
SEZ-KD25, KD35, KD50, KD60, KD71VAQ

DLA INSTALATORA
Polski

Klimatyzatory

INSTRUKCJA INSTALACJI  
Żeby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, przed instalacją klimatyzatora przeczytaj dokładnie 
niniejszą instrukcję instalacji.  
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[Rys. 3-1]  
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12 
 Drzwiczki dostępowe 
 Skrzynka z elementami elektrycznymi
 Wlot powietrza 
 Wylot powietrza 
 Powierzchnia sufitu  

1 Min. 600 mm 
2 Min. 100 mm 
3 Min. 10 mm 
4 Min. 300 mm  

3 

 Przestrzeń serwisowa (widok z boku) 
 Przestrzeń serwisowa (widok z kierunku wskazanego strzałką)  

[Rys. 3-2]

 Min. 100 mm 
 Min. 350 mm 
 Zasadniczo należy pozostawić min. 100 
mm przestrzeni bez przeszkód z przodu i po 
bokach urządzenia. 
 Min. 200 mm (wolne dwie strony po lewej, 
prawej lub z tyłu)  

 Min. 100 mm 
 Min. 350 mm 
 Min. 500 mm

5.2  
[Rys. 5-1] [Rys. 5-2]   [Rys. 5-3]  

 Nakrętki (wyposażenie) 
 Podkładki (w zestawie)
 Śruba montażowa M10 (wyposażenie)  

 Korpus jednostki 
 Podnośnik

 Dolna powierzchnia jednostki wewnętrznej

[Rys. 4-1]  

 Środek ciężkości  
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[Rys. 6-1]  

 Jednostka wewnętrzna 
 Jednostka zewnętrzna  

[Rys. 6-3]  [Rys. 6-4] [Rys. 6-5]  

 Zadzior 
 Miedziana rura 

[Rys. 6-7]  

 Dodatkowy rozwiertak 
 Przecinak do rur  

 Miedziane rury 
 Dobrze 

[Rys. 6-6] 

 Źle 
 Skoszone 

 Nierówne 
 Z zadziorami  

 Nakrętka 
 Miedziana rura  

[Rys. 6-8]  

 Gładkie dookoła 

  Wnętrze jest błysz-
czące bez żadnych 
zadrapań. 
 Równa długość dookoła

 Kielicharka 
 Narzynka 
 Miedziana rura

 Nakrętka 
 Jarzmo  

 Zbyt dużo 
 Skoszone 
  Zadrapanie na 
skielichowanej 
powierzchni  

 Popękane 
 Nierówne 
 Złe przykłady 

[Rys. 6-9]  

 Osłona rury (mała) (w zestawie) 
 Ostrożnie: 
Ściągnij izolację termiczną orurowania chłodniczego 
w miejscu instalacji, zamontuj nakrętkę na skielichowanym 
końcu i ponownie załóż izolację. 
Zadbaj o to, żeby nie doszło do kondensacji na odsłonię-
tych miedzianych rurach. 

 Końcówka orurowania chłodniczego na ciecz

 Końcówka orurowania chłodniczego na gaz 
 Orurowanie chłodnicze w miejscu instalacji 
 Główny korpus 
 Osłona rury (duża) (w zestawie) 
 Izolacja termiczna (wyposażenie) 
 Ściągnij 
 Nakrętka 
 Nałóż do pierwotnej pozycji

 Upewnij się, że nie ma tutaj przerwy 
 Płyta na głównym korpusie 
 Opaska (w zestawie) 
  Upewnij się, że nie ma tutaj przerwy. Skieruj połącze-
nia do góry.

[Rys. 6-10]  [Rys. 6-11]  

 Spadek przynajmniej 1/100 
 Średnica zewnętrznego gwintu R1  
 Jednostka wewnętrzna 
 Wspólne orurowanie 
 Zmaksymalizuj tę długość do ok. 10 cm 

 Jednostka wewnętrzna 
 Osłona rury (krótka) (w zestawie) 
 Opaska ściągająca (w zestawie) 
 Część mocująca paska 
 Wsadzane obrzeże

 Rurka odprowadzająca (w zestawie) 
  Rurka odprowadzająca (średnica ze-
wnętrzna ø 32, PCW, wyposażenie) 
  Materiał izolacyjny (wyposażenie) 
 Maks. 145 ± 5 mm

A
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[Rys. 8.1]  

 Jednostka wewnętrzna 
 Jednostka zewnętrzna 
 Pilot przewodowy 
 Główny wyłącznik/bezpiecznik 
 Uziemienie

Do zasilania

Do zasilania  

[Rys. 8-2-1]   [Rys. 8-2-2]  

 Śruba mocująca osłonę (2 sztuki) 
 Osłona

  Obudowa podstawy 
terminala
 Otwór do przebicia 
 Wyjąć

[Rys. 8-2-3]   [Rys. 8-2-4]  

  Użyj tulei PG, żeby odciążyć złącze zasilające od wagi przewodu i nadmiernego nacisku. 
Zabezpiecz kabel ściągaczem. 

