
DLA INSTALATORAINSTRUKCJA MONTAŻU
Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, należy od początku do końca przeczytać niniejszą instrukcję 
obsługi oraz instrukcję montażu jednostki wewnętrznej, przed jej zamontowaniem. Językiem oryginału jest język 
angielski. Inne wersje językowe są tłumaczeniem oryginału.

Klimatyzacje
PUHZ-SHW•HA
Pompa ciepła powietrze - woda
PUHZ-SHW•HA
PUHZ-SHW•KA

Güvenli ve doğru kullanım için, dış üniteyi monte etmeden önce bu kılavuzu ve iç unite montaj kılavuzunu dikkatlice 
okuyun. Aslı İngilizce’dir. Diğer dillerdeki sürümler aslının çevirisidir. 

Для обеспечения безопасной и надлежащей эксплуатации внимательно прочтите данное руководство и руководство по установке внутреннего 
прибора перед установкой наружного блока. Языком оригинала является английский. Версии на других языках являются переводом оригинала.

INSTALLATIONSHANDBUCH
Für den sicheren und korrekten Gebrauch lesen Sie dieses Handbuch und das Installationshandbuch für das 
Innengerät  sorgfältig  durch,  bevor Sie die Außenanlage installieren. Das Original ist in Englisch. Die  anderen 
Sprachversionen sind vom Original übersetzt.

MANUEL D’INSTALLATION
Avant d’installer l’appareil extérieur, lire attentivement ce manuel ainsi que le manuel d’installation de l’ap- pareil 
intérieur. L’anglais est l’original. Les versions fournies dans d’autres langues sont des traductions de l’original.

INSTALLATIEHANDLEIDING
Lees voor een veilig en correct gebruik eerst deze handleiding en de installatiehandleiding van de binnenapparaat 
zorgvuldig door voordat u met het installeren van de buitenapparaat begint. Het Engels is het origineel. De andere 
taalraat versies zijn vertalingen van het origineel.

MANUAL DE INSTALACIÓN
Para un uso correcto y seguro, lea detalladamente este manual y el manual de instalación de la unidad interior 
antes de instalar la unidad exterior. El idioma original del documento es el inglés. Las versiones en los demás 
idiomas son traducciones del original.

MANUALE DI INSTALLAZIONE
Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente il presente manuale ed il manuale d’installazione dell’unità 
interna prima di installare l’unità esterna. Il testo originale è redatto in lingua Inglese. Le altre versioni linguistiche 
rappresentano traduzioni dell’originale.

Για σωστή και ασφαλή χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο καθώς και το εγχειρίδιο εγκατάστασης της εσωτερικής 
μονάδας, πριν εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα. Η γλώσσα του πρωτοτύπου είναι η αγ- γλική. Οι εκδόσεις άλλων γλωσσών 
είναι μεταφράσεις του πρωτοτύπου.

MANUAL DE INSTALAÇÃO
Para uma utilização segura e correcta, leia atentamente este manual e o manual de instalação da unidade interior 
antes de instalar a unidade exterior. O idioma original é o inglês. As versões em outros idiomas são traduções 
do idioma original.

INSTALLATIONSMANUAL
Læs af sikkerhedshensyn denne manual samt manualen til installation af indendørsenheden grundigt, før du ins-
tallerer udendørsenheden. Engelsk er originalen. De andre sprogversioner er oversættelser af originalen.

INSTALLATIONSMANUAL
Läs den här bruksanvisningen och inomhusenhetens installationshandbok noga innan utomhusenheten installe-
ras så att den används på ett säkert och korrekt sätt. Engelska är originalspråket. De övriga språkversionerna är 
översättningar av originalet.

INSTALLERINGSHÅNDBOK 
For å sikre trygg og riktig bruk skal denne håndboken samt installasjonshåndboken for innendørsenheten leses 
grundig igjennom før enheten installeres. Engelsk er originalspråket. De andre språkversjonene er oversettelser 
av originalen.

ASENNUSOPAS
Turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi lue tämä opas sekä sisäyksikön asennusopas huolellisesti 
ennen yksikön asentamista. Alkuperäiskieli on englanti. Muut kieliversiot ovat alkuperäisen käännöksiä.

TIL INSTALLATØREN

FÖR INSTALLATÖREN

PARA O INSTALADOR

PER L’INSTALLATORE

PARA EL INSTALADOR

VOOR DE INSTALLATEUR

POUR L’INSTALLATEUR

FÜR INSTALLATEURE

FOR MONTØREN
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Türkçe

Deutsch

Français
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Italiano
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Português
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Spis treści

1. Środki bezpieczeństwa

►  Przed montażem jednostki należy przeczytać wszystkie “Środki bezpie-
czeństwa”. 

►  Przed podłączeniem do sieci elektrycznej należy zgłosić ten fakt lub uzy-
skać zgodę dostawcy energii. 

► Urządzenie zgodne z normą IEC/EN 61000-3-12
    (PUHZ-SHW80/112VHA)
► PUHZ-SHW230YKA
   “To urządzenie jest zgodne z IEC 61000-3-12 pod warunkiem że moc zwar-

cia Ssc jest większa lub równa Ssc (*1) w punkcie połączenia między za-
silaniem użytkownika a siecią zasilającą. Instalator lub użytkownik urzą-
dzenia, w porozumieniu z operatorem sieci dystrybucyjnej, jeśli zajdzie 
taka konieczność, jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby urządzenie 
zostało podłączone tylko do sieci zasilającej o mocy zwarcia Ssc większej 
lub równej Ssc (*1)”

     Ssc (*1)
Model Ssc (MVA)

PUHZ-SHW230YKA 1,35

Po zakończeniu prac instalacyjnych należy wyjaśnić klientowi zastosowanie “Środ-
ków bezpieczeństwa,” a także konserwację jednostki zgodnie z informacjami w In-
strukcji obsługi oraz przeprowadzić pracę testową w celu zapewnienia normalnego 
działania. Należy przekazać użytkownikowi Instrukcję montażu oraz Instrukcję ob-
sługi. Instrukcje te należy przekazać kolejnym użytkownikom.

 : Wskazuje element, który należy uziemić.

 Ostrzeżenie:
Uważnie przeczytać etykiety przymocowane do jednostki głównej.

 Ostrzeżenie:
•  Użytkownikowi nie wolno samodzielnie montować jednostki. Poprosić dystrybutora 

lub autoryzowanego technika o zamontowanie jednostki. W przypadku nieprawidłowe-
go montażu jednostki, może dojść do wycieku wody, porażenia prądem elektrycznym 
lub pożaru.

•  Podczas prac montażowych należy postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi w 
Instrukcji montażu oraz używać narzędzi i elementów rur wykonanych specjalnie do 
użytku z czynnikiem chłodniczym R410A. Czynnik chłodniczy R410A w układzie HFC 
znajduje się pod ciśnieniem 1,6 raza wyższym od ciśnienia zwykłych czynników chłod-
niczych. Jeśli użyje się elementów rurowych, które nie zostały zaprojektowane dla 
czynnika chłodniczego R410A oraz jednostka zostanie nieprawidłowo zamontowana, 
rury mogą pęknąć i spowodować uszkodzenia lub obrażenia. Ponadto może dojść do 
wycieku wody, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

•  Jednostkę należy zamontować zgodnie z instrukcją, aby zminimalizować ryzyko uszko-
dzenia na skutek trzęsienia ziemi, tajfunu lub silnych wiatrów. Nieprawidłowo zamonto-
wana jednostka może się przewrócić i spowodować uszkodzenia lub obrażenia.

•  Jednostkę należy pewnie zamontować na konstrukcji, która wytrzyma jej wagę. Jeśli 
zamontuje się jednostkę na niestabilnej konstrukcji, może się ona przewrócić i spowo-
dować uszkodzenia i obrażenia.

•  Jeśli jednostkę zewnętrzną zamontuje się w małym pomieszczeniu, należy podjąć 
środki mające na celu zapobieganie stężeniu czynnika chłodniczego w tym pomiesz-
czeniu, przekraczającemu bezpieczną wartość graniczną w przypadku ulotnienia się 
czynnika chłodniczego. Skontaktować się z dystrybutorem w sprawie podjęcia odpo-
wiednich środków w celu zapobiegania przekroczeniu dopuszczalnego stężenia. Gdy 
czynnik chłodniczy ulotni się i spowoduje przekroczenie dopuszczalnego stężenia, 
może dojść do zagrożenia na skutek braku tlenu w pomieszczeniu.

•  Przewietrzyć pomieszczenie, jeśli czynnik chłodniczy ulatnia się podczas eksploatacji. 
Jeśli czynnik chłodniczy zetknie się z płomieniem, ulotnią się trujące gazy.

•  Wszystkie prace elektryczne musi wykonać wykwalifikowany technik zgodnie z 
lokalnymi przepisami i instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji. Jednostki muszą 
być zasilanie za pomocą odpowiednich przewodów zasilających z zastosowaniem 
prawidłowego napięcia oraz wyłączników automatycznych. Zastosowanie przewodów 
zasilających o niewystarczających właściwościach lub nieprawidłowo przeprowadzone 
prace elektryczne mogą doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

•  Używać bezspawowych rur miedzianych i miedziano-aluminiowych ze stopu C1220 
miedziano-fosforowego do łączenia rur z czynnikiem chłodniczym. Jeśli rury zostaną 
podłączone nieprawidłowo, jednostka nie będzie prawidłowo uziemiona i może dojść 

do porażenia prądem elektrycznym.
•  Do podłączana używać tylko podanych w specyfikacji kabli. Połączenia przewodów 

należy wykonać bezpiecznie, bez naprężenia połączeń zaciskowych. Także nigdy nie 
dzielić kabli w celu przeprowadzenia instalacji elektrycznej (chyba że podano inaczej w 
niniejszym dokumencie).

 Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować przegrzaniem lub pożarem.
•  Pokrywa bloku zacisków jednostki zewnętrznej musi być mocno przymocowana. Jeśli 

pokrywa zostanie nieprawidłowo zamontowana i do jednostki przedostanie się pył i 
wilgoć, może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

•  Podczas montażu, przemieszczania lub serwisowania jednostki zewnętrznej należy 
stosować tylko podany w specyfikacji czynnik chłodniczy (R410A) do napełniania rur 
z czynnikiem chłodniczym. Nie mieszać go z żadnym innym czynnikiem chłodniczym 
oraz całkowicie usunąć powietrze z rur.
 Jeśli dojdzie do zmieszania powietrza z czynnikiem chłodniczym, może to spowo-
dować nienormalnie wysokie ciśnienie w rurze z czynnikiem chłodniczym, co może 
doprowadzić do wybuchu lub innych zagrożeń.
 Zastosowanie jakiegokolwiek czynnika chłodniczego innego niż podany w specyfikacji 
dla danego systemu spowoduje usterkę mechaniczną lub nieprawidłowe działanie sys-
temu lub awarię jednostki. W najgorszym przypadku może to prowadzić do poważnych 
utrudnień w zapewnieniu bezpieczeństwa produktu.

•  Należy stosować tylko akcesoria zatwierdzone przez firmę Mitsubishi Electric oraz 
poprosić dystrybutora lub autoryzowanego technika o ich zamontowanie. W przypad-
ku nieprawidłowego montażu akcesoriów, może dojść do wycieku wody, porażenia 
prądem elektrycznym lub pożaru.

