SLEEP, co powoduje 5-krotne włączenie brzęczyka 

i pojawienie się na wyświetlaczu liczby będącej numerem jednostki wewnętrznej. W ten sposób można sprawdzić, czy któryś numer się nie 

powtarza, a jeżeli faktycznie tak jest, należy wpisać właściwą liczbę, zgodnie z procedurą nadawania numerów jednostkom.

 Bezpośrednie zresetowanie numerów jednostek: jednostka podłączona do przewodu A jednostki zewnętrznej otrzymuje nr 1, 

jednostka podłączona do przewodu B otrzymuje nr 2, jednostka podłączona do przewodu C otrzymuje nr 3.

6. Usterka 6: Usterka silnika wentylatora jednostki wewnętrznej; silnik AC wentylatora nie wykrywa

         przejścia przez 0 przy 50Hz

.7. Usterka 7: Usterka jednostki zewnętrznej
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Start 

Pos uguj c si  schematem, 
sprawdzi , czy czujnik jest 
prawid owo pod czony do 

p ytki drukowanej 

nie 
Prawid owo pod czy  

czujniki powtórzy  
kontrol  

tak

Sprawdzi , czy w obwodzie 
czujnika nie ma przerwy 

oraz czy gniazdko 
przy czeniowe na p ytce 

drukowanej nie jest 
uszkodzone 

nie 
Czy czujnik ma w a ciw  

rezystancj  
nie 

Wymieni  czujnik 
i powtórzy  

kontrol  

tak tak

Wymieni  czujnik i 
powtórzy  kontrol  

P ytka drukowana jest 
uszkodzona; wymieni  j  

i powtórzy  kontrol  

Pierwsze dwie usterki mogą być usunięte automatycznie; jeżeli usterka ta pojawia się na płytce jednostki zewnętrznej i nie znika 

przez długi czas, oznacza to:

1. Przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia w instalacji spowodowało wyłączenie jednostki i zadziałanie

zabezpieczenia sprężarki. Usterkę można usunąć bez wyłączania klimatyzatora.

2. Nieprawidłowo podłączony przewód czujnika ciśnienia lub przerwa w obwodzie czujnika.

Start 

Sprawdzi , czy przewód 
cz cy czujnik z p ytk  
drukowan  nie jest 
uszkodzony lub le 

pod czony 

nie Sprawdzi , czy 2 proste 
ko cówki na czujniku 
ci nienia s  w dobrym 

stanie 

tak silnik wentylatora 
jednostki zewn trznej nie 
mo e normalnie ruszy  w 

trybie ch odzenia 

nie Wymieni  g ówn  p ytk  
sterownika i powtórzy  

kontrol  

tak nie tak

Wymieni  przewód cz cy 
czujnika ci nienia, wy czy  

i w czy  zasilanie, 
powtórzy  kontrol  

Wymieni  przewód 
cz cy czujnika 

ci nienia, wy czy  i 
w czy  zasilanie, 
powtórzy  kontrol  

Sprawdzi , czy do silnika 
jednostki zewn trznej 

dop ywa pr d 

nie Wymieni  silnik jednostki 
zewn trznej i powtórzy  

kontrol  

.8. Usterka 8: Usterka czujników alarmowych jednostki zewnętrznej

.9. Usterka 9: Awaria zabezpieczenia nadprądowego lub przetwornika prądu przemiennego, 

zablokowany wirnik sprężarki, silnie drgania sprężarki, nienormalny rozruch sprężarki, usterka obwodu 

wykrywającego stan urządzenia lub uszkodzona sprężarka.
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1. Uszkodzenie modułu zasilającego (SPDU); należy go wymienić i ponownie podłączyć zgodnie ze schematem (prawdopodo-

    bieństwo 70%).