 Przewód połączeniowy jednostki wewnętrznej/zewnętrznej 
 Siła rozciągająca 
 Użyj zwykłej tulei 
 Przewody transmisyjne 

 Podstawa terminala do zasilania i transmisji wewnętrznej 
 Podstawa terminala do pilota 
 Przewód połączeniowy jednostki wewnętrznej/zewnętrznej 
 Linia transmisyjna do pilota  

[Rys. 7-1]  

 Wlot powietrza 
 Wylot powietrza 
 Drzwiczki dostępowe 
 Powierzchnia sufitu 
 Płócienny przewód 
 Filtr powietrza 
 Kratka wlotowa
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[Rys. 8-3]  
 Wewnętrzna kostka ze stykami  

 Wewnętrzna kostka ze stykami 
 Przewód uziemiający (zielono-
-żółty) 

  Trójżyłowy przewód połączeniowy 
jednostki wewnętrznej/zewnętrznej 
o przekroju przynajmniej 1,5 mm² 

 Zewnętrzna kostka ze stykami
 Kabel zasilający 

1 Przewód połączeniowy 
 Przewód trójżyłowy o przekroju 

1,5 mm2, zgodny z 245 IEC 57. 
2 Wewnętrzna kostka ze stykami 
3 Zewnętrzna kostka ze stykami

4 Zawsze należy instalować uziemienie (jednoży-
łowy przewód 1,5 mm2) dłuższe niż pozostałe 
kable 

5 Przewód pilota 
 Nr przewodu × rozmiar (mm2): Przewód 2C × 0,3 

Przewód dostarczany w zestawie z pilotem 
 (długość przewodu: 10 m, bez polaryzacji, 
maks. 500 m) 

6 Pilot przewodowy (opcja) 
7 Kabel zasilający  

2  
 Przewód uziemiający (zielono-żółty) 

  Trójżyłowy przewód połączeniowy 
jednostki wewnętrznej/zewnętrznej 
o przekroju przynajmniej 1,5 mm2 

5  

6  

 Zewnętrzna kostka ze stykami

 Kabel zasilający  

[Rys. 8-4]  

 Profil pilota 
 Wymagana przestrzeń wokół pilota
 Rozstaw przy instalacji

[Rys. 8-5]
B-1. B-2. 

 Ściana 
 Kanał kablowy 
 Nakrętka blokująca 
 Tuleja 
 Skrzynka przełącznikowa 
 Przewód pilota
 Uszczelnij kitem 
 Wkręt do drewna

 Przy instalacji w skrzynce przełącznikowej: 
 Przy bezpośredniej instalacji na ścianie wybierz jedną z poniższych możliwości: 
•  Przygotuj otwór w ścianie, żeby przełożyć przewód pilota (w celu poprowadzenia przewodu pilota od tyłu), 

a następnie uszczelnij otwór kitem. 
•  Poprowadź przewód pilota poprzez wycięcie w górnej części obudowy, a następnie uszczelnij nacięcie kitem.  

[Rys. 8-6]  

 Do kostki ze stykami w jednostce wewnętrznej 
 TB6 (bez polaryzacji)  

[Rys. 8-7]  
 Numer trybu 
 Numer ustawienia  
 Oznaczenie czynnika chłodniczego  
 Numer jednostki  
 Przycisk Filter  (przycisk <Enter>) 
 Przycisk TEST 
 Przycisk ustawiania czasu 
 Przycisk wł./wył. timera (ustawiania dnia) 
 Przycisk wyboru trybu 
 Przycisk ustawiania temperatury 
 Przycisk menu timera (przycisk Monitor/Set)

7

3

1
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[Rys. 10-1]  

  Butla z gazem czynnika chłodniczego do 
R410A z syfonem 
 Czynnik chłodniczy (ciecz) 
  Waga elektroniczna pomagająca przy 
uzupełnianiu czynnika chłodniczego 
 Wąż tłoczący (do czynnika R410A) 
 Zawór manometru (do czynnika R410A) 
 Port serwisowy  

 Jednostka wewnętrzna 
 Złącze 
 Rura z cieczą 
 Rura z gazem 
 Zawór odcinający 
 Jednostka zewnętrzna 
   Zawór obsługowy butli z gazowym 
czynnikiem chłodniczym  

[Rys. 9-1]  [Rys. 9-2]  

 Przycisk ON/OFF 
  Wskazanie pracy w trybie 
testowym 
  Wskazanie temperatury wewnętrz-
nej w obwodzie z cieczą 
 Wskaźnik WŁ./WYŁ. 
 Wskazanie zasilania

  Wskazanie kodu błędu  
Informacja o pozostałym czasie 
pracy w trybie testowym 
 Przycisk ustawiania temperatury 
 Przycisk wyboru trybu 
 Przycisk prędkości wentylatora 
 Przycisk TEST  

 Przycisk CHECK 
 Oznaczenie czynnika chłodniczego 
 Przycisk TEMP.  
  IC: jednostka wewnętrzna 
OC: jednostka zewnętrzna 
 Kod sprawdzający
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 Ostrzeżenie:

 Ostrożnie:

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje tylko jednostkę wewnętrzną i podłączoną jednostkę zewnętrzną serii SUZ. 
Jeśli podłączona jest jednostka zewnętrzna z serii MXZ, zapoznaj się z odpowiednią instrukcją obsługi.  

 Ostrzeżenie:

 Ostrożnie:

 Ostrzeżenie:

 Ostrzeżenie:  

 Ostrożnie:  

Uwaga:  Fraza „pilot przewodowy” w niniejszej instrukcji instalacji odnosi się tylko do modelu PAR-21MAA. Jeśli potrzebujesz informacji o modelu PAR-30MAA, zapoznaj 
się z instrukcją instalacji lub instrukcją początkowych ustawień dołączanymi w zestawie.  