•  Nie modyfikować jednostki. Skontaktować się z dystrybutorem w celu dokonania 
napraw. W przypadku nieprawidłowego przeprowadzenia modyfikacji lub napraw, może 
dojść do wycieku wody, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

•  Użytkownik nie powinien próbować naprawiać jednostki anie przemieszczać jej w inne 
miejsce. W przypadku nieprawidłowego montażu jednostki, może dojść do wycieku 
wody, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. W przypadku konieczności naprawy 
lub przemieszczenia jednostki zewnętrznej, należy poprosić o pomoc dystrybutora lub 
autoryzowanego technika.

•  Po zakończeniu montażu należy sprawdzić, czy nie ulatnia się czynnik chłodniczy. W 
przypadku ulotnienia się czynnika chłodniczego do pomieszczenia i zetknięcia się z 
płomieniem z piecyka lub przenośnej kuchenki gazowej, ulotnią się trujące gazy.

1.1. Przed rozpoczęciem montażu 
 Uwaga:

•  Nie używać jednostki w nietypowym środowisku. Jeśli zamontuje się jednost-
kę zewnętrzną w miejscach narażonych na działanie pary, olejku eterycznego 
(oraz oleju maszynowego), lub gazu siarkowego, w obszarach narażonych na 
wysoką zawartość soli, np. nad morzem lub w miejscach, w których jednostka 
będzie pokryta śniegiem, jej wydajność może być znacząco pogorszona i może 
dojść do uszkodzenia części wewnętrznych.

•  Nie montować jednostki w miejscach, w których może dojść do ulatniania się, 
wytwarzania, przepływu lub nagromadzenia się gazów palnych. Jeśli gaz palny 
nagromadzi się wokół jednostki, może dojść do pożaru lub wybuchu.

•  Jednostka zewnętrzna wytwarza kondensat podczas grzania. Zapewnić odpływ 

 Ostrzeżenie:
Opisuje środki ostrożności, których należy przestrzegać, aby nie dopuścić do 
niebezpieczeństwa obrażeń lub śmierci użytkownika.

 Uwaga:
Opisuje środki ostrożności, których należy przestrzegać, aby nie dopuścić do 
uszkodzenia jednostki.

woków jednostki zewnętrznej, jeśli kondensat może spowodować szkody.
•  W przypadku montażu jednostki w szpitalu lub biurze komunikacji, należy się 

liczyć z hałasem i zakłóceniami elektromagnetycznymi. Przetworniki, urządze-
nia AGD, sprzęt medyczny o wysokiej częstotliwości oraz wyposażenie do ko-
munikacji radiowej może spowodować nieprawidłowe działanie lub awarię jed-
nostki zewnętrznej. Jednostka zewnętrzna może mieć także negatywny wpływ 
na sprzęt medyczny, utrudniając opiekę medyczną, oraz powodując zakłócenia 
działania sprzętu komunikacyjnego oraz jakości wyświetlania ekranów.

Uwaga: Ten symbol dotyczy tylko krajów UE.
Symbol ten jest zgodny z dyrektywą 2002/96/WE artykuł 10 Informacje dla użytkowników i Załącznik IV.
Państwa produkt firmy MITSUBISHI ELECTRIC został zaprojektowany i wyprodukowany z użyciem wysokiej jakości materiałów i komponentów, które 
można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.
Symbol ten oznacza, że wyposażenie elektryczne i elektroniczne, gdy jego żywotność dobiegnie końca, nie może być utylizowane razem ze śmieciami 
domowymi. Prosimy o utylizację tego wyposażenia w Państwa lokalnym zakładzie gospodarki odpadami/centrum recyklingu.
W Unii Europejskiej obowiązują różne systemy zbiórki zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych.
Pomóż chronić środowisko, w którym żyjemy!

     Uwaga:
• Nie wypuszczać czynnika R410A do atmosfery:
• R410A jest fluorowanym gazem cieplarnianym, ujętym w protokole z Kioto, o potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)=1975.
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 8. Praca testowa .............................................................................................. 11
 9. Ustawienia początkowe funkcji wykrywania ulatniania się czynnika chłodniczego  11
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1. Środki bezpieczeństwa

1.2. Przed rozpoczęciem montażu (przemieszczeniem) 
 Uwaga:

•  Zachować szczególną ostrożność podczas transportu lub montażu jednostek. 
Do przenoszenia jednostki potrzeba 2 lub więcej osób, ponieważ waży ona po-
nad 20 kg. Nie chwytać za taśmy opakowania. Nosić rękawice ochronne podczas 
wyjmowania jednostki z opakowania oraz przenoszenia jej, ponieważ w przeciw-
nym razie może dojść do zranienia rąk o żeberka lub krawędź innych części.

•  Dopilnować, aby materiały opakowaniowe zostały bezpiecznie zutylizowane. Ma-
teriały opakowaniowe, takie jak gwoździe i inne metalowe lub drewniane elemen-
ty mogą spowodować rany kłute lub inne obrażenia.

•  Podstawa oraz mocowania jednostki zewnętrznej muszą być okresowo spraw-

dzane pod kątem poluzowania, pęknięć lub innych uszkodzeń. Jeśli tego rodzaju 
uszkodzenia pozostawi się bez naprawy, jednostka może spaść i spowodować 
uszkodzenia lub obrażenia.

•  Nie myć jednostki zewnętrznej wodą. Może to doprowadzić do porażenia prądem 
elektrycznym.

•  Dokręcić wszystkie nakrętki rozszerzane zgodnie ze specyfikacją za pomocą klu-
cza dynamometrycznego. Zbyt mocne dokręcenie może spowodować pęknięcie 
nakrętki rozszerzanej po dłuższym czasie i doprowadzić do ulotnienia się czyn-
nika chłodniczego.

1.3. Przed rozpoczęciem prac elektrycznych 
 Uwaga:

•  Koniecznie zainstalować wyłącznik automatyczny. Jeśli się go nie zainstaluje, 
może dojść do porażenia prądem elektrycznym.

•  Jako przewody zasilające stosować standardowe kable o wystarczających wła-
ściwościach. W przeciwnym razie może dojść do zwarcia, przegrzania lub poża-
ru.

•  Podczas montażu przewodów zasilających nie dopuścić do naprężenia kabli. W 
przypadku poluzowania się złącz, kable mogą się urwać lub pęknąć, co może 
doprowadzić do przegrzania lub pożaru.

•  Koniecznie uziemić jednostkę. Nie podłączać przewodu uziemienia do rur gazo-
wych ani rur z wodą, piorunochronów lub przewodów uziemiających linii tele-
fonicznych. Nieprawidłowe uziemienie jednostki może spowodować porażenie 
prądem elektrycznym.

•  Należy stosować wyłączniki automatyczne (wyłącznik różnicowo-prądowy, roz-
łącznik (bezpiecznik +B), oraz wyłącznik w obudowie formowalnej z tworzyw 
sztucznych) o wymaganych parametrach. Jeśli moc wyłącznika automatycznego 
jest większa od wymaganej, może dojść do awarii lub pożaru.

1.4. Przed rozpoczęciem pracy testowej
 Uwaga:

•  Włączyć główny włącznik zasilania ponad 12 godzin przed rozpoczęciem eksplo-
atacji. Rozpoczęcie eksploatacji bezpośrednio po włączeniu włącznika zasilania 
może poważnie uszkodzić części wewnętrzne. Główny włącznik zasilania powi-
nien być włączony w trakcie sezonu eksploatacyjnego.

•  Przed rozpoczęciem eksploatacji należy sprawdzić, czy wszystkie panele, osło-
ny i inne części ochronne są prawidłowo zamontowane. Obracające się, gorące 
lub znajdujące się pod wysokim napięciem części mogą spowodować obrażenia.

•  Nie dotykać żadnego przełącznika mokrymi rękami. Może to doprowadzić do po-
rażenia prądem elektrycznym.

•  Nie dotykać rur z czynnikiem chłodniczym gołymi rękami podczas eksploatacji. 
Rury z czynnikiem chłodniczym są gorące lub zimne zależnie od stanu przepły-
wającego środka chłodniczego. Dotknięcie rur może skutkować oparzeniami lub 
odmrożeniami.

•  Po zaprzestaniu eksploatacji odczekać co najmniej pięć minut przed wyłącze-
niem głównego włącznika zasilania. W przeciwnym razie może dojść do wycieku 
wody lub awarii.

1.5.  Używanie jednostki zewnętrznej z czynnikiem 
chłodniczym R410A

 Uwaga:
• Nie używać czynnika chłodniczego innego niż R410A. W przypadku użycia innego 
czynnika chłodniczego

chlor spowoduje pogorszenie właściwości oleju.
• Należy używać poniższych narzędzi zaprojektowanych specjalnie do użycia z 
czynnikiem chłodniczym R410A.

Do używania czynnika chłodniczego R410A niezbędne są poniższe narzędzia. W 
przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się
z najbliższym dystrybutorem.

Narzędzia (do R410A)
Zawór manometryczny Narzędzie do nakrętek rozszerzanych

Przewód zasilający Przyrząd do regulacji rozmiaru
Detektor gazu Adapter pompy próżniowej

Klucz dynamometryczny Elektroniczna waga do napełniania czynnikiem chłodniczym

•  Należy koniecznie używać odpowiednich narzędzi. Jeśli do rur z czynnikiem 
chłodniczym przedostanie się pył, zanieczyszczenia, wilgoć, może dojść do po-
gorszenia właściwości oleju do klimatyzacji.

•  Nie używać siłownika do napełniania. W przypadku użycia siłownika do napeł-
niania, zmieni się skład czynnika chłodniczego oraz obniży się wydajność.

2. Miejsce montażu

Rys. 2-1

2.1. Rura czynnika chłodniczego (rys. 2-1) 
►  Sprawdzić, czy różnica między wysokościami jednostki wewnętrznej i ze-

wnętrznej, długość rury z czynnikiem chłodniczym oraz liczba zgięć rur mie-
ści się w granicach widocznych poniżej.

Modele A  Długość rury 
 (w jedną stronę)

B   Wysokość  
różnica

C Liczba zgięć (w 
jedną stronę)

SHW80, 112, 140 Maks. 75 m Maks. 30 m Maks. 15
SHW230 Maks. 80 m Maks. 30 m Maks. 15

•  Ograniczenia co do różnicy wysokości są wiążące bez względu na typ jednostki, 
wewnętrzną czy zewnętrzną, są podane powyżej.

 D Jednostka wewnętrzna
 E Jednostka zewnętrzna

A

B

E

D

C

• Używać bezspawowych rur miedzianych i miedziano-aluminiowych ze stopu C1220 
miedziano-fosforowego do łączenia rur z czynnikiem chłodniczym. Upewnić się, że 
wnętrza rur są czyste i nie zawierają żadnych szkodliwych substancji, takich jak 
związki siarki, utleniacze, zanieczyszczenia lub pył. Używać rury o wymaganej gru-
bości. (patrz punkt 4.1.) Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie w przypadku 
ponownego wykorzystania istniejących rur, w których znajdował się czynnik chłod-
niczy R22.
- Wymienić obecne nakrętki rozszerzane oraz ponownie rozszerzyć rozszerzane części.
- Nie używać cienkich rur. (patrz punkt 4.1.)