2. Zwarcie na płytce zasilacza, powodujące uszkodzenie modułu zasilającego (prawdopodobieństwo 15%)

3. Uszkodzenie sprężarki, powodujące taką usterkę (prawdopodobieństwo 10%).

4. Usterka głównej płyty sterownika – należy ją wymienić (prawdopodobieństwo 5%).

8.10. Usterka 10: Przekroczenie maksymalnego ciśnienia

Przyczyny:
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DLA R410A

DLA R321 U 3 5 S 2 S M 1 F A
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POMARAŃCZOWY BIAŁY

CZERWONY

ŻÓŁTY NIEBIESKI

ŻYŁY: WARTOŚĆ REZYSTANCJI W TEMP. 20OC

BIAŁA-CZERWONA

46 Ω +/-10%
NIEBIESKA-CZERWONA

POMARŃCZOWA-CZERWONA

ŻÓŁTA-CZERWONA

ŻYŁY: WARTOŚĆ REZYSTANCJI W TEMP. 20OC

BIAŁA-BRĄZOWA

46 Ω +/-10%
ŻÓŁTA-CZERWONA

POMARŃCZOWA-BRĄZOWA

NIEBIESKA-CZERWONA

POMARAŃCZOWY

ŻÓŁTY NIEBIESKI

CZERWONY

BRĄZOWY

BIAŁY

10. PRZYKŁADOWE INFORMACJE TECHNICZNE

10.1. Elektroniczny zawór rozprężny - typ 5-żyłowy

10.2. Elektroniczny zawór rozprężny - typ 6-żyłowy

Wartość rezystencji mierzymy po odpięciu cewki z płyty sterującej, na zdjętym zasilaniu!

Napięcie wyjściowe na cewką zaworu - 12V DC. Napięcie najlepiej mierzyć podczas postoju urządzenia. Po załączeniu zasila-
nia sprawdzić odgłos ustawienia się zaworu (słuszalne dźwięki “tic, tic, tic, tic...”).
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10.3. Elektroniczny zawór rozprężny - test napięć wyjściowych

Napięcie wyjściowe na cewką - 12V DC, mierzone między 6 lub 5 a 4,3,2,1 przy załączonym zasilaniu. Pomiar wykonujemy 
podczas postoju urządzenia.

Dla typu 5-żyłowego diagnoza jest taka sama.
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ŻYŁY: WARTOŚĆ REZYSTANCJI W TEMP. 20OC

CZERWONO-CZARNA 330 Ω +/-10%     /     320 Ω +/-10%

BIAŁA-CZARNA 500 Ω +/-10%     /     400 Ω +/-10%

CZERWONA-BIAŁA 830 Ω +/-10%     /     720 Ω +/-10%

ŻYŁY: WARTOŚĆ REZYSTANCJI W TEMP. 20OC

CZARNA BIAŁA 110 Ω +/-10%     /     90 Ω +/-10%

CZARNA ŻÓŁTA 260 Ω +/-10%     /     193 Ω +/-10%

BIAŁA ŻÓŁTA 370 Ω +/-10%     /     283 Ω +/-10%

tester 
czarny

tester 
czerwony

W zależności od modelu rezystancje mogą trochę się różnić. Wartość między czerwoną i białą żyłą musi odpowaidać sumie 
dwóch pozostałych pomiarów. 

Pomiar wykonuje się na odpiętym silniku. Nie wypinać silnika przy załączonym zasilaniu!!!

W linii sterowania, między przewodem czarny-biały i brązowy-biały  
- 5V DC.

W linii zasilania, napięcie na pinach będzie występowało tylko podczas 
pracy silnika wentylatora. W przypadku błędu komunikacji jednostki 
wewnętrznej tego napięcia nie da się zmierzyć. Dlatego powinno się 
opierać na diagnozie oporności silnika. Pomiar napięcia może być przy-
datny, wówczas gdy mamy do czynienia z sytuacjami niestandardowymi 
np. głośna praca silnika spowodowana przebiciem na kondensatorze. 

W zależności od modelu silnika rezystancje mogę trochę się różnić.

Pomiar rezystancji wykonuje się na odpiętym silniku.
Nie wypinać silnika przy załączonym zasilaniu!!!