Spis treści  
1. Środki ostrożności  ......................................................................................7 
2. Wybór miejsca instalacji ..............................................................................7 
3. Wybór miejsca instalacji i akcesoria  ..........................................................  8 
4. Mocowanie śrub montażowych ..................................................................  8 
5. Instalacja jednostki  ....................................................................................  8

6. Orurowanie na czynnik chłodniczy .............................................................  9 
7. Instalacja przewodów powietrznych .......................................................... 11 
8. Instalacja elektryczna ................................................................................ 11 
9. Uruchomienie testowe ..............................................................................  13 
10. Czynności serwisowe .............................................................................  14

1. Środki ostrożności 
Symbole umieszczone na urządzeniu  • Proszę zgłosić lub uzyskać zgodę osoby odpowiedzialnej za dostawę przed 

podłączeniem systemu. 
• Pamiętaj o zapoznaniu się z sekcją „Wytyczne, których należy przestrzegać, 

żeby zapewnić bezpieczeństwo” przed instalacją klimatyzatora. 
• Przestrzegaj podanych tutaj ostrzeżeń, ponieważ dotyczą one ważnych spraw 

związanych z bezpieczeństwem. 
• Symbole i znaczenia są przedstawione poniżej.  

: Informuje o czynności, której należy unikać. 

: Wskazuje ważne instrukcje, których należy przestrzegać. 

: Wskazuje część, która musi zostać uziemiona. 

: Wskazuje, że należy zachować ostrożność przy obracających się częściach. 

: Wskazuje, że należy wyłączyć główne zasilania przed przeprowadzeniem czynności serwisowych. 

: Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. 

: Uwaga na gorącą powierzchnię.

Ryzyko śmierci, poważnych obrażeń itp.  

W pewnych warunkach istnieje zagrożenie poważnymi obrażeniami przy nie-
prawidłowym użytkowaniu. 
• Po przeczytaniu niniejszej instrukcji należy odłożyć ją razem z instrukcją ob-

sługi na przyszłość w łatwo dostępnym miejscu u klienta. Uważnie przeczytaj etykiety znajdujące się na urządzeniu głównym. 

• Prace przy instalacji elektrycznej wykonuj zgodnie z instrukcją instalacji i upewnij się, 
że korzystasz z osobnego obwodu. 
Jeśli zostanie przekroczone dopuszczalne obciążenie obwodu zasilającego lub insta-
lacja elektryczna jest wykonana nieprawidłowo, może dojść do pożaru lub porażenia 
prądem. 

• Jeśli kabel zasilający zostanie uszkodzony, należy go wymienić u sprzedawcy, w serwi-
sie lub u innej wykwalifikowanej osoby, żeby uniknąć zagrożeń. 

• Dokładnie przymocuj osłonę części elektrycznych do jednostki wewnętrznej i panel 
serwisowy do jednostki zewnętrznej. 
Jeśli osłona części elektrycznych jednostki wewnętrznej i/lub panel serwisowy jednos-
tki zewnętrznej nie są poprawnie przymocowane, może dojść do pożaru lub porażenia 
prądem elektrycznym ze względu na działanie pyłu, wody itp. 

• Przeprowadzając czynności instalacyjne korzystaj z dostarczonych z urządzeniem 
elementów lub części określonych w specyfikacji. Użycie wadliwych elementów może 
spowodować obrażenia lub wyciek wody w wyniku pożaru, porażenia prądem, upadku 
urządzenia itp. 

• Jeśli w trakcie pracy wycieknie czynnik chłodniczy, należy wywietrzyć pomieszczenie. 
Jeśli czynnik chłodniczy wejdzie w styczność z ogniem, zostaną uwolnione trujące 
gazy. 

• Dzieci nie wolno pozostawiać w pobliżu urządzenia bez opieki, żeby mieć pewność, że 
nie będą go wykorzystywać do zabawy.  

• Użytkownik nie powinien instalować urządzenia samodzielnie. 
Nieprawidłowa instalacja może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem, obrażeń 
związanych z upadkiem urządzenia lub do wycieku wody. Poradź się sprzedawcy 
urządzenia lub wykwalifikowanego montera. 

• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (włącznie z dziećmi) 
o zmniejszonych możliwościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych, a także 
przez osoby bez doświadczenia i odpowiedniej wiedzy, o ile nie są pod nadzorem 
osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub nie wykonują jej instrukcji. 

• Zainstaluj porządnie urządzenie w miejscu, które jest w stanie utrzymać jego ciężar. 
 Instalacja w niedostatecznie solidnym miejscu może spowodować upadek urządze-
nia i obrażenia. 

• Użyj przewodów podanego typu, żeby bezpiecznie podłączyć wewnętrzne i ze-
wnętrzne jednostki. Dokładnie zamocuj przewody w kostce ze stykami łączącej 
sekcje, żeby naprężenia przewodów nie przenosiły się na sekcje. 

 Niepoprawnie wykonane i niezabezpieczone połączenia mogą doprowadzić do po-
wstania pożaru. 

• Nie należy stosować złącz pośrednich w przewodzie zasilającym ani przedłużaczy, 
a także podłączać kilku urządzeń do jednego gniazdka zasilającego. 
Mogłoby to spowodować pożar lub doprowadzić do porażenia prądem w wyniku 
nieprawidłowego styku, wadliwej izolacji, przekroczenia dopuszczalnego prądu itp. 

• Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy nie ma wycieków gazu z czynnika chłodniczego. 
• Wspomagając się instrukcją instalacji wykonaj bezpieczny montaż. Nieprawidłowa 

instalacja może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała związa-
nych z upadkiem urządzenia lub do wycieku wody.  