• Rury, które mają zostać zastosowane podczas montażu, przechowywać wewnątrz 
budynku i zapewnić szczelne zamknięcie obu końców rur do momentu lutowania. 
(pozostawić złączki kolanowe, itp. w opakowaniu.) Jeśli do rur z czynnikiem chłod-
niczym przedostanie się pył, zanieczyszczenia, wilgoć, może dojść do pogorszenia 
właściwości oleju do klimatyzacji lub awarii sprężarki.

• Używać oleju estrowego, eterowego, alkilobenzynowego (niewielka ilość) jako oleju 
do klimatyzacji wlewanego do rozszerzanych części. W przypadku zmieszania oleju 
mineralnego z olejem do klimatyzacji, może dojść do pogorszenia właściwości oleju.

1

Rys. 1-1

1.6.  Akcesoria jednostki zewnętrznej (rys. 1-1) 
(SHW230)

 Części przedstawione z lewej strony to akcesoria do tej jednostki, które są przymo-
cowane wewnątrz panelu serwisowego.

1 Rura łącząca.........×1
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2. Miejsce montażu 

2.4. Przestrzeń na wentylację i serwis
2.4.1. Montaż w wietrznym miejscu
W przypadku montażu jednostki zewnętrznej na dachu lub w innym miejscu nieza-
bezpieczonym przed wiatrem, należy tak umieścić wylot powietrza jednostki, aby 
nie był bezpośrednio wystawiony na działanie silnego wiatru. Silny wiatr wlatujący 
do wylotu powietrza może utrudnić normalny przepływ powietrza i może dojść do 
zakłócenia działania.
Poniżej przedstawiono trzy przykłady środków zapobiegających działaniu silnych 
wiatrów.
1  Skierować wylot powietrza w stronę najbliższej dostępnej ściany w odległości 

około 50 cm od tej ściany. (rys. 2-3)
2  Zamontować opcjonalny przewód powietrza jeśli jednostka jest zamontowana w 

miejscu, w którym silne wiatry powodowane przez tajfun itp. mogą bezpośrednio 
trafiać do wylotu powietrza. (rys. 2-4)

 A  Prowadnica zabezpieczająca wlot powietrza
3  Ustawić jednostkę tak, aby wylot powietrza był skierowany pionowo w stosunku 

do sezonowego kierunku wiatrów, jeśli jest taka możliwość. (rys. 2-5)
 B  Kierunek wiatru

Rys. 2-4

Rys. 2-3

A

B

Rys. 2-5

2.4.2.  Montaż pojedynczej jednostki zewnętrznej (patrz ostatnia 
strona)

Poniżej podane są minimalne wymiary, z wyjątkiem Maks., oznaczającego Maksy-
malne wymiary.
Poszczególne przypadki są pokazane na rysunkach.
1 Przeszkody tylko z tyłu (rys. 2-6)
2 Przeszkody tylko z tyłu i u góry (rys. 2-7)
3 Przeszkody tylko z tyłu i po bokach (rys. 2-8)
4 Przeszkody tylko z przodu (rys. 2-9)
 *  W przypadku korzystania z opcjonalnych prowadnic wylotów powietrza, prześwit musi wy-

nosić co najmniej 500 mm.
5 Przeszkody tylko z przodu i z tyłu (rys. 2-10)
 *  W przypadku korzystania z opcjonalnych prowadnic wylotów powietrza, prześwit musi wy-

nosić co najmniej 500 mm.
6 Przeszkody tylko z tyłu, po bokach i u góry (rys. 2-11)
 •  Nie montować opcjonalnych prowadnic wylotów w przypadku przepływu powietrza skiero-

wanego do góry.

2.4.3. Montaż kilku jednostek zewnętrznych (patrz ostatnia strona)
Pozostawić 10 mm lub więcej przestrzeni między jednostkami.
1 Przeszkody tylko z tyłu (rys. 2-12)
2 Przeszkody tylko z tyłu i u góry (rys. 2-13)
 •  Nie wolno montować obok siebie więcej niż 3 jednostki. Ponadto należy pozostawić wolną 

przestrzeń jak pokazano na rysunku.
 •  Nie montować opcjonalnych prowadnic wylotów w przypadku przepływu powietrza skiero-

wanego do góry.
3 Przeszkody tylko z przodu (rys. 2-14)
 *  W przypadku korzystania z opcjonalnych prowadnic wylotów powietrza, prześwit musi wy-

nosić co najmniej 1000 mm.
4 Przeszkody tylko z przodu i z tyłu (rys. 2-15)
 *  W przypadku korzystania z opcjonalnych prowadnic wylotów powietrza, prześwit musi wy-

nosić co najmniej 1000 mm.
5 Równoległe usytuowanie pojedynczej jednostki (rys. 2-16)
 *  W przypadku korzystania z opcjonalnych prowadnic wylotów powietrza, zamontowanych 

dla przepływu powietrza skierowanego do góry, prześwit musi wynosić co najmniej 
  1000 mm.
6 Równoległe usytuowanie kilku jednostek (rys. 2-17)
 *  W przypadku korzystania z opcjonalnych prowadnic wylotów powietrza, zamontowanych 

dla przepływu powietrza skierowanego do góry, prześwit musi wynosić co najmniej 
  1500 mm.
7 Piętrowe usytuowanie jednostek (rys. 2-18)
 •  Jednostki można ustawić piętrowo na wysokość do 2 poziomów.
 •  Nie wolno instalować obok siebie więcej niż 2 jednostki jedna na drugiej. Ponadto należy 

pozostawić wolną przestrzeń jak pokazano na rysunku.

2.2. Wybór miejsca montażu jednostki zewnętrznej
•  Unikać miejsc narażonych na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub 

innych źródeł ciepła.
•  Wybrać miejsce, w którym hałas emitowany przez jednostkę nie będzie powodo-

wał dyskomfortu u sąsiadów.
•  Wybrać miejsce pozwalające na łatwe podłączenie przewodów i dostęp rur do 

źródła zasilania oraz jednostki wewnętrznej.
•  Unikać miejsc, w których mogą ulatniać się, być wytwarzane lub gromadzić się 

gazy palne.
•  Zwrócić uwagę na fakt, że z jednostki podczas pracy może wydostawać się woda.
•  Wybrać równą powierzchnię, która będzie w stanie wytrzymać ciężar i drgania 

jednostki.
•  Unikać miejsc, w których jednostka mogłaby zostać przykryta śniegiem. W miej-

scach, w których spodziewane są duże opady śniegu, należy podjąć specjalne 
środki ostrożności, takie jak podniesienie miejsca montażu lub zamontowanie 
kaptura na wlocie powietrza, aby nie dopuścić do zablokowania wlotu powietrza 
przez śnieg ani padania śniegu bezpośrednio na wlot. Może to zmniejszyć prze-
pływ powietrza oraz doprowadzić do nieprawidłowego działania.

•  Unikać miejsc wystawionych na działanie oleju, pary, lub gazu siarkowego.
•  Do transportu jednostki zewnętrznej używać uchwytów transportowych. W przy-

padku przenoszenia jednostki chwytem od dołu może dojść do przygniecenia rąk 
lub palców.

2.3. Prace związane z układaniem rur odpływowych

Rys. 2-2

■ SHW230
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Rys. 3-1

3. Montaż jednostki zewnętrznej

•  Zamontować jednostkę na stabilnej, wypoziomowanej powierzchni, aby nie do-
puścić do hałasu powodowanego przez drgania podczas eksploatacji. (rys. 3-1)

<Specyfikacja fundamentów>
Śruba fundamentowa M10 (3/8")
Grubość betonu 120 mm
Długość śrub 70 mm
Nośność 320 kg

•  Upewnić się, że śruba fundamentowa jest zagłębiona na 30 mm w dolnej po-
wierzchni podstawy.

•  Mocno zabezpieczyć podstawę jednostki za pomocą czterech śrub fundamento-
wych M10 w stabilnych miejscach. 

Montaż jednostki zewnętrznej
•  Nie blokować otworu wentylacyjnego. W przypadku zablokowania otworu wen-

tylacyjnego dojdzie do zakłócenia działania i może dojść do awarii.
•  Poza podstawą jednostki, wykorzystać otwory montażowe z tyłu jednostki do za-

mocowania przewodów, itp, jeśli jest to konieczne do zamontowania jednostki. 
Stosować śruby samogwintujące (ø5 × 15 mm lub mniej) oraz zamontować na 
miejscu.

 Ostrzeżenie:
•  Należy pewnie zamocować jednostkę na konstrukcji, która jest w stanie 

udźwignąć jej wagę. Jeśli zamontuje się jednostkę na niestabilnej kon-
strukcji, może się ona przewrócić i spowodować uszkodzenia i obrażenia.

•  Jednostkę należy zamontować zgodnie z instrukcją, aby zminimalizować 
ryzyko uszkodzenia na skutek trzęsienia ziemi, tajfunu lub silnych wia-
trów. Nieprawidłowo zamontowana jednostka może się przewrócić i spo-
wodować uszkodzenia lub obrażenia.

(mm)

B

A Śruba M10 (3/8")
B Podstawa
C Maks. możliwa długość.
D Odpowietrzenie

M
ax

. 3
0 

E Umiejscowione głęboko w podłożu

D

600 600Min. 360

175 175Min. 10
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4. Montaż rur z czynnikiem chłodniczym

4.1.  Środki ostrożności dla urządzeń wykorzystujących 
czynnik R410A

•  W punkcie 1.5. znajduje się opis nie ujętych poniżej środków ostrożności, w 
przypadku używania jednostki zewnętrznej z czynnikiem chłodniczym R410A.

•  Używać oleju estrowego, eterowego, alkilobenzynowego (niewielka ilość) jako 
oleju do klimatyzacji wlewanego do rozszerzanych części.

•  Używać bezspawowych rur miedzianych i miedziano-aluminiowych ze stopu 
C1220 miedziano-fosforowego do łączenia rur z czynnikiem chłodniczym. Sto-
sować rury z czynnikiem chłodniczym o grubości podanej w poniższej tabeli. 
Upewnić się, że wnętrza rur są czyste i nie zawierają żadnych szkodliwych 
substancji, takich jak związki siarki, utleniacze, zanieczyszczenia lub pył.

 Podczas lutowania rur zawsze stosować lutowanie bez efektu utleniania, w 
przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia sprężarki.

 Ostrzeżenie:
Podczas montażu, przemieszczania lub serwisowania jednostki zewnętrznej 
należy stosować tylko podany w specyfikacji czynnik chłodniczy (R410A) do 
napełniania rur z czynnikiem chłodniczym. Nie mieszać go z żadnym innym 
czynnikiem chłodniczym oraz całkowicie usunąć powietrze z rur.
 Jeśli powietrze zmiesza się z czynnikiem chłodniczym, może to spowodować 
nienormalnie wysokie ciśnienie w rurze z czynnikiem chłodniczym i doprowa-
dzić do wybuchu lub innych zagrożeń.
 Zastosowanie jakiegokolwiek czynnika chłodniczego innego niż podany w 
specyfikacji dla danego systemu spowoduje usterkę mechaniczną lub nie-
prawidłowe działanie systemu lub awarię jednostki. W najgorszym przypadku 
może to prowadzić do poważnych utrudnień w zapewnieniu bezpieczeństwa 
produktu.

Rozmiar rury (mm) [6,35 [9,52 [12,7 [15,88 [19,05 [22,2 [25,4 [28,58

Grubość (mm) 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

•  Nie stosować rur cieńszych niż podane powyżej.
•  Stosować rury 1/2 H lub H jeśli średnica wynosi 19,05 mm lub więcej.