0 Ω na którymś z uzwojeń oznacza zwarcie silnika.

Pomiar napięcia wyjściowego na silnik wentylatora między 1 i 4 (czerwony - czarny)  
- ok. 310V DC i ok. 15V DC między 5 i 4 (biały - czarny).

10.4. Silnik wentylatora jednostki wewnętrznej - asynchroniczny 230V AC - pomiar rezystencji i napięć

10.5. Silnik wentylatora jednostki wewnętrznej - prądu stałego 310V DC - pomiar rezystancji i napięć

PRZYKŁAD:

PRZYKŁAD:

NR PIN: FUNKCJA:

1. CZARNA ŻYŁA
BIEGI WENTYLATORA, SYGNAŁ 

ZWROTNY KOMUNIKACJA
2. BIAŁA ŻYŁA

3. BRĄZOWA ŻYŁA

NR PIN: FUNKCJA:

1. CZERWONA ŻYŁA

LINIA ZASILANIA2. BIAŁA ŻYŁA

3. CZARNA ŻYŁA

NR PIN: FUNKCJA:

1. CZERWONA ŻYŁA NAPIĘCIE (VDC)

2. BRAK ŻYŁY -

3. BRAK ŻYŁY -

4. CZARNA ŻYŁA UZIEMIENIE (GND)

5. BIAŁA ŻYŁA NAPIĘCIE STEROWANIA (VCC)

6. NIEBIESKA ŻYŁA SYGNAŁ ZWROTNY

7. ŻÓŁTA ŻYŁA PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (VSP)
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10.6. Silnik wentylatora jednostki zewnętrznej - prądu stałego 310V DV - pomiar rezystancji i napięć

ŻYŁY: WARTOŚĆ REZYSTANCJI W TEMP. 20OC

CZERWONA CZARNA > 300 kΩ

BIAŁA CZARNA > 300 kΩ

ŻÓŁTA CZARNA 200 kΩ +/-10% 

BIAŁA ŻÓŁTA 200 kΩ +/-10%

tester czarny
tester 

czerwony

NR PIN: FUNKCJA:

1. CZERWONA ŻYŁA NAPIĘCIE (VDC)

2. BRAK ŻYŁY -

4. CZARNA ŻYŁA UZIEMIENIE (GND)

5. BIAŁA ŻYŁA NAPIĘCIE STEROWANIA (VCC)

7. ŻÓŁTA ŻYŁA PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (VSP)

6. NIEBIESKA ŻYŁA SYGNAŁ ZWROTNY

Wartość rezystancji dla dwóch pierwszych pomiarów z tabeli, w zależności od modelu mogą się różnić. Przy sprawnych 
silnikach pierwszy pomiar może wynosić wartość rzędy MΩ, nawet do 14 MΩ.

Pomiar rezystancji wykonuje się na wpiętym silniku. Nie wypinać silnika przy załączonym zasilaniu!!!

Pomiar napięcia między 1 i 3 - 310V DC, między 4 i 3 - 15V DC.



Typ urządzenia

Średnica 
przewodów

Sterowanie

Zabezpieczenie 
nadprądowe

Rozstaw otworów 
pod mocowanie 

jednostki 
zewnętrznej

Max długość 
instalacji / 

max różnica 
wysokości

Długość instalacji 
bez doładowania 

/ Ilość czynnika 
na dodatkowy m 

instalacji

Typ pilota standardowego

Średnica rury 
odpływu 

skroplin (Ø wew 
/ Ø zew)

Pompka 
skroplin w 

standardzie
ciecz gaz

Ilość żył x 
przekrój

Ilość żył x 
przekrój

cal cal mm2 mm2 mm m; m m; g/m mm

TUNDRA AS09TA2HRA/1U09BE8ERA 1/4” 3/8” 3 x 1.5 mm2 4 x 0.75 mm2 1-biegunowy C16 500 mm / 256 mm 15 m ; 10 m 7 m ; 20 g/m Bezprzewodowy YR-HE / -