• Przeprowadź poprawną instalację odprowadzającą kondensat/instalację hydrauliczną 
zgodnie z instrukcją instalacji. 
Jeśli w instalacji odprowadzającej/hydraulicznej istnieją defekty, woda może kapać 
z urządzenia, mocząc i uszkadzając wyposażenie domu. 

• Dokręć nakrętkę korzystając z klucza dynamometrycznego zgodnie z opisem w niniej-
szej instrukcji. 

 Zbyt silne dokręcenie nakrętki może z upływem czasu spowodować jej pęknięcie i wy-
ciek czynnika chłodniczego.  

• Podłącz uziemienie. 
Przewodu uziemiającego nie wolno podłączać do rur gazowych ani wodociągowych, 
instalacji odgromnikowej ani przewodu uziemiającego linii telefonicznej. Wadliwie wy-
konane uziemienie może doprowadzić do porażenia prądem. 

•  Urządzenia nie należy instalować w miejscach, w których możliwy jest wyciek łatwopal-
nego gazu. 
Wyciek i nagromadzenie się gazu w przestrzeni wokół urządzenia może doprowadzić 
do wybuchu. 

• W zależności od miejsca instalacji (gdy panuje wysoka wilgoć) zainstaluj bezpiecznik 
różnicowy. 
Brak bezpiecznika różnicowego stwarza zagrożenie porażenia prądem. 

2. Wybór miejsca instalacji 

2.1. Jednostka wewnętrzna 
• Przepływ powietrza  nie może być blokowany. 
• Chłodne powietrze powinno rozchodzić się na całe pomieszczenie. 
•  Urządzenie nie powinno być wystawione na działanie bezpośredniego światła sło-

necznego. 
• W odległości przynajmniej 1 m od odbiornika telewizyjnego i radiowego (żeby zapo-

biec zniekształceniom obrazu lub generowaniu szumów).  

• Urządzenie powinno znajdować się jak najdalej od świateł fluorescencyjnych i ża-
rowych (żeby można było bezproblemowo korzystać z pilota). 

• Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu i wymiany filtra powietrza.  

Sufit powinien być wystarczająco solidny, żeby utrzymać wagę urządzenia. 
Modele wewnętrzne powinny być instalowane pod sufitami o wysokości po-
nad 2,5 metra. 

2.2. Jednostka zewnętrzna 
• Urządzenie nie powinno być wystawione na działanie silnego wiatru. 
• Powinien być zapewniony dobry przepływ powietrza i ochrona przed pyłem. 
•  Urządzenie nie powinno być wystawione na działanie deszczu i bezpośredniego 

światła słonecznego. 
•  Należy zwrócić uwagę, żeby sąsiadom nie przeszkadzały odgłosy pracy lub gorące 

powietrze. 
• Najlepiej jest wykorzystać solidną ścianę lub podparcie zapobiegające zwiększeniu 

głośności pracy lub powstawaniu drgań. 
• Należy unikać miejsc, w którym istnieje ryzyko wycieku łatwopalnego gazu. 
• Instalując urządzenie na dużej wysokości należy zabezpieczyć jego nóżki. 
• Odległość od anteny telewizora lub radia powinna wynosić przynajmniej 3 m. (W prze-

ciwnym wypadku obraz może ulegać zniekształceniu i mogą powstawać zakłócenia.)

Należy unikać wymienionych poniżej miejsc instalacji, w których prawdopo-
dobne jest wystąpienie problemów z klimatyzatorem. 
• Gdzie znajduje się zbyt dużo oleju maszynowego. 
• Słone miejsca, na przykład nad brzegiem morza. 
• Gorące źródła. 
• Gdzie obecne są siarczkowe gazy. 
• Inne miejsca o nietypowym mikroklimacie.  

• Zainstaluj urządzenie poziomo. 
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SEZ-KD25
SEZ-KD35
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104
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 Ostrzeżenie:  

Urządzenia powinny zostać zainstalowane przez licencjonowanego wykonawcę 
zgodnie z lokalnymi przepisami.  

 Ostrożnie:  

Nr 
1

 Nazwa 
Osłona rury (do złącz orurowania chłodniczego) o małej średnicy 
Osłona rury (do złącz orurowania chłodniczego) o dużej średnicy 
Opaski do tymczasowego mocowania osłony rury i rurki odprowadzającej 
Podkładka 
Rurka odprowadzająca 
Krótka osłona rury (do rurki odprowadzającej)

 Liczba 

2
3
4
5
6 

Waga produktu (kg)  Nazwa modelu  

•  Wybierz miejsce o wystarczająco solidnej powierzchni, żeby utrzymać wagę urządzenia. 
• Przed instalacją urządzenia należy wyznaczyć połączenia. 
• Wybierz miejsce, w którym urządzenie nie będzie poddane działaniu wpadającego powietrza. 
• Wybierz miejsce, w którym pobieranie i powrót powietrza nie będą zablokowane. 
• Wybierz miejsce, z którego orurowanie chłodnicze może być łatwo poprowadzone na zewnątrz. 
• Wybierz miejsce, które umożliwi swobodne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu. 
•  Nie należy instalować urządzenia w miejscu, w którym dochodzi do obfitego rozchlapywania 

oleju lub obecne jest duże stężenie pary. 
•  Nie należy instalować urządzenia w miejscu, w którym palny gaz może być wytwarzany, prze-

pływać, gromadzić się lub wyciekać. 
•  Nie należy instalować urządzenia w miejscu, w którym znajdują się urządzenia wytwarzające 

fale o wysokiej częstotliwości (np. spawarka wysokiej częstotliwości). 
•  Nie należy instalować urządzenia, w których czujnik przeciwpożarowy znajduje się po stronie 

wlotu powietrza. (Czujnik może działać nieprawidłowo ze względu na działanie podgrzanego 
powietrza w trybie ogrzewania) 

•  W miejscach, w których substancje chemiczne mogą być rozproszone w powietrzu, na przykład 
w fabrykach i szpitalach, wymagana jest pełna ekspertyza przed instalacją urządzenia. (W za-
leżności od rodzaju substancji elementy plastikowe mogą ulec uszkodzeniu.) 