E

■ SHW80, 112, 140

■ SHW80, 112, 140

■ SHW230
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4.2. Łączenie rur (rys. 4-1)
•  W przypadku stosowania dostępnych w handlu rur miedzianych, należy owinąć rury 

z cieczą i gazem dostępnymi w handlu materiałami izolacyjnymi (odpornymi na tem-
peratury do 100°C lub więcej, o grubości 12 mm lub więcej).

•  Koniecznie oddzielić izolację termiczną rur z gazowym i z ciekłym czynnikiem 
chłodniczym.

•  Części rury spustowej wewnątrz budynku należy owinąć materiałami izolacyjnymi z 
pianki polietylenowej (ciężar właściwy 0,03, grubość 9 mm lub więcej).

•  Nanieść cienką warstwę oleju do klimatyzacji na powierzchnię łączenia rury ze 
złączem przed dokręceniem nakrętki rozszerzanej. 

A

•  Użyć 2 kluczy w celu dokręcenia połączeń rurowych. 
B

•  Użyć detektora nieszczelności lub wody z mydłem w celu znalezienia wycieków 
gazu po zakończeniu połączeń.

•  Nanieść olej maszynowy do klimatyzacji na na całą powierzchnię gniazda rozsze-
rzenia. 

C

•  Stosować nakrętki rozszerzane do następujących rozmiarów rur. 
D

SHW80, 112, 140 SHW230

Strona 
gazu

Rozmiar rury 
(mm)

[15,88 [25,4

Strona 
cieczy

Rozmiar rury 
(mm)

[9.52 [9.52

•  Zachować ostrożność podczas zginania rur, aby ich nie złamać. Wystarczające są 
promienie zgięcia 100 mm do 150 mm.

•  Upewnić się, że rury nie stykają się ze sprężarką. Może to spowodować nienormal-
ne hałasy lub drgania.

1 Rury należy podłączać począwszy od jednostki wewnętrznej.
 Nakrętki rozszerzane należy dokręcać kluczem dynamometrycznym.
2  Rozszerzyć rury do cieczy i gazu i nanieść cienką warstwę oleju do klimatyzacji 

(nanosić w miejscu montażu).
•  W przypadku stosowania zwykłego uszczelnienia rur, należy się stosować do wy-

tycznych w tabeli 1 dotyczących rozszerzania rur do czynnika chłodniczego R410A.
 Do potwierdzenia wymiarów A można użyć przyrządu do regulacji rozmiaru.

A (rys. 4-1)

Rura miedziana O.D.
(mm)

Wymiary rozszerzenia
øA wymiary (mm)

ø6,35 8,7 - 9,1
ø9,52 12,8 - 13,2
ø12,7 16,2 - 16,6
ø15,88 19,3 - 19,7
ø19,05 23,6 - 24,0

B (rys. 4-1)

Rura miedziana O.D.  
(mm)

Nakrętka rozszerzana 
O.D.  
(mm)

Moment dokręcania  
(Nm)

ø6,35 17 14 - 18
ø6,35 22 34 - 42
ø9,52 22 34 - 42
ø12,7 26 49 - 61
ø12,7 29 68 - 82

ø15,88 29 68 - 82
ø15,88 36 100 - 120
ø19,05 36 100 - 120

A Wymiary cięcia rozszerzenia
B Moment dokręcenia nakrętki rozszerzanej

A B

C

D

A Naddatek
B Rura miedziana

A

B

Rys. 4-1

Rys. 4-2

A

Tabela 1 (rys. 4-2)

Rura miedziana O.D. 
(mm)

A (mm)
Narzędzie do nakrętek roz-

szerzanych do R410A
Narzędzie do nakrętek roz-
szerzanych do R22·R407C

Typ złączki
ø6,35 (1/4") 0 - 0,5 1,0 - 1,5
ø9,52 (3/8") 0 - 0,5 1,0 - 1,5
ø12,7 (1/2") 0 - 0,5 1,0 - 1,5
ø15,88 (5/8") 0 - 0,5 1,0 - 1,5
ø19,05 (3/4") 0 - 0,5 1,0 - 1,5

3

  Do podłączania rur po stronie gazowej należy postępować zgodnie z poniższą pro-
cedurą. (rys.4-3) (SHW230)

1  Zlutować złączkę E dołączoną do jednostki zewnętrznej za pomocą zakupionych 
lokalnie materiałów do lutowania oraz lokalną rurę C bez tlenu.

2  Podłączyć złączkę E do zaworu odcinającego po stronie  gazowej.
    Użyć 2 kluczy do dokręcenia nakrętki rozszerzanej.
     * W przypadku odwrócenia kolejności, nastąpi wyciek czynnika chłodniczego z 

uwagi na uszkodzenie części przez ogień towarzyszący lutowaniu rur.

4. Montaż rur z czynnikiem chłodniczym

Rys. 4-4
APrzednia osłona rury
BOsłona rur
CZawór odcinający
DPanel serwisowy
EKąt zgięcia : 100 mm -150 mm

4.3. Rury z czynnikiem chłodniczym (rys. 4-4)
Zdemontować panel serwisowy 

D
 (3 śruby) oraz przednią osłonę rur A (2 śruby) 

oraz tylną osłonę rur 
B

 (2 śruby: SHW80 - 140) (4 śruby: SHW230).
1  Połączenia rur z czynnikiem chłodniczym jednostki wewnętrznej/ zewnętrznej wy-

konywać, gdy zawór odcinający jednostki zewnętrznej jest całkowicie zamknięty.
2  Wyssać próżniowo powietrze z jednostki wewnętrznej i rur łączących.
3  Po podłączeniu rur z czynnikiem chłodniczym sprawdzić podłączone rury i jed-

nostkę wewnętrzną pod kątem ulatniającego się gazu. (Patrz punkt 4.4 Metoda 
testowania szczelności rury do czynnika chłodniczego)

4  Wysokowydajna pompa próżniowa musi być podłączona do złącza serwisowego 
zaworu blokującego przez odpowiedni czas (co najmniej jedną godzinę po uzy-
skaniu ciśnienia –101 kPa (5 tor)), aby wysuszyć próżniowo wnętrze rur. Zawsze 
sprawdzać poziom próżni na zaworze manometrycznym. Jeśli w rurze zostanie 
wilgoć, czasami nie da się uzyskać stopnia próżni poprzez krótkotrwałe zastoso-
wanie próżni. 

  Po zakończeniu suszenia próżniowego należy całkowicie otworzyć zawory blo-
kujące (cieczy i gazu) jednostki zewnętrznej. Powoduje to całkowite połączenie 
układów czynnika chłodniczego jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej.

 •  Jeśli suszenie próżniowe jest nieodpowiednią metodą suszenia, powietrze oraz 
para wodna pozostają w układach czynnika chłodniczego i mogą spowodować 
nienormalny wzrost wysokiego ciśnienia, nienormalny spadek niskiego ciśnie-
nia , pogorszenie właściwości oleju maszynowego do klimatyzacji w wyniku 
wilgoci, itp.

 •  Jeśli zawory odcinające pozostawi się zamknięte i uruchomi się jednostkę, 
sprężarka i zawory sterujące zostaną uszkodzone.

 •  Użyć detektora nieszczelności lub wody z mydłem w celu znalezienia wycie-
ków gazu w okolicy złącz rurowych jednostki zewnętrznej.

 •  Nie używać czynnika chłodniczego z jednostki do pozbywania się powietrza z 
rur z czynnikiem chłodniczym.

 •  Po zakończeniu prac przy zaworach dokręcić zatyczki zaworów prawidłowym 
momentem: 20 do 25 N·m (200 do 250 kG·cm).

   Jeśli zatyczki nie zostaną wymienione i dokręcone, może dojść do wycie-
ku czynnika chłodniczego. Ponadto nie wolno doprowadzić do uszkodzenia 
wnętrz zatyczek zaworów, ponieważ mogą one działać jak uszczelki, które za-
pobiegają wyciekom czynnika chłodniczego.

5  Za pomocą środka uszczelniającego uszczelnić kocówki izolacji termicznej wokół 
łączeń rur, aby nie dopuścić do przedostania się wody do izolacji termicznej.

D

A

C

E

B

Rys. 4-3

AZawór odcinający
BCzęść uszczelniająca
CLokalne rury
DCzęść odkręcana dwoma kluczami
ERura łącząca
FOsłona rury
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Model
A+B+C+D

Wielkość doładowania czynnika chłodniczego (kg)
30 m lub mniej 31 - 40 m 41 - 50 m 51 - 60 m 61 - 70 m 71 - 80 m

Nie ma potrzeby 
doładowania

Obliczyć wielkość doładowania czynnika chłodniczego
 za pomocą wzoru, podanego na następnej stronie

SHW230

W przypadku pojedynczych 
połączeń (1 wymiennik 

ciepła wodny)

W przypadku podwójnych/
potrójnych/poczwórnych 
połączeń (2-4 wymienniki

 ciepła wodne)

1,4 kg 2,8 kg

0,9 kg 1,8 kg

4,2 kg 5,6 kg 7,0 kg

4. Montaż rur z czynnikiem chłodniczym

A

A Zawór odcinający <Strona cieczy>
B Zawór odcinający <Strona gazu>
C Złącze serwisowe
D Sekcja otwarcia/zamknięcia

E Rura lokalna
F  Uszczelniona, to samo dotyczy strony gazu
G Osłona rury
H  Nie używać tutaj klucza. Może dojść do wycie-

ku czynnika chłodniczego.
I Użyć tutaj 2 kluczy.

D

B

C

G

F

E

D

C

A

Rys. 4-5

Rys. 4-6 Rys. 4-7

4.4.  Metoda testowania szczelności rury do czynnika 
chłodniczego (rys.4-5)

(1) Podłączyć przyrządy do testowania.
 •  Upewnić się, że zawory odcinające 

A

 
B

 są zamknięte oraz nie otwierać ich.
 •  Podłączyć ciśnienie do przewodów z czynnikiem chłodniczym za pomocą złą-

cza serwisowego C zaworu odcinającego ciecz 
A

.
(2)  Nie zwiększać ciśnienia gwałtownie do wymaganego poziomu; zwiększać ciśnie-

nie stopniowo.
 1  Zwiększyć ciśnienie do 0,5 MPa (5 kG/cm2G), odczekać 5 minut i upewnić się, 

że ciśnienie nie rośnie.
 2  Zwiększyć ciśnienie do 1,5 MPa (15 kG/cm2G), odczekać 5 minut i upewnić 

się, że ciśnienie nie rośnie.
 3  Zwiększyć ciśnienie do 4,15 MPa (41,5 kG/cm2G) oraz zmierzyć temperaturę 

otoczenia i ciśnienie czynnika chłodniczego.
(3)  Jeśli wymagane ciśnienie utrzyma się przez około 1 dzień i nie obniży się, rury 

przeszły test i nie ma nieszczelności.
 •  Jeśli temperatura otoczenia zmieni się o 1°C, ciśnienie zmieni się o około 0,01 

MPa (0,1 kG/cm2G). Dokonać niezbędnych poprawek.
(4)  Jeśli ciśnienie spada w krokach (2) lub (3), występuje wyciek gazu. Poszukać 

źródła wycieku.