TUNDRA AS12TA2HRA/1U12BE8ERA 1/4” 3/8” 3 x 1.5 mm2 4 x 0.75 mm2 1-biegunowy C16 500 mm / 256 mm 15 m ; 10 m 7 m ; 20 g/m Bezprzewodowy YR-HE / -

TUNDRA AS18TD2HRA/1U18EE8ERA 1/4” 1/2” 3 x 2.5 mm2 4 x 1.50 mm2 1-biegunowy C20 500 mm / 256 mm 25 m ; 15 m 10 m ; 20 g/m Bezprzewodowy YR-HE / -

TUNDRA AS24TD2HRA/1U24RE8ERA 1/4” 1/2” 3 x 2.5 mm2 4 x 1.50 mm2 1-biegunowy C20 628 mm / 356 mm 25 m ; 15 m 10 m ; 20 g/m Bezprzewodowy YR-HE / -

TIDE AS09GB3HRA/1U09BE6ERA 1/4” 3/8” 3 x 1.5 mm2 4 x 0.75 mm2 1-biegunowy C16 500 mm / 256 mm 15 m ; 10 m 7 m ; 20 g/m Bezprzewodowy YR-HE / -

TIDE AS12GB3HRA/1U12BE6ERA 1/4” 3/8” 3 x 1.5 mm2 4 x 0.75 mm2 1-biegunowy C16 500 mm / 256 mm 15 m ; 10 m 7 m ; 20 g/m Bezprzewodowy YR-HE / -

TIDE AS18GD3HRA/1U18EE6ERA 1/4” 1/2” 3 x 2.5 mm2 4 x 1.50 mm2 1-biegunowy C20 500 mm / 256 mm 25 m ; 15 m 10 m ; 20 g/m Bezprzewodowy YR-HE / -

TIDE AS24GF3HRA/1U24GE6ERA 3/8” 5/8” 3 x 2.5 mm2 4 x 1.50 mm2 1-biegunowy C20 628 mm / 356 mm 25 m ; 15 m 10 m ; 50 g/m Bezprzewodowy YR-HE / -

AQUA AS09QS2ERA/1U09BS3ERA 1/4” 3/8” 3 x 1.5 mm2 4 x 0.75 mm2 1-biegunowy C16 500 mm / 256 mm 15 m ; 10 m 7 m ; 20 g/m Bezprzewodowy YR-HB / -

AQUA AS12QS2ERA/1U12BS3ERA 1/4” 3/8” 3 x 1.5 mm2 4 x 0.75 mm2 1-biegunowy C16 500 mm / 256 mm 15 m ; 10 m 7 m ; 20 g/m Bezprzewodowy YR-HB / -

NEBULA AS09NS1HRA/1U09BS3ERA 1/4” 3/8” 3 x 1.5 mm2 4 x 0.75 mm2 1-biegunowy C16 500 mm / 256 mm 15 m ; 10 m 7 m ; 20 g/m Bezprzewodowy YR-HB / -

NEBULA AS12NS1HRA/1U12BS3ERA 1/4” 3/8” 3 x 1.5 mm2 4 x 0.75 mm2 1-biegunowy C16 500 mm / 256 mm 15 m ; 10 m 7 m ; 20 g/m Bezprzewodowy YR-HB / -

NEBULA AS18NS1HRA/1U18FS2ERA(S) 1/4” 1/2” 3 x 2.5 mm2 4 x 1.50 mm2 1-biegunowy C20 583 mm / 320 mm 25 m ; 15 m 10 m ; 50 g/m Bezprzewodowy YR-HB / -

NEBULA AS24NS1HRA/1U24GS1ERA 3/8” 5/8” 3 x 4.0 mm2 4 x 1.50 mm2 1-biegunowy C20 633 mm / 308 mm 25 m ; 15 m 10 m ; 50 g/m Bezprzewodowy YR-HB / -

BREZZA AS09BS4HRA/1U09BS3ERA 1/4” 3/8” 3 x 1.5 mm2 4 x 0.75 mm2 1-biegunowy C16 500 mm / 256 mm 15 m ; 10 m 7 m ; 20 g/m Bezprzewodowy YR-HG / -