•  Jeśli urządzenie pracuje przez wiele godzin w miejscu, w którym powietrze nad sufitem ma 
wysoką temperaturę/wilgotność (punkt rosy powyżej 26°C), w jednostce wewnętrznej może 
dochodzić do kondensacji. Gdy jednostki pracują w takich warunkach, należy zastosować ma-
teriał izolujący (10-20 mm) na całej powierzchni jednostki wewnętrznej, żeby chronić ją przed 
kondensacją. 

3.1.  Zainstaluj jednostkę wewnętrzną na suficie wy-
starczająco solidnym, żeby utrzymał jej wagę 

[Rys. 3-1] (str. 2) 
 Drzwiczki dostępowe  Skrzynka z elementami elektrycznymi 
 Wlot powietrza  Wylot powietrza 
 Powierzchnia sufitu  Przestrzeń serwisowa (widok z boku) 
 Przestrzeń serwisowa (widok z kierunku wskazanego strzałką)   

1 Min. 600 mm  2 Min. 100 mm 
3 Min. 10 mm  4 Min. 300 mm 

* Jeśli zainstalowany jest opcjonalny filtr o wysokiej trwałości, wymiary klimaty-
zatora zwiększają się. 

Wlot tylny: głębokość wzrasta o 30 mm (*1) 
Wlot dolny: wysokość wzrasta o 30 mm (*2)

3.2. Zabezpieczenie instalacji i przestrzeni serwisowej 
• Wybierz optymalny kierunek dostarczania powietrza zgodnie z układem pomiesz-

czenia i miejscem instalacji. 
• Ponieważ orurowanie i okablowanie są podłączone na powierzchni dolnej i bocznych, 

a czynności serwisowe są wykonywane w tych samych miejscach, należy zapewnić 
odpowiednią przestrzeń. W celu umożliwienia wykonania prawidłowych prac mon-
tażowych i zapewnienia bezpieczeństwa należy zapewnić jak najwięcej przestrzeni. 

3.3. Jednostka zewnętrzna 
Wentylacja i przestrzeń serwisowa 

[Rys. 3-2] (str. 2) 

 SUZ-KA25/35VA 
 Min. 100 mm 

 Min. 350 mm 
  Zasadniczo należy pozostawić min. 100 mm przestrzeni bez przeszkód z przodu i po bo-
kach urządzenia. 
 Min. 200 mm (wolne dwie strony po lewej, prawej lub z tyłu) 

 SUZ-KA50/60/71VA 
 Min. 100 mm 
 Min. 350 mm 
 Min. 500 mm 

Jeśli instalacja rurowa ma zostać przymocowana do ściany zawierającej metale (ocynkowanej) 
lub siatki metalowej, użyj kawałka drewna po obróbce chemicznej o grubości przynajmniej 20 mm 
między ścianą a instalacją rurową lub owiń rury 7-8 warstwami winylowej taśmy izolacyjnej.  

3.4. Akcesoria jednostki wewnętrznej 
Urządzenie jest dostarczane z następującymi akcesoriami:  

Urządzenie musi być solidnie zainstalowane na konstrukcji, która jest w stanie 
utrzymać jego ciężar. Jeśli urządzenie zostanie zainstalowane na niestabilnej 
konstrukcji, może spaść powodując obrażenia ciała. 

4. Mocowanie śrub montażowych 

4.1. Mocowanie śrub montażowych 
[Rys. 4-1] (str. 2) 

 Środek ciężkości 

(Miejsce zawieszenia powinno być solidne.) 

Konstrukcja do powieszenia urządzenia 
• Sufit: konstrukcja sufitu różni się w zależności od budynku. Szczegółowe informa-

cje uzyskasz w firmie budowlanej. 

Środek ciężkości i waga produktu

• Jeśli to konieczne, wzmocnij śruby montażowe elementami chroniącymi przed 
trzęsieniami ziemi. 
*  Użyj śrub montażowych typu M10 i elementów chroniących przed trzęsieniami 

ziemi (wyposażenie). 

1  Wzmocnienie sufitu dodatkowymi elementami (belki krawędziowe itp.) może być 
wymagane, żeby wypoziomować sufit i zapobiec jego wibracjom. 

2  Odetnij i usuń elementy sufitowe. 

3  Wzmocnij elementy sufitowe i zamontuj dodatkowe, żeby zamocować płyty sufitowe.

5. Instalacja jednostki 

5.1. Wieszanie korpusu jednostki  5.2. Sprawdzanie położenia jednostki i mocowanie 
śrub montażowych  ► Przynieś zapakowaną jednostkę wewnętrzną w miejsce instalacji. 