4.5. Metoda otwierania zaworu odcinającego
Metoda otwierania zaworu odcinającego różni się zależnie od modelu jednostki 
zewnętrznej. Stosować odpowiednią metodę do otwierania zaworów odcinających.
(1) Strona gazu (rys. 4-6)
1  Usunąć zatyczkę, pociągnąć do siebie uchwyt i obrócić o 1/4 obrotu w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go otworzyć.
2  Upewnić się, że zawór odcinający jest całkowicie otwarty, wepchnąć dźwignię i 

wkręcić zatyczkę z powrotem na swoje miejsce.
(2) Strona cieczy (rys. 4-7)
1  Usunąć zatyczkę i obrócić drążek zaworu maksymalnie w kierunku przeciwnym 

do ruchu wskazówek zegara, za pomocą 4 mm klucza sześciokątnego. Zaprze-
stać obracania, gdy dotrze do blokady.

  (ø9.52: około 10 obrotów)
2  Upewnić się, że zawór odcinający jest całkowicie otwarty, wepchnąć dźwignię i 

wkręcić zatyczkę z powrotem na swoje miejsce.

Rury czynnika chłodniczego są owinięte w celu ich zabezpieczenia
•  Rury można owinąć w celu ich zabezpieczenia aż do osiągnięcia średnicy ø90 

przed lub po ich łączeniu. Rozciąć powłokę rury na całej długości i owinąć rury. 
Szczelina u wlotu rury
•  Zalepić wlot wokół rury kitem lub środkiem uszczelniającym, aby usunąć wszyst-

kie szczeliny. (Jeśli się ich nie uszczelni, może dojść do powstawania hałasu lub 
woda i pył przedostaną się do jednostki, co może ją uszkodzić.)

4.6. Uzupełnianie czynnika chłodniczego
•  Nie ma potrzeby uzupełniania jeśli długość rury nie przekracza 30 m.
•  Jeśli długość rury przekracza 30 m, należy napełnić jednostkę dodatkową ilością 

czynnika chłodniczego R410A odpowiednio do dozwolonych długości rur poda-
nych w poniżej tabeli.

 *  Po wyłączeniu jednostki uzupełnić ją dodatkową ilością czynnika chłodniczego 
przez zawór odcinający ciecz po wcześniejszym opróżnieniu przedłużek rur 
oraz jednostki wewnętrznej.

   Gdy jednostka pracuje, dodać czynnik chłodniczy przez zawór kontrolny gazu, 
za pomocą urządzenia do napełniania z zabezpieczeniem. Nie dolewać płyn-

nego czynnika chłodniczego bezpośrednio przez zawór kontrolny.
 *  Po uzupełnieniu czynnika chłodniczego w jednostce zapisać ilość dodanego 

czynnika chłodniczego na etykiecie serwisowej (przymocowanej do jednostki).
   Więcej informacji znajduje się w punkcie “1.5. Używanie czynnika chłodnicze-

go R410A w jednostce zewnętrznej”.
•  Zachować ostrożność w przypadku montażu kilku jednostek. Podłączenie do nie-

prawidłowej jednostki wewnętrznej może prowadzić do nienormalnie wysokiego 
ciśnienia i może poważnie wpływać na działanie urządzeń.

I Część odkręcana dwoma kluczami
  (Nie przykładać klucza w innym miejscu. Może to 

spowodować wyciek płynu chłodzącego.)
J Część uszczelnienia
  (Uszczelnić koniec materiału termoizolacyjnego na 

złączu rurowym za pomocą dowolnego posiadane-
go materiału uszczelniającego tak, aby woda nie 
wsiąkła w materiał izolacyjny.)

A Zawór
B Strona jednostki
C Uchwyt
D Zatyczka
E Strona rury lokalnej
F Osłona rury
G Złącze serwisowe
H Otwór na klucz

I

H

B

Środki ostrożności związane z używaniem zaworu napełniania (rys.4-8)
Nie dokręcać za bardzo złącza serwisowego podczas jego montażu, w przeciwnym 
razie może dojść do zdeformowania i poluzowania rdzenia zaworu, co może dopro-
wadzić do wycieku gazu.
Po ustawieniu sekcji 

B

 w pożądanym kierunku, obrócić tylko sekcję 
A

 i dokręcić 
ją.
Nie skręcać ze sobą bardziej sekcji 

A

 i 
B

 po dokręceniu sekcji A.

 Ostrzeżenie:
Podczas montażu jednostki pewnie podłączyć rury z czynnikiem chłodniczym 
przed uruchomieniem sprężarki.

* Rysunek z lewej strony jest tylko przykładem.
Kształt zaworu odcinającego, położenie złą-
cza serwisowego, itp., może się różnić za-
leżnie od modelu.

* Obracać tylko sekcję A.
(Nie skręcać ze sobą bardziej sekcji A i B.)

C Przewód napełniania
D Złącze serwisowe

A

B

C

D

Rys. 4-8

(1) (2)
B G

H

E

D
A

F

I
J

A

B

C

D

E

F

I

J

Model Dopuszczalna długość rury Dopuszczalna różnica wysokości
Dodatkowa ilość uzupełnianego czynnika chłodniczego

31 - 40 m 41 - 50 m 51 - 60 m 61 - 75 m

SHW80, 112, 140 -75 m -30 m 0,6 kg 1,2 kg 1,8 kg 2,4 kg
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Przeprowadzić test szczelności, odessać próż-
niowo powietrze, dopompować dodatkową ilość 
czynnika chłodniczego (jeśli to konieczne), oraz 
przeprowadzić kontrolę wycieków gazu.

4. Montaż rur z czynnikiem chłodniczym

4.7. Środki ostrożności w przypadku ponownego wykorzystania istniejących rur ze środkiem chłodniczym R22
• Poniższy schemat przepływu służy do określania, czy można wykorzystać istniejące rury oraz, czy konieczne jest użycie osuszacza filtrującego.
• Jeśli średnica istniejących rur jest inna, niż wymagana, w materiałach zawierających dane technologiczne można znaleźć potwierdzenie, czy można użyć te rury.

▼

▼

▼

▼

▼

▼ ▼

Zmierzyć grubość istniejących rur i spraw-
dzić je pod kątem zużycia.

Grubość istniejących rur jest zgodna ze spe-
cyfikacją i rury nie są uszkodzone.

Sprawdzić, czy obecna jednostka zewnętrzna działa.

Po tym, jak układ chłodzenia będzie pracował 
przez około 30 minut, do wypompować płyn.

Odłączyć obecną jednostkę zewnętrzną od
rur.

Podłączyć nową jednostkę zewnętrzną

Praca testowa

* Patrz punkt 8.2.

Nie można ponownie wykorzystać obec-
nych rur.Zastosować nowe rury.

*  Jeśli obecna jednostka zewnętrzna nie działa, zasto-
sować urządzenie do odzyskiwania czynnika chłodni-
czego, aby zebrać czynnik chłodniczy.

* Jeśli obecne rury były wykorzystane w układach z 
gazem, olejem lub z pompą ciepła, należy koniecz-
nie je oczyścić.

Grubość istniejących rur jest niezgodna ze 
specyfikacją lub rury są uszkodzone.

Rys. 4-9

 1 Moduł wewnętrzny
 2 Jednostka zewnętrzna
 3 Główne przewody 
 4 Odgałęzienia przewodów
 5 Stacja wielorozgałęźna (opcja)

Jednostka zewnętrzna : SHW230 A: ø9,52 ... 65 m 
Wymiennik ciepła wodny 1  B: ø9,52 ... 5 m Wymiennik 
ciepła wodny 2   C: ø9,52 ... 5 m Wymiennik ciepła 
wodny 3   D: ø9,52 ... 5 m

Główne przewody chłodnicze ø9,52 mają dł. A = 65 m
Odgałęzienia przewodów ø9,52 mają dł. B + C + D = 15 m
W związku z tym wielkość doładowania czynnika chłodniczego 
wynosi: 65 × 0,14 + 15 × 0,05 - 4,3 = 5,6 (kg) (Po zaokrągleniu)

M
ak

s.
1m

W przypadku, kiedy długość połączeń podwójnych/potrójnych/poczwórnych przekracza  50 m (Dot. tylko SHW230)    
Jeśli całkowita długość przewodów przekracza 50 m, obliczyć wielkość doładowania czynnika chłodniczego w oparciu o następujące wymagania.
Uwaga: Jeśli wynik obliczenia jest negatywny (tj. „ujemne” doładowanie) lub jeśli wynik obliczenia jest niższy niż „Wielkość doładowania czynnika 
chłodniczego dla 50 m”, należy doładować czynnik chłodniczy, korzystając z wielkości dla „doładowania czynnika chłodniczego dla 50 m”.

Wielkość doładowania 
czynnika chłodniczego

=

Główne przewody 
chłodnicze: Rozmiar 
linii czynnika ciekłego
całk. długość ø12,7 ×0,17 + + + – 4,3 (kg)

(kg) (m) × 0,17 (kg/m)

Wielkość doładowania
dla 50 metrów 1,8 kg

Główne przewody: 
Rozmiar linii czynnika 
ciekłego całk. długość 
ø9,52 ×0,14 
(Linia gazu: ø25,4)

(m) × 0,14 (kg/m)

Odgałęz. przewodów: 
Rozmiar linii czynnika 
ciekłego całk. długość 
ø9,52 × 0,14 
(Linia gazu: ø25,4)

(m) × 0,05 (kg/m) (m) × 0,02 (kg/m)

Odgałęz. przewodów: 
Rozmiar linii czynnika 
ciekłego całk. długość 
ø6,35 × 0,02
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4. Montaż rur z czynnikiem chłodniczym

SHW80, 112, 140 SHW230
Złączka odpływowa PAC-SG61DS-E
Miska odpływowa PAC-SG64DP-E PAC-SH97DP-E

5. Prace związane z układaniem rur odpływowych

Podłączanie rury  odpływowej jednostki zewnętrznej
W przypadku konieczności podłączenia rury odpływowej, należy użyć złączki odpły-
wowej lub miski odpływowej (opcja).

7. Prace elektryczne

7.1. Jednostka zewnętrzna (rys. 7-1, rys. 7-2)
 1 Zdjąć panel serwisowy.
 2 Podłączyć kable zgodnie z rys. 7-1 oraz rys. 7-2.

C

Rys. 7-1

A Jednostka wewnętrzna
B Jednostka zewnętrzna
C Pilot zdalnego sterowania
D  Włącznik główny (przery-

wacz)
E Uziemienie

Rys. 7-2

A

B

D

D

AAAB

C

E
EE

E

Do zasilania Do zasilania

L N S1 S2 S3

SHW80, 112V

L1 L2 L3 N S1 S2 S3

SHW112 - 230Y

F Łączówka
G Łączówka do stosowania wewnątrz/na zewnątrz budynków (S1, S2, S3)
H Panel serwisowy
I Opaska
*    Złączyć kable opaską tak, aby nie stykały się ze środkiem panelu serwisowego ani z zaworem 

gazowym.
Uwaga : 
W przypadku zdemontowania osłony zabezpieczającej skrzynkę elektryczną pod-
czas serwisowania, należy koniecznie ponownie ją zamontować.

 Uwaga:
Koniecznie podłączyć przewód neutralny. Jeśli przewód neutralny nie zostanie pod-
łączony, może to spowodować uszkodzenie jednostki.