BREZZA AS12BS4HRA/1U12BS3ERA 1/4” 3/8” 3 x 1.5 mm2 4 x 0.75 mm2 1-biegunowy C16 500 mm / 256 mm 15 m ; 10 m 7 m ; 20 g/m Bezprzewodowy YR-HG / -

BREZZA AS18BS4HRA/1U18FS2ERA(S) 1/4” 1/2” 3 x 2.5 mm2 4 x 1.50 mm2 1-biegunowy C20 583 mm / 320 mm 25 m ; 15 m 10 m ; 50 g/m Bezprzewodowy YR-HG / -

BREZZA AS24BS4HRA/1U24GS1ERA 3/8” 5/8” 3 x 4.0 mm2 4 x 1.50 mm2 1-biegunowy C20 633 mm / 308 mm 25 m ; 15 m 10 m ; 50 g/m Bezprzewodowy YR-HG / -

DAWN AS09DCAHRA/1U09JEDFRA 1/4” 3/8” 3 x 1.5 mm2 4 x 0.75 mm2 1-biegunowy C16 590 mm / 324 mm 15 m ; 10 m 7 m ; 20 g/m Bezprzewodowy YR-HQ / -

DAWN AS12DCAHRA/1U12JECFRA 1/4” 3/8” 3 x 1.5 mm2 4 x 0.75 mm2 1-biegunowy C16 590 mm / 324 mm 15 m ; 10 m 7 m ; 20 g/m Bezprzewodowy YR-HQ / -

CASSETTE AB12CS2ERA(S)/1U12BS3ERA 1/4” 3/8” 3 x 1.5 mm2 4 x 0.75 mm2 1-biegunowy C16 500 mm / 256 mm 15 m ; 10 m 5 m ; 45 g/m Bezprzewodowy YR-HD 26 / 32 mm x

CASSETTE AB18CS2ERA(S)/1U1FS2ERA(S) 1/4” 1/2” 3 x 2.5 mm2 4 x 1.50 mm2 1-biegunowy C20 583 mm / 320 mm 25 m ; 15 m 5 m ; 45 g/m Bezprzewodowy YR-HD 26 / 32 mm x

CASSETTE AB24CS2ERA(S)/1U24GS1ERA 3/8” 5/8” 3 x 4.0 mm2 4 x 1.50 mm2 1-biegunowy C20 633 mm / 308 mm 25 m ; 15 m 7 m ; 45 g/m Bezprzewodowy YR-HD 26 / 32 mm x

CASSETTE AB28ES1ERA(S)/1U28GS2ERA(S) 3/8” 5/8” 3 x 4.0 mm2 4 x 2.50 mm2 1-biegunowy C20 633 mm / 308 mm 25 m ; 15 m 20 m ; 45 g/m Bezprzewodowy YR-HD 26 / 32 mm x

CASSETTE AB36ES1ERA(S)/1U36HS1ERA(S) 3/8” 5/8” 3 x 4.0 mm2 4 x 2.50 mm2 1-biegunowy C20 580 mm / 380 mm 30 m ; 20 m 20 m ; 45 g/m Bezprzewodowy YR-HD 26 / 32 mm x

CASSETTE AB48ES1ERA(S)/1U48LS1ERA(S) 3/8” 3/4” 3 x 4.0 mm2 4 x 2.50 mm2 1-biegunowy C25 648 mm / 447 mm 50 m ; 30 m 20 m ; 45 g/m Bezprzewodowy YR-HD 26 / 32 mm x

CASSETTE AB48ES1ERA(S)/1U48LS1ERB(S) 3/8” 3/4” 5 x 4.0 mm2 4 x 2.50 mm2 3-biegunowy C25 648 mm / 447 mm 50 m ; 30 m 20 m ; 45 g/m Bezprzewodowy YR-HD 26 / 32 mm x