►  Żeby zawiesić jednostkę wewnętrzną użyj podnośnika, żeby unieść urzą-
dzenie i przełożyć przez śruby montażowe. 
[Rys. 5-1] (str. 2) 

 Korpus jednostki 
 Podnośnik 

[Rys. 5-2] (str. 2) 
 Nakrętki (wyposażenie) 

 Podkładki (w zestawie) 
 Śruba montażowa M10 (wyposażenie)

►  Użyj miarki dostarczonej z panelem, żeby potwierdzić, że korpus i śruby 
montażowe znajdują się na miejscu. W przeciwnym wypadku skroplo-
na woda może kapać w wyniku przedostawania się powietrza. Pamiętaj o 
sprawdzeniu pozycji względnych.  

►  Użyj poziomicy, żeby sprawdzić, że powierzchnia oznaczona przez  jest 
równa. Upewnij się, że nakrętki śrub montażowych są mocno dokręcone. 

►  Żeby zapewnić odprowadzenie kondensatu, posługując się poziomicą 
sprawdź poziome ułożenie jednostki. 

[Rys. 5-3] (str. 2) 
 Dolna powierzchnia jednostki wewnętrznej

Pamiętaj o równej instalacji korpusu urządzenia.  

3. Wybór miejsca instalacji i akcesoria
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B       (mm)

1,95,0 - 053,6
2,315,0 - 025,9
6,615,0 - 07,21
7,915,0 - 088,51

81 - 417153,6ø
24 - 432225,9ø
16 - 94627,21ø
28 - 869288,51ø

+0
-0,4

Rura

Do cieczy
Do gazu

Do cieczy
Do gazu

Do cieczy
Do gazu

Do cieczy
Do gazu

Do cieczy
Do gazu

Średnica zewnętrzna

mm cale  

6,35 1/4
9,52 3/8
6,35 1/4
9,52 3/8
6,35 1/4
12,7 1/2
6,35 1/4

15,88 5/8
9,52 3/8

15,88 5/8

Model

SEZ-
KD25
SEZ-
KD35
SEZ-
KD50
SEZ-
KD60
SEZ-
KD71

Materiał 
izolujący

Grubość 
izolacji

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

Min. grubość 
ściany  

0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
1,0 mm
0,8 mm
1,0 mm

 Ostrożnie:  

 Ostrzeżenie:  

Wymiary  
 A (mm)  

Gdy używane jest narzędzie do czynnika R410A 
Zaciskowa 

Mocno chwyć w jarzmo miedzianą rurę o wymiarach wskazanych w tabeli powyżej. 

6.2.5. Sprawdzenie 
[Rys. 6-7] (str. 3) 

 Gładkie dookoła  Zadrapanie na skielichowanej powierzchni 
 Wnętrze jest błyszczące bez żadnych zadrapań  Popękane 
 Równa długość dookoła   Nierówne 
 Zbyt dużo  Złe przykłady 
 Skoszone 

• Porównaj wynik kielichowania z ilustracją po prawej stronie. 
• Jeśli kołnierz posiada defekty, odetnij dany fragment i przeprowadź operację ponownie. 

6.3. Podłączanie rur 
[Rys. 6-8] (str. 3) 

• Zastosuj cienką powłokę oleju chłodniczego na powierzchniach gniazd rur. 
•  W celu podłączenia najpierw wyrównaj środek, a następnie dokręć nakrętkę wyko-

nując pierwsze 3-4 obroty. 
•  Wykorzystaj poniższą tabelę momentów dokręcania w stosunku do złącz gwinto-

wanych po stronie jednostki wewnętrznej i dokręć używając dwóch kluczy nastaw-
nych. Zbyt mocne dokręcenie spowoduje uszkodzenie sekcji złącza.

Średnica zewnętrzna 
miedzianej rury (mm)

Średnica zewnętrzna 
nakrętki (mm)

Moment dokręcania 
(N·m)  

Odporna na 
ciepło pianka 
z tworzywa 
sztucznego 
o gęstości 
względnej 

0,045

6. Orurowanie na czynnik chłodniczy  

6.1. Rura na czynnik chłodniczy 
[Rys. 6-1] (str. 3) 

 Jednostka wewnętrzna 
 Jednostka zewnętrzna 

Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z jednostką zewnętrzną, żeby uzy-
skać informacje na temat ograniczeń różnicy wysokości między jednostkami i wy-
maganej ilości dodatkowego czynnika chłodniczego. 

Należy unikać wymienionych poniżej miejsc instalacji, w których prawdopodobne 
jest wystąpienie problemów z klimatyzatorem. 
• Miejsca o dużej zawartości oleju maszynowego lub spożywczego. 
• Słone miejsca, na przykład nad brzegiem morza. 
• Gorące źródła. 
• Gdzie obecne są siarczkowe gazy. 
• Inne miejsca o nietypowym mikroklimacie. 
•  Urządzenie posiada skielichowane złącza po stronie jednostki wewnętrznej i ze-

wnętrznej. (Rys. 6-1) 
• Rury z czynnikiem chłodniczym są używane do łączenia jednostki wewnętrznej 

i zewnętrznej w sposób pokazany na poniższej ilustracji. 
•  Zaizoluj całkowicie rury na czynnik chłodniczy i rurki odprowadzające, żeby zapo-

biec kondensacji. 

Przygotowanie rur 
•  Rury na czynnik chłodniczy o długościach 3, 5, 7, 10 i 15 m są dostępne jako wypo-

sażenie opcjonalne. 

(1) Tabela poniżej zawiera specyfikację rur dostępnych w sprzedaży.