E

Uwaga: Tylko w przypadku pompy ciepła powietrze - woda
Jeśli do jednostki zewnętrznej podłączonych jest kilka jednostek wewnętrz-
nych (skrzynek Hydro), podłączyć obwód drukowany jednej jednostki we-
wnętrznej z obwodem drukowanym jednostki zewnętrznej (S1, S2, S3).

Nie ma możliwości podłączenia obwodów drukowanych kilku jednostek we-
wnętrznych do jednostki zewnętrznej.

<Ograniczenia w montażu rur z czynnikiem chłodniczym>

SHW80, 112, 140 : A+B+C ≤ 75 m

A Jednostka wewnętrzna
B Jednostka zewnętrzna
C Rura rozdzielająca (opcja)
D Różnica wysokości 
 (Jednostka wewnętrzna Jednostka 

zewnętrzna) maks. 30 m
E Różnica wysokości 
 (Jednostka wewnętrzna Jednostka 

wewnętrzna ) maks. 1 m
A:  Główna rura
B, C: Rury odgałęzienia
  Maks. 20 m

4.8.  W przypadku podwójnej/potrójnej/poczwórnej 
kombinacji (rys. 4-10)

• Jeśli jednostka ta jest używana jako jednostka FREE COMPO MULTI, zamonto-
wać przewody z czynnikiem chłodniczym z uwzględnieniem ograniczeń podanych 
na rysunku z lewej strony. Ponadto w przypadku spodziewanego przekroczenia 
ograniczeń, lub jeśli system będzie się składał z kombinacji jednostek wewnętrz-
nych i zewnętrznych, należy przeczytać instrukcję montażu dla jednostki we-
wnętrznej, aby uzyskać informacje na temat montażu.

Jednostka zewnętrzna
Dopuszczalna łączna

długość rur
A+B+C

Długość rur
bez uzupełniania

A+B+C
SHW80, 112, 140 75 m i mniej 30 m i mniej

Jednostka zewnętrzna |B-C| Nr zgięć
SHW80 -  140 8 m i mniej Do 15

6. Prace związane z układaniem rur wodnych (tylko w przypadku pompy ciepła powietrze - woda)

Minimalna ilość wody
W układzie wodnym wymagana jest poniższa ilość wody.

Model Minimalna ilość wody (L)
SHW80 60
SHW112 80
SHW140 100
SHW230 160

Rys. 4-10
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7.2. Pole okablowania elektrycznego
Model jednostki zewnętrznej SHW80V SHW112V SHW112, 140Y SHW230Y

Zasilanie jednostki zewnętrznej ~/N (pojedynczy), 50 Hz, 230 V ~/N (pojedynczy), 50 Hz, 230 V 3N~ (3 fazy 4-przewody), 
50 Hz, 400 V

3N~ (3 fazy 4-przewody), 
50 Hz, 400 V

Natężenie wejściowe jednostki zewnętrznej Włącznik główny (wy-
łącznik) *1 32 A 40 A 16 A 32 A

O
ka

bl
ow

an
ie

 
N

r p
rz

ew
od

u 
× 

ro
zm

ia
r (

m
m

2 )

Zasilanie jednostki zewnętrznej 3 × min. 4 3 × min. 6 5 × min. 1,5 5 × min. 4

Jednostka wewnętrzna-Jednostka zewnętrzna *2 3 × 1,5 (polarny) 3 × 1,5 (polarny) 3 × 1,5 (polarny) Długość kabla 50m:3×4 (polarny)/
Długość kabla 80m:3×6 (polarny)

Uziemienie jednostki wewnętrznej-jednostki zewnętrz-
nej *2 1 × min. 1,5 1 × min. 1,5 1 × min. 1,5 1 × min. 2,5

Pilot zdalnego sterowania-Jednostka wewnętrzna *3 2 × 0,3 (niepolarny) 2 × 0,3 (niepolarny) 2 × 0,3 (niepolarny) 2 × 0,3 (niepolarny)

P
rą

d 
no

m
i-

na
ln

y

Jednostka zewnętrzna L-N (pojedynczy)
Jednostka zewnętrzna L1-N, L2-N, L3-N (3-fazowy) *4 AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V

Jednostka wewnętrzna -Jednostka zewnętrzna S1-S2 *4 AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V
Jednostka wewnętrzna -Jednostka zewnętrzna  S2-S3 *4 DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V
Pilot zdalnego sterowania-Jednostka wewnętrzna *4 DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V

*1.  Zapewnić przerywacz z co najmniej 3,0 mm oddzieleniem styków na każdym biegunie. Zastosować wyłącznik różnicowo-prądowy (NV). Upewnić się, że bieżący wyłącznik różnicowo-prądowy jest 
kompatybilny z wyższymi harmonicznym. Zawsze stosować wyłącznik różnicowo-prądowy, który jest kompatybilny z wyższymi harmonicznymi, ponieważ jednostka jest wyposażona w przemiennik.

 Zastosowanie nieodpowiedniego wyłącznika może spowodować nieprawidłowe działanie przemiennika.
*2. (SHW80 - 140)
 Maks. 45 m
 Jeśli zastosuje się 2,5 mm2, maks. 50 m
 Jeśli zastosuje się 2,5 mm2 i oddzieli S3, maks. 80 m
 (SHW230)
 Maks. 80 m łącznie Maks. wraz z wszystkimi złączami wewnątrz/na zewnątrz budynku wynosi 80 m.

• Stosować jeden kabel dla S1 i S2 oraz drugi dla S3, jak pokazano na rysunku.
*3. Przewód 10 m jest podłączony do pilota zdalnego sterowania.
*4.  Pozycje te NIE zawsze są uziemione. S3 zacisk ma napięcie DC 24 V do zacisku S2. Jednak między S3 i S1, zaciski te NIE mają izolacji elektrycznej w postaci transformatora lub innego urządzenia.

Uwagi: 1. Rozmiar przewodów musi być zgodny z obowiązującym prawem oraz z krajowymi normami elektrycznymi.
   2.  Przewody zasilania oraz przewody jednostki wewnętrznej/ zewnętrznej nie mogą być lżejsze, niż przewód elastyczny w osłonie z kauczuku chloropreno-

wego. (konstrukcja 60245 IEC 57)
   3. Stosować przewód uziemienia, który jest dłuższy niż inne przewody tak, aby się nie rozłączył w przypadku naprężenia.

Sterowanie A 
jednostka 

zewnętrzna

3-biegunowy izolator

Zasilanie

Izolator

Sterowa-
nie A 

Jednostka 
wewnętrzna

 Ostrzeżenie:
·   W przypadku przewodów sterowania A, na zacisku S3 występuje wysoki potencjał napięcia spowodowany przez konstrukcję obwodu elektrycznego, która 

nie ma izolacji elektrycznej między przewodem zasilania a przewodem komunikacyjnym. Dlatego podczas serwisowania jednostki należy wyłączyć główne 
zasilanie. Ponadto nie należy dotykać zacisków S1, S2, S3 przy podłączonym zasilaniu. W przypadku konieczności zastosowania izolatora między jednostką 
wewnętrzną a jednostką zewnętrzną, należy zastosować typ 3-biegunowy.

·   W warunkach poniżej - 20°C potrzeba co najmniej 4 godzin pracy w trybie czuwania, aby rozgrzały się elementy elektryczne.

7. Prace elektryczne

 
POŁĄCZENIE KABLOWE URZĄDZENIE WEWNĘTRZNE-ZEWNĘTRZNE(SHW230) 

Przekrój kabla Pow. przekroju Ilość żył Bieguno L (m)*6
Okrągły

2,5 3
Zgodnie z ruchem wskazówek zegara : S1-S2-S3
*Zwrócić uwagę na pas żółty i zielony

(30)
*2

Płaski
2,5 3

Nie dotyczy
(Z powodu braku osłony przewodu środkowego)

Not applicable
*5

Płaski
1,5 4 Od lewej do prawej: S1-Otwarty-S2-S3 (18)

*3

Okrągły
2,5 4

Zgodnie z ruchem wskazówek zegara : S1-S2-S3-Otwarty
*Podłączyć S1 i S2 naprzeciwlegle

(30)
*4

*1: Kable zasilające urządzeń powinny co najmniej spełniać wymagania norm 60245 IEC lub 227 IEC.
*2: W przypadku, kiedy dostępny jest pas żółty i zielony.
*3: W przypadku połączenia biegunowego (S1-S2-S3), pow. żyły wynosi 1,5 mm
*4: W przypadku połączenia biegunowego (S1-S2-S3).
*5: W przypadku podłączenia kabli jak pokazano na rysunku, długość połączenia może 
     wynosić do 30 m. 

*6: Podana długość kabla jest tylko wielkością referencyjną.
     Może ona być inna, w zależności od warunków w miejscu instalacji, 
     wilgotności i zastosowanych materiałów, itp.

(Kabel płaski 3C × 2)

Kabel łączący urządzenie wewnętrzne i zewnętrzne koniecznie podłączyć bezpośrednio do urządzeń (bez połączeń pośrednich).
Połączenia pośrednie mogą spowodować błędy w komunikacji w sytuacji, gdy do kabli dostanie się woda, osłabiając izolację z gruntem lub 
połączenie elektryczne w miejscu połączenia pośredniego.

S1 S3S2
2

Nigdy nie dzielić kabla zasilania ani kabla łączącego jednostkę zewnętrzną z jednostką wewnętrzną, ponieważ może to spowodować powstanie dymu, pożaru lub błędów w komunikacji.
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Uwaga:
Koniecznie przeprowadzić “8. Pracę testową” i potwierdzić, że jednostka dzia-
ła bez problemów, przed rozpoczęciem poniższych ustawień.

► Jak wybrać tryb “Wykrywanie ulatniania się czynnika chłodniczego”
Wykrywanie jest możliwe niezależnie od pracy jednostki (WŁ. lub WYŁ.).

1  Nacisnąć przycisk             przez ponad trzy sekundy, aby przełączyć urządzenie 
do trybu konserwacji.
[Wyświetlanie    ] KONSERWACJA

► Jak uruchomić przyuczanie początkowe
2  Nacisnąć przycisk                          i wybrać opcję [START TESTU WYCIEKU 

GAZU] (rys. 9-2)
*  Przyuczanie początkowe do celów wykrywania nieszczelności jest wykonywane 

zawsze po nowej instalacji lub zresetowaniu danych.

TEST

A

 CLOCK 

8. Praca testowa

8.1. Przed rozpoczęciem pracy testowej
►  Po zakończeniu montażu oraz podłączeniu przewodów i rur jednostki we-

wnętrznej i zewnętrznej sprawdzić, czy nie ma nieszczelności czynnika 
chłodniczego, poluzowanych przewodów zasilających lub przewodów ste-
rowania, nieprawidłowo podłączonych biegunów oraz czy wszystkie fazy są 
podłączone do zasilania.

►  Zastosować 500-voltowy megaomomierz do sprawdzenia, czy opór elek-
tryczny między zaciskami zasilania a uziemieniem wynosi co najmniej 1 MΩ.

►  Nie przeprowadzać tego testu na zaciskach przewodów sterowania (obwód 
niskiego napięcia).
 Ostrzeżenie:

Nie używać jednostki zewnętrznej, jeśli opór elektryczny izolacji jest niższa 
niż 1 MΩ.