CASSETTE AB60ES2ERA(S)/1U60IS2ERB(S) 3/8” 3/4” 5 x 4.0 mm2 4 x 2.50 mm2 3-biegunowy C32 580 mm / 380 mm 50 m ; 30 m 20 m ; 45 g/m Bezprzewodowy YR-HD 26 / 32 mm x

CASSETTE AB60CS1ERA(S)/1U60IS2ERB(S) 3/8” 3/4” 5 x 4.0 mm2 4 x 2.50 mm2 3-biegunowy C32 580 mm / 380 mm 50 m ; 30 m 20 m ; 45 g/m Bezprzewodowy YR-HD 26 / 32 mm x

CONVERTIBLE AC12CS1ERA(S)/1U12BS3ERA 1/4” 3/8” 3 x 1.5 mm2 4 x 0.75 mm2 1-biegunowy C16 500 mm / 256 mm 15 m ; 10 m 5 m ; 45 g/m Bezprzewodowy YR-HD 18 / 20 mm -

CONVERTIBLE AC18CS1ERA(S)/1U1FS2ERA(S) 1/4” 1/2” 3 x 2.5 mm2 4 x 1.50 mm2 1-biegunowy C20 583 mm / 320 mm 25 m ; 15 m 5 m ; 45 g/m Bezprzewodowy YR-HD 18 / 20 mm -

CONVERTIBLE AC24CS1ERA(S)/1U24GS1ERA 3/8” 5/8” 3 x 4.0 mm2 4 x 1.50 mm2 1-biegunowy C20 633 mm / 308 mm 25 m ; 15 m 7 m ; 45 g/m Bezprzewodowy YR-HD 18 / 20 mm -

CONVERTIBLE AC28ES1ERA(S)/1U28GS2ERA(S) 3/8” 5/8” 3 x 4.0 mm2 4 x 2.50 mm2 1-biegunowy C20 633 mm / 308 mm 25 m ; 15 m 20 m ; 45 g/m Bezprzewodowy YR-HD 20 / 25 mm -

CONVERTIBLE AC36ES1ERA(S)/1U36HS1ERA(S) 3/8” 5/8” 3 x 4.0 mm2 4 x 2.50 mm2 1-biegunowy C20 580 mm / 380 mm 30 m ; 20 m 20 m ; 45 g/m Bezprzewodowy YR-HD 20 / 25 mm -

CONVERTIBLE AC48FS1ERA(S)/1U48LS1ERA(S) 3/8” 3/4” 3 x 4.0 mm2 4 x 2.50 mm2 1-biegunowy C25 648 mm / 447 mm 50 m ; 30 m 20 m ; 45 g/m Bezprzewodowy YR-HD 20 / 25 mm -

CONVERTIBLE AC48FS1ERA(S)/1U48LS1ERB(S) 3/8” 3/4” 5 x 4.0 mm2 4 x 2.50 mm2 3-biegunowy C25 648 mm / 447 mm 50 m ; 30 m 20 m ; 45 g/m Bezprzewodowy YR-HD 20 / 25 mm -

CONVERTIBLE AC60FS1ERA(S)/1U60IS2ERB(S) 3/8” 3/4” 5 x 4.0 mm2 4 x 2.50 mm2 3-biegunowy C32 580 mm / 380 mm 50 m ; 30 m 20 m ; 45 g/m Bezprzewodowy YR-HD 20 / 25 mm -

SLIM DUCT AD12SS1ERA(N)/1U12BS3ERA 1/4” 3/8” 3 x 1.5 mm2 4 x 0.75 mm2 1-biegunowy C16 500 mm / 256 mm 15 m ; 10 m 5 m ; 45 g/m Przewodowy YR-E17 25 / 29 mm -

SLIM DUCT AD18SS1ERA(N)/1U1FS2ERA(S) 1/4” 1/2” 3 x 2.5 mm2 4 x 1.50 mm2 1-biegunowy C20 583 mm / 320 mm 25 m ; 15 m 5 m ; 45 g/m Przewodowy YR-E17 25 / 29 mm -