6.2.3. Zakładanie nakrętki 
[Rys. 6-5] (str. 3) 

 Nakrętka 

 Miedziana rura 

• Odkręć nakrętki założone na jednostce wewnętrznej i zewnętrznej, a następnie 
zamontuj je na rurkach z usuniętymi zadziorami. 
(nie jest możliwe ich założenie po kielichowaniu) 

6.2.4. Kielichowanie rur 
[Rys. 6-6] (str. 3) 

 Kielicharka 
 Narzynka 
 Miedziana rura 
 Nakrętka 
 Jarzmo 

• Przeprowadź kielichowanie używając kielicharki w sposób pokazany poniżej.  

(2)  Upewnij się, że 2 rury na czynnik chłodniczy są dobrze izolowane, żeby zapobiec 
kondensacji. 

(3) Promień łuku rur z czynnikiem chłodniczym powinien wynosić przynajmniej 10 cm.

Używaj izolacji o podanej grubości. Zbyt duża grubość ogranicza przestrzeń 
do przechowywania za jednostką wewnętrzną, natomiast zbyt mała powoduje 
kapanie skroplonej wody. 

6.2. Kielichowanie rur 
• Główną przyczyną wycieku gazu jest nieprawidłowe kielichowanie. 
 Wykonaj kielichowanie w sposób prawidłowy postępując zgodnie z poniższą pro-

cedurą. 

6.2.1. Przecinak do rur 
[Rys. 6-3] (str. 3) 

 Miedziana rura 
 Poprawnie 
 Niepoprawnie 
 Skoszone 
 Nierówne 
 Zadzior 

• Używając przecinaka do rur prawidłowo utnij miedzianą rurę. 

6.2.2. Wygładzanie zadziorów 
[Rys. 6-4] (str. 3) 

 Zadzior 
 Miedziana rura 
 Dodatkowy rozwiertak 
 Przecinak do rur 

• Wygładź wszystkie zadziory z powstałych po przecięciu krawędzi. 
•  Podczas wygładzania krawędzi skieruj koniec miedzianej rury w dół, żeby uniknąć 

wpadania opiłków do wnętrza instalacji.

Uważaj na odskakującą nakrętkę! (pod wewnętrznym ciśnieniem) 
Odkręć nakrętkę w następujący sposób: 
1. Poluzuj nakrętkę, aż usłyszysz syczenie. 
2.  Nie zdejmuj nakrętki do momentu całkowitego usunięcia gazu (syczenie 

przestanie być słyszalne). 
3. Sprawdź, czy gaz uleciał całkowicie, a następnie zdejmij nakrętkę. 

Podłączenie jednostki zewnętrznej 
Podłącz rury do złącza rurki zaworu odcinającego jednostki zewnętrznej w ten sam 
sposób jak w przypadku jednostki wewnętrznej. 
• Przy dokręcaniu użyj klucza dynamometrycznego lub nastawnego, stosując taki 

sam moment dokręcania jak w przypadku jednostki wewnętrznej.

Średnica rury 
(mm)
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6.4. Procedury oczyszczania i sprawdzanie przecieków 

PROCEDURY OCZYSZCZANIA  

Podłącz rury z czynnikiem chłodniczym (zarówno te na ciecz, jak i na gaz) między 
jednostką wewnętrzną a zewnętrzną. 

Odkręć nakrętkę z korkiem portu serwisowego zaworu odcinającego po stronie rury 
z gazem jednostki zewnętrznej. (Zawór odcinający nie będzie działał w stanie fa-
brycznym (całkowicie zamknięty z założoną zatyczką).) 

Podłącz zawór manometru i pompę próżniową do portu serwisowego w zaworze 
odcinającym po stronie rury z gazem jednostki zewnętrznej. 

Uruchom pompę próżniową. (Odciąganie przez ponad 15 minut.) 

Sprawdź poziom próżni korzystając z zaworu manometru, a następnie zamknij 
zawór i zatrzymaj pompę próżniową. 

Pozostaw urządzenie na jedną lub dwie minuty. Upewnij się, że wskaźnik zaworu 
manometru pozostaje w tej samej pozycji. Sprawdź, czy wskaźnik pokazuje -0,101 
MPa (–760 mmHg).

Manometr po stronie cieczy 
(do czynnika R410A) 

Manometr po stronie gazu 
(do czynnika R410A) 

Zawór manometru 
(do czynnika R410A) 
 Przyłącze wysokie-
go ciśnienia 
 Wąż tłoczący (do 
czynnika R410A)  

–0,101 MPa 
(–760 mmHg)  Zawór odcinający  

*Zamknięty  
Zawór odcinający  *Otwarty  

Przyłącze 
niskiego 
ciśnieniaKlucz imbusowy  

Zawór 
odcinający (lub pompa próż-

niowa z funkcją 
zapobiegania 
przepływowi 
wstecznemu) 

Pompa 
próżniowa  Port serwisowy

Okno  
Złączka za-
pobiegająca 
przepływowi 
wstecznemu  

Wąż tłoczący 
(do czynnika 
R410A)  *Od 4 do 5 obrotów  

Szybko wyjmij zawór manometru z portu serwisowego zaworu odcinającego. 

Po podłączeniu i opróżnieniu rur na czynnik chłodniczy w pełni otwórz wszystkie 
zawory odcinające po obu stronach rury z gazem i cieczą. 
Praca bez w pełni otwartych zaworów obniża wydajność, co powoduje problemy.  

Długość rury: 
maksymalnie 7 m 

Nie jest wymagane uzupełnienie gazu.  