Opór elektryczny izolacji
Po zakończeniu montażu lub odłączenia źródła zasilania od jednostki przez dłuższy 
czas, opór elektryczny izolacji spadnie poniżej 1 MΩ w wyniku skumulowania się 
czynnika chłodniczego w sprężarce. Nie jest to objaw zakłócenia działania. Należy 
przeprowadzić następującą procedurę.
1.  Odłączyć kable od sprężarki i zmierzyć opór elektryczny izolacji sprężarki.
2.  Jeśli opór elektryczny izolacji spadnie poniżej 1 MΩ, sprężarka jest uszkodzona 

lub opór zmniejszył się na skutek kumulacji czynnika chłodniczego w sprężarce.
3.  Po podłączeniu przewodów do sprężarki, sprężarka zacznie się rozgrzewać po 

podłączeniu zasilania. Po podłączeniu zasilania przez czas podany poniżej, po-
nownie zmierzyć opór elektryczny izolacji.

 •  Opór elektryczny izolacji spada w wyniku skumulowania się czynnika chłod-
niczego w sprężarce. Opór elektryczny wzrośnie powyżej 1 MΩ po tym, jak 
sprężarka będzie się rozgrzewać przez 4 godziny.

   (Czas potrzebny na rozgrzanie sprężarki różni się zależnie od warunków at-
mosferycznych i skumulowania się czynnika chłodniczego.)

 •  Aby uruchomić sprężarkę z czynnikiem chłodniczym skumulowanym w sprę-
żarce, należy rozgrzewać kompresor przez co najmniej 12 godzin, aby nie do-
puścić do awarii.

4.  Jeśli opór elektryczny izolacji wzrośnie powyżej 1 MΩ, sprężarka nie jest uszko-
dzona.

 Uwaga:
•  Sprężarka nie uruchomi się, jeśli nie będzie prawidłowego połączenia fazy 

zasilania.
•  Włączyć zasilanie co najmniej 12 godzin przed rozpoczęciem eksploatacji.
-  Rozpoczęcie eksploatacji natychmiast po włączeniu głównego włącznika zasila-

nia może spowodować poważnym uszkodzeniem części wewnętrznych. Włącz-
nik zasilania powinien być włączony w trakcie sezonu eksploatacyjnego.

►  Należy także sprawdzić poniższe punkty.
•  Jednostka zewnętrzna nie jest uszkodzona. Diody LED1 i LED2 na płytce steru-

jącej migają, gdy jednostka zewnętrzna jest uszkodzona.
•  Zawór odcinający ciecz oraz zawór odcinający gaz są całkowicie otwarte.
•  Osłona zabezpieczająca przykrywa powierzchnię panelu z przełącznikami typu 

dip-switch na płytce sterującej jednostki zewnętrznej. Zdjąć osłonę zabezpiecza-
jącą, aby można było łatwo uruchamiać przełączniki typu dip-switch.

8.2. Praca testowa
8.2.1. Używanie SW4 w jednostce zewnętrznej

SW4-1 WŁ.
ChłodzenieSW4-2 WYŁ.

SW4-1 WŁ.
Ogrzewanie

SW4-2 WŁ.

* Po przeprowadzeniu pracy testowej ustawić SW4-1 w położenie WYŁ.
•  Po podłączeniu zasilania może być słyszalne lekkie kliknięcie we wnętrzu jed-

nostki wewnętrznej. Elektroniczny zawór rozprężny otwiera się i zamyka. Jed-
nostka nie jest uszkodzona.

•  Kilka sekund po uruchomieniu sprężarki może być słyszalne dzwonienie we wnę-
trzu jednostki zewnętrznej. Dźwięk ten pochodzi z zaworu kontrolnego wskutek 
niewielkiej różnicy ciśnień w rurach. Jednostka nie jest uszkodzona.

Podczas pracy testowej nie można zmienić trybu pracy testowej za pomocą 
przełącznika typu dip-switch SW4-2. (Aby zmienić tryb pracy testowej podczas 
pracy testowej, należy zatrzymać prace testową za pomocą przełącznika typu 
dip-switch SW4-1. Po zmianie trybu pracy testowej, wznowić pracę testową za 
pomocą przełącznika SW4-1.)

8.2.2. Używanie pilota zdalnego sterowania
Patrz instrukcja montażu jednostki wewnętrznej.

Uwaga :  Sporadycznie opary, które powstają podczas odmrażania, mogą po-
wodować wrażenie, że z jednostki zewnętrznej wylatuje dym.

9. Ustawienia początkowe funkcji wykrywania ulatniania się czynnika chłodniczego (Tylko dla KliMAtyzacji)

[Ekran ]

Położenie przycisków zdalnego sterowania

D

A C B

Operation mode Compressor information Outdoor unit information Indoor unit information Confirm

Activate/cancel maintenance mode

GAS LEAK
JUDGE

GAS LEAK
TEST START 

Ocena wycieku 
cz. chłodniczego

Wykr. wycieku 
cz. chłodniczego
(wst. ustawienie)

A

Rys. 9-1

Rys. 9-2

[Ekran ] Oczekiwanie na ustabilizowanie

Ustabil.

Po 45 minutach

D

Rys. 9-3

3 Nacisnąć  przycisk  FILTER  ( ) w celu zatwierdzenia. (Rys. 9-3)

Zapamiętanie wstępnych ustawień
W momencie, kiedy praca jednostki jest stabilna, wstępne ustawienia są zapamiętane.

4 Nacisnąć przycisk   TEST na dłużej niż trzy sekundy aby anulować zapamiętane ustawienia.
ON/OFF

* Metodę oceny wycieku czynnika chłodniczego zawarto w Instrukcji Technicznej.
Zapamiętane ustawienie można również anulować, naciskając przycisk 

Ta jednostka zewnętrzna wykrywa ulatnianie się czynnika chłodniczego, które może 
mieć miejsce podczas długiego użytkowania. Aby umożliwić wykrywanie nieszczel-
ności, należy dokonać następujących
ustawień, które umożliwią zapamiętanie warunków początkowych (przyuczanie po-
czątkowe).
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10.4 Ustawianie temperatury funkcji ZUBADAN flash injection
Funkcja ZUBADAN flash injection pozwala uzyskać wysoką wydajność grzania przy niskich temperaturach zewnętrznych.
• SW9-3 oraz SW9-4 na płytce sterującej jednostki zewnętrznej pozwala ustawić temperaturę dostępną dla funkcji ZUBADAN flash injection w sposób pokazany w poniższej 

tabeli. 

10.1.  Tryb cichy (modyfikacja w miejscu montażu) 
(rys. 10-1)

Wykonując poniższą modyfikację, hałas eksploatacyjny jednostki zewnętrznej może 
zostać zmniejszony o około 3-4 dB.
Tryb cichy zostanie aktywowany, gdy do złącza CNDM (opcja) na płytce sterującej 
jednostki zewnętrznej doda się dostępny w handlu timer lub podłączy się styki prze-
łącznika WŁ./WYŁ.
•  Możliwość ta różni się zależnie od temperatury i warunków zewnętrznych, itp.
1  Uzupełnić obwód jak pokazano dla używania zewnętrznego adaptera wejściowego  

(PAC-SC36NA-E). (opcja)
2  SW1 WŁ.: Tryb cichy
 SW1 WYŁ.: Normalna praca

Uwaga:
Gdy przełącznik typu dip SW9-1 na płytce sterującej jednostki zewnętrznej jest 
WŁ., ustawić przełącznik typu dip SW9-1 w położenie WYŁ.

A Przykład schematu połączeń (tryb cichy)
B Ustawienie w miejscu montażu
C  Zewnętrzny adapter wejściowy (PAC-SC-

36NA-E)

X: Przekaźnik
D Płytka sterująca jednostki zewnętrznej
E Maks. 10 m
F Zasilanie przekaźnika

10.3.  Odzyskiwanie czynnika chłodniczego (odpompo-
wanie)

Przeprowadzić poniższe procedury w celu odzyskania czynnika chłodniczego na czas 
przemieszczania jednostki wewnętrznej lub jednostki zewnętrznej.
1  Zasilanie (wyłącznik automatyczny).
 *  Gdy zasilanie jest podłączone upewnić się, że na pilocie zdalnego sterowanie nie 

wyświetla się komunikat “CENTRALNE STEROWANIE”. Jeśli wyświetla się komu-
nikat “CENTRALNE STEROWANIE”, nie ma możliwości normalnego dokończenia 
odzyskiwania (odpompowania) czynnika chłodniczego.

 *  Rozpoczęcie komunikacji między jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną 
zajmuje około 3 minut od włączenia zasilania (wyłącznik automatyczny). Rozpo-
cząć operację odpompowania 3 do 4 minut po WŁ. zasilania (wyłącznik automa-
tyczny).

 *  Przed włączeniem zasilania podczas podłączania kilku jednostek w zastosowaniu 
Powietrze Woda, odłączyć przewody łączące jednostkę główne z jednostką pod-
rzędną. Więcej informacji znajduje się w instrukcji montażu jednostki wewnętrznej.

2  Po zamknięciu zaworu odcinającego ciecz, ustawić przełącznik SWP na płytce ste-
rującej jednostki zewnętrznej w położenie WŁ. Sprężarka (jednostka zewnętrzna) i 
wentylatory (jednostki wewnętrznej i zewnętrznej) zaczynają działać i i zaczyna się 
operacja odzyskiwania czynnika chłodniczego zaczyna się. Diody LED1 i LED2 na 
płytce sterującej jednostki zewnętrznej świecą się.

 *  Ustawić przełącznik SWP (przycisk) w położenie WŁ. tylko, gdy jednostka nie pra-
cuje. Jednak nawet jeśli jednostka nie pracuje i przełącznik SWP jest ustawiony w 
położeniu WŁ. przez poniżej 3 minuty od momentu wyłączenia sprężarki, operacja 

A

Rys. 10-1

odzyskiwania czynnika chłodniczego nie może zostać przeprowadzona. Zaczekać, 
aż sprężarka będzie wyłączona przez 3 minuty, a następnie ponownie ustawić 
przełącznik SWP w położenie WŁ.

3  Ponieważ jednostka wyłącza się automatycznie w ciągu 2 do 3 minut, gdy operacja 
odzyskiwania czynnika chłodniczego zostanie zakończona (dioda LED1 wył., dioda 
LED2 świeci się), koniecznie szybko zamknąć zawór odcinający gazu. Jeśli dioda 
LED1 świeci się oraz dioda LED2 jest wył. i jednostka zewnętrzna jest wyłączona, 
odzyskiwanie czynnika chłodniczego nie zostało prawidłowo przeprowadzone. Całko-
wicie otworzyć zawór odcinający cieczy, a następnie powtórzyć krok 2 po upływie 3 
minut.

 *  Jeśli operacje odzyskiwania czynnika chłodniczego została normalnie wykonana 
(dioda LED1 wył., dioda LED2 świeci się), jednostka pozostanie zatrzymana do 
momentu wyłączenia zasilania.

4  Wyłączyć zasilanie (wyłącznik automatyczny).
 * Zwrócić uwagę na fakt, że gdy rury przedłużające są bardzo długie i mieszczą dużą 

ilość czynnika chłodniczego, operacja odpompowania może być niemożliwa. Pod-
czas operacji wypompowywania upewnić się, że niskie ciśnienie zostało obniżone 
prawie do 0 MPa (manometr).

 Ostrzeżenie:
Podczas odpompowywania czynnika chłodniczego, należy zatrzymać sprężarkę 
przed odłączeniem rur czynnika chłodniczego. Sprężarka może wybuchnąć, jeśli 
dostanie się do niej powietrze itp.