SLIM DUCT AD24SS1ERA(N)/1U24GS1ERA 3/8” 5/8” 3 x 4.0 mm2 4 x 1.50 mm2 1-biegunowy C20 633 mm / 308 mm 25 m ; 15 m 7 m ; 45 g/m Przewodowy YR-E17 25 / 29 mm -

MEDIUM ESP DUCT AD12MS1ERA/1U12BS3ERA 1/4” 3/8” 3 x 1.5 mm2 4 x 0.75 mm2 1-biegunowy C16 500 mm / 256 mm 15 m ; 10 m 5 m ; 45 g/m Przewodowy YR-E17 25 / 29 mm x

MEDIUM ESP DUCT AD18MS1ERA/1U1FS2ERA(S) 1/4” 1/2” 3 x 2.5 mm2 4 x 1.50 mm2 1-biegunowy C20 583 mm / 320 mm 25 m ; 15 m 5 m ; 45 g/m Przewodowy YR-E17 25 / 29 mm x

MEDIUM ESP DUCT AD24MS1ERA/1U24GS1ERA 3/8” 5/8” 3 x 4.0 mm2 4 x 1.50 mm2 1-biegunowy C20 633 mm / 308 mm 25 m ; 15 m 7 m ; 45 g/m Przewodowy YR-E17 26 / 32 mm x

MEDIUM ESP DUCT AD28MS2ERA(S)/1U28GS2ERA(S) 3/8” 5/8” 3 x 4.0 mm2 4 x 2.50 mm2 1-biegunowy C20 633 mm / 308 mm 25 m ; 15 m 20 m ; 45 g/m Przewodowy YR-E17 35 / 39 mm x

MEDIUM ESP DUCT AD36NS1ERA(S)/1U36HS1ERA(S) 3/8” 5/8” 3 x 4.0 mm2 4 x 2.50 mm2 1-biegunowy C20 580 mm / 380 mm 30 m ; 20 m 20 m ; 45 g/m Przewodowy YR-E17 35 / 39 mm -

HIGH ESP DUCT AD48HS1ERA(S)/1U48LS1ERA(S) 3/8” 3/4” 3 x 4.0 mm2 4 x 2.50 mm2 1-biegunowy C25 648 mm / 447 mm 50 m ; 30 m 20 m ; 45 g/m Przewodowy YR-E17 26 / 32 mm -

HIGH ESP DUCT AD48HS1ERA(S)/1U48LS1ERB(S) 3/8” 3/4” 5 x 4.0 mm2 4 x 2.50 mm2 3-biegunowy C25 648 mm / 447 mm 50 m ; 30 m 20 m ; 45 g/m Przewodowy YR-E17 26 / 32 mm -

HIGH ESP DUCT AD60HS1ERA(S)/1U60IS2ERB(S) 3/8” 3/4” 5 x 4.0 mm2 4 x 2.50 mm2 3-biegunowy C32 580 mm / 380 mm 50 m ; 30 m 20 m ; 45 g/m Przewodowy YR-E17 26 / 32 mm -

CABINET AP48KS1ERA(S)/1U48LS1ERA(S) 3/8” 3/4” 3 x 4.0 mm2 4 x 2.50 mm2 1-biegunowy C25 648 mm / 447 mm 50 m ; 30 m 20 m ; 45 g/m Bezprzewodowy YR-HD / -

CABINET AP48KS1ERA(S)/1U48LS1ERB(S) 3/8” 3/4” 5 x 4.0 mm2 4 x 2.50 mm2 3-biegunowy C25 648 mm / 447 mm 50 m ; 30 m 20 m ; 45 g/m Bezprzewodowy YR-HD / -

CABINET AP60KS1ERA(S)/1U60IS2ERB(S) 3/8” 3/4” 5 x 4.0 mm2 4 x 2.50 mm2 3-biegunowy C32 580 mm / 380 mm 50 m ; 30 m 20 m ; 45 g/m Bezprzewodowy YR-HD / -
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