Długość rury przekracza 7 m 
Należy uzupełnić gaz o podaną ilość.  

Dokręć nakrętkę z korkiem portu serwisowego przywracając go do stanu pierwotnego.  

Dokręć ponownie korek  

Sprawdzenie przecieków  

6. Orurowanie na czynnik chłodniczy 

Izolacja rury na czynnik chłodniczy 
• Po podłączeniu rur na czynnik chłodniczy, zaizoluj złącza (skielichowane) rurkami 

termicznymi jak pokazano poniżej. 

[Rys. 6-9] (str. 3) 
 Osłona rury (mała) (w zestawie) 
 Ostrożnie: 
Ściągnij izolację termiczną orurowania chłodniczego w miejscu instalacji, zamontuj nakrętkę na 
skielichowanym końcu i ponownie załóż izolację. 
Zadbaj o to, żeby nie doszło do kondensacji na odsłoniętych miedzianych rurach. 

 Końcówka orurowania chłodniczego na ciecz   Końcówka orurowania chłodniczego na gaz 
 Orurowanie chłodnicze w miejscu instalacji  Główny korpus 
 Osłona rury (duża) (w zestawie)   Izolacja termiczna (wyposażenie) 
 Ściągnij  Nakrętka 
 Nałóż do pierwotnej pozycji  Upewnij się, że nie ma tutaj przerwy 

 Płyta na głównym korpusie  Opaska (w zestawie) 
 Upewnij się, że nie ma tutaj przerwy. Skieruj połączenia do góry. 

1.  Zdejmij i wyrzuć gumową zatyczkę znajdującą się na końcu orurowania jednostki. 

2.  Skielichuj koniec orurowania chłodniczego w miejscu instalacji. 

3.  Ściągnij izolację termiczną orurowania chłodniczego w miejscu instalacji i załóż 
izolację do pierwotnej pozycji. 6.5. Rurka odprowadzająca 

• Upewnij się, że rurka odprowadzająca jest nachylona w dół (spadek większy niż 
1/100) w kierunku zewnętrznym. Nie należy tworzyć syfonów lub nieregularności 
przebiegu. (1) 

• Upewnij się, że wszelkie orurowania poprzeczne są krótsze niż 20 m (wyłączając 
różnicę w wysokości)  Jeśli orurowanie jest długie, użyj metalowych obejm, żeby 
zapobiec jego skręcaniu. Nigdy nie używaj rur odpowietrzających. W przeciwnym 
wypadku kondensat mógłby zostać wypuszczony. 

• Użyj sztywnej rurki z polichlorku winylu o średnicy zewnętrznej ø 32 w instalacji 
odprowadzającej. 

• Upewnij się, że zebrane rury są o 10 cm niżej niż port odprowadzający jednostki 
zgodnie z rysunkiem 2. 

• Nie należy tworzyć syfonu przy porcie odprowadzającym. 
• Umieść koniec rurki odprowadzającej kondensat w położeniu, w którym nie wy-

dobywają się zapachy. 
• Nie umieszczaj końca rurki odprowadzającej w studzience, w której wytwarzają 

się gazy jonowe. 
• Po podłączeniu rurki odprowadzającej upewnij się, że woda jest odprowadzana 

prawidłowo i nie występują przecieki. 

[Rys. 6-10] (str. 3) 
 Spadek przynajmniej 1/100 

 Średnica zewnętrznego gwintu R1  

 Jednostka wewnętrzna 
 Wspólne orurowanie 
 Zmaksymalizuj tę długość do ok. 10 cm 

1.  Wsuń do rurkę odprowadzającą (dostarczoną w zestawie) do portu odprowa-
dzającego. 

 (Rurka odprowadzająca nie może być wygięta więcej niż o 45°, żeby nie uległa 
pęknięciu lub zatkaniu.) 

 Część łącząca jednostkę wewnętrzną z zewnętrzną może zostać odłączona przy 
czynnościach serwisowych. Przymocuj część opaską - nie wolno jej przyklejać. 

2.  Przymocuj rurkę odprowadzającą (średnica zewnętrzna ø 32, PCW, wyposa-
żenie). 

 (Przymocuj rurkę klejem do sztywnej rurki z polichlorku winylu i przymocuj ją 
opaską (mała, w zestawie).) 

3.  Zamontuj izolację na rurce odprowadzającej (średnica zewnętrzna ø 32, PCW) 
i gnieździe (włącznie z kolankiem). 

[Rys. 6-11] (str. 3) 
 Jednostka wewnętrzna 

 Osłona rury (krótka) (w zestawie) 

 Opaska ściągająca (w zestawie) 

 Część mocująca paska 

 Wsadzane obrzeże 

 Rurka odprowadzająca (w zestawie) 
 Rurka odprowadzająca (średnica zewnętrzna ø 32, PCW, wyposażenie) 
 Materiał izolacyjny (wyposażenie) 
 Maks. 145 ± 5 mm  

►  Przy lutowaniu używaj nieutleniającego się lutu, żeby zapewnić, że żadna 
obca substancja lub wilgoć nie dostaną się do rury. 

►  Zastosuj chłodniczy olej maszynowy na skielichowanych połączeniach i do-
kręć złącza przy pomocy podwójnego klucza. 

►  Zapewnij metalową obręcz do podparcia rury na czynnik chłodniczy, żeby 
obciążenie nie przenosiło się na koniec rury po stronie jednostki wewnętrz-
nej. Powinna ona znajdować się