A  Przykład schematu połączeń (Funkcja 
żądania)

B  Ustawienie w miejscu montażu
C  Zewnętrzny adapter wejściowy (PAC-SC-

36NA-E)

Y: Przekaźnik
D Płytka sterująca jednostki zewnętrznej
E Maks. 10 m
F Zasilanie przekaźnika

10.2.  Funkcja żądania (modyfikacja w miejscu monta-
żu) (rys. 10-2) (Tylko dla KliMatyzacji)

Przeprowadzenie poniższej modyfikacji może spowodować zmniejszenie zużycia 
energii do 0–100% normalnego zużycia.
Funkcja żądania zostanie aktywowana, gdy do złącza CNDM (opcja) na płytce ste-
rującej jednostki zewnętrznej doda się dostępny w handlu timer lub podłączy się 
styki przełącznika WŁ./WYŁ.
1  Uzupełnić obwód jak pokazano dla używania zewnętrznego adaptera wejściowego   

(PAC-SC36NA-E). (opcja)
2 Poprzez ustawienie SW7-1 i SW7-2 na płytce sterującej jednostki zewnętrznej, 

zużycie energii (w porównaniu z normalnym zużyciem) można ograniczyć zgod-
nie z poniższą tabelą.

SW7-1 SW7-2 Zużycie energii (SW2 WŁ.)
WYŁ. WYŁ. 0% (Stop)
WŁ. WYŁ. 50%

WYŁ. WŁ. 75%

10. Funkcje specjalne

SW1

Orange
1

3

Brown

Red

EB

F

CNDM

X
X

C D

SW2

Orange
1

3

Brown

Red

CNDM

Y

Y
F

B E

Rys. 10-2

A C D

SW9-3 SW9-4 Temperatury zewnętrzne
WYŁ. WYŁ. ≤ 3˚C (Ustawienie początkowe)
WYŁ. WŁ. ≤ 0˚C
WŁ. WYŁ. ≤ -3˚C
WŁ. WŁ. ≤ -6˚C
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1 2 3 4 5 6

*  Ustawić adres czynnika chłodniczego za pomocą przełącznika typu dip-switch 
jednostki zewnętrznej.

1   Przewodu pilota zdalnego sterowania
Przewód ten jest podłączony do TB5 (listwa zaciskowa pilota zdalnego sterowania) 
jednostki wewnętrznej (niepolarny).
2 Jeśli stosuje się Inne grupowanie systemów chłodzenia.
Za pomocą pilota zdalnego sterowania slim MA można sterować do 16 systemami 
chłodzenia.

Uwaga:
W pojedynczym układzie chłodzenia (podwójnym/potrójnym), nie ma potrzeby 
podłączania okablowania 2.

A Jednostka zewnętrzna
B Jednostka wewnętrzna
C Główny pilot zdalnego sterowania
D Podrzędny pilot zdalnego sterowania
E  Standard 1:1 (adres czynnika chłodniczego = 

00)
F  Dwie jednocześnie (adres czynnika chłodnicze-

go = 01)
G  Trzy jednocześnie (adres czynnika chłodnicze-

go = 02)

E SW 1 - 3 do 6

F SW 1 - 3 do 6

G SW 1 - 3 do 6

11. Sterowanie systemem 

Rys. 11-1

SW1
Tabela funkcji

 <SW1>

Funkcja
Działanie odpowiednie do ustawienia 
przełącznika
WŁ. WYŁ.

SW1
ustawienia 
funkcji

1 Obowiązkowe 
odmrażanie

Start Normalne

2 Wyczyść hi-
storię błędów

Wyczyść Normalne

3
4
5
6

Ustawianie 
adresu sytemu 
chłodzenia

Ustawienia dla adresów jednostek na 
zewnętrznych 0 do 15

TB1

A GFAA E

B B B B B B

DC

TB1 TB1

TB4

TB5

TB4

TB5

TB4 TB4

TB5

TB4 TB4

1

1

2

 WŁ.
 WYŁ.

 WŁ.
 WYŁ.

 WŁ.
 WYŁ.

3    4    5    6

3    4    5    6

3    4    5    6

 WŁ.
 WYŁ.

2

11.1. Klimatyzacje

11.2. Pompa ciepła powietrze - woda
Ustawić adres czynnika chłodniczego za pomocą przełącznika typu dip-switch jed-
nostki zewnętrznej.

SW1 Ustawianie funkcji

SW1 Ustawianie

Adres 
czynnika 
chłodni-
czego

SW1 Ustawianie

Adres 
czynnika 
chłodni-
czego

WŁ.
WYŁ. 00

WŁ.
WYŁ. 03

WŁ.
WYŁ. 01

WŁ.
WYŁ. 04

WŁ.
WYŁ. 02

WŁ.
WYŁ. 05

Uwaga:
a) Można podłączyć do 6 jednostek.
b) Należy wybrać jeden model dla wszystkich jednostek.
c) Informacje na temat ustawień przełącznika typu dip-switch jednostki we-

wnętrznej można znaleźć w instrukcji montażu jednostki wewnętrznej.
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
EG-CONFORMITEITSVERKLARING

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EC UYGUNLUK BEYANI

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС
CE-ERKLÆRING OM SAMSVAR
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, SHIZUOKA WORKS
18-1, OSHIKA 3-CHOME, SURUGA-KU, SHIZUOKA-CITY 422-8528, JAPONIA

niniejszym oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za to, że klimatyzatory i pompy ciepła opisane poniżej do użytku w środowisku mieszkalnym, handlowym i przemyśle lekkim:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Wärmepumpen für das häusliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements résidentiels, 
commerciaux et d’industrie légère :
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiële, commerciële en licht-industriële omgevevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand 
beschreven:
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos residenciales, comerciales 
y de industria ligera:
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d’aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all’utilizzo in ambienti residenziali, commer-
ciali e semi-industriali:
με το παρόν πιστοποιεί με αποκλειστική της ευθύνη ότι οι τα κλιματιστικά και οι αντλίες θέρμανσης που περιγράφονται παρακάτω για χρήση σε οικιακό, επαγγελματικό και ελαφράς 
βιομηχανίας περιβάλλοντα:
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria 
ligeira:
erklærer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne airconditionanlæg og varmepumper til brug i privat boligbyggeri, erhvervsområder og inden for let industri:
intygar härmed att luftkonditioneringarna och värmepumparna som beskrivs nedan för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätta industriella miljöer:
ev, ticaret ve hafif sanayi ortamlarında kullanım amaçlı üretilen ve aşağıda açıklanan klima ve ısıtma pompalarıyla ilgili aşağıdaki hususları yalnızca kendi sorumluluğunda beyan eder:
настоящим заявляет и берет на себя исключительную ответственность за то, что кондиционеры и тепловые насосы, описанные ниже и предназначенные для эксплуатации в 
жилых помещениях, торговых залах и на предприятиях легкой промышленности:
erklærer et fullstendig ansvar for undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i boliger, samt kommersielle og lettindustrielle miljøer:
vakuuttaa täten yksinomaisella vastuullaan, että jäljempänä kuvatut asuinrakennuksiin, pienteollisuuskäyttöön ja kaupalliseen käyttöön tarkoitetut ilmastointilaitteet ja lämpöpumput:

MITSUBISHI ELECTRIC, PUHZ-SHW80VHA*, PUHZ-SHW112VHA*,
 PUHZ-SHW112YHA*, PUHZ-SHW140YHA*,
 PUHZ-SHW230YKA*,
 * : , , 1, 2, 3, · · · , 9

Uwaga: Numer seryjny produktu znajduje się na tabliczce znamionowej produktu.
Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.
Remarque : Le numéro de série de l’appareil se trouve sur la plaque du produit.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.
Σημείωση: Ο σειριακός του αριθμός βρίσκεται στην πινακίδα ονόματος του προϊόντος.

Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.
Bemærk: Serienummeret står på produktets fabriksskilt.
Obs: Serienumret finns på produktens namnplåt.
Not: Seri numarası ürünün isim plakasında yer alır.
Примечание: серийный номер указан на паспортное табличке изделия.
Merk: Serienummeret befinner seg på navneplaten til produktet. 
Huomautus: Sarjanumero on merkitty laitteen arvokilpeen.

Dyrektywy
Richtlinien
Dyrektywy
Richtlijnen
Directivas
Direttive
Οδηγίες

Directivas
Direktiver
Direktiv
Direktifler
Директивы
Direktiver
Direktiivit

2006/95/WE: Niskie napięcia
2006/42/WE: Maszynowa
2004/108/WE: Kompatybilność elektromagnetyczna
2009/125/WE: Produkty związane z energią*
* Tylko SHW80/112
97/23/WE: Urządzenia ciśnieniowe *
* Tylko SHW230

Nasz autoryzowany przedstawiciel w UE, który jest upoważniony do przygotowania dokumentacji 
technicznej, to.
Unser autorisierter Vertreter in der EU, der ermächtigt ist die technischen Daten zu kompilieren, ist 
wie folgt.
Notre représentant agréée dans L’UE, qui est autorisé à compiler le fichier technique, est le suivant.
Onze geautoriseerde vertegenwoordiger in de EU, die gemachtigd is het technische bestand te com-
pileren, is als volgt.
Nuestro representante autorizado en la UE, que está autorizado para compilar el archivo técnico, es 
el siguiente.
Il nostro rivenditore autorizzato nell’UE, responsabile della stesura della scheda tecnica, è il seguente.
Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός μας στην ΕΕ, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να συντάξει τον 
τεχνικό φάκελο, είναι ο εξής.

O nosso representante autorizado na UE, que está autorizado para compilar o ficheiro técnico, é o 
seguinte:
Vores autoriserede repræsentant i EU, som er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske fil, er føl-
gende.
Vår EG-representant som är auktoriserad att sammanställa den tekniska filen är följande.
Avrupa Birliği’nde bulunan ve teknik dosyayı düzenleme yetkisine sahip yetkili temsilcimiz aşağıda 
belirtilmiştir:
Наш авторизованный представитель в ЕС, уполномоченный на составление технического 
файла, указан ниже.
Vår autoriserte EU-representant, som har autorisasjon til å utarbeide denne tekniske filen, er som følger.
Valtuutettu EU-edustaja, joka on valtuutettu laatimaan teknisen eritelmän, on mainittu alla.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V.
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.
Yoji SAITO
Dyrektor ds. marketingu produktów

Data wydania:  6 sierpnia, 2012 Toshihiko ENOMOTO
JAPONIA   Kierownik, Dział Zapewnienia Jakości



JEDNOSTKA: mm
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BH79D307H01  Wydrukowano w Japonii

SIEDZIBA GŁÓWNA: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPONIA
Autoryzowane przedstawicielstwo w UE: MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
 HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.

Produkt ten jest zaprojektowany i przeznaczony do użytku w środowisku 
mieszkalnym, handlowym i w przemyśle lekkim.

Niniejszy produkt ba-
zuje na następujących 
przepisach UE:

•  Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/ WE
•  Dyrektywa dotycząca kompatybilności elek-

tromagnetycznej  2004/108/ WE
•  Dyrektywa maszynowa 2006/42/EC
•  Dyrektywa dotycząca produktów związanych 

z energią 2009/125/WE
•  Dyrektywa RoHS 2011/65/UE
•  Urządzenia ciśnieniowe *
 * Tylko SHW230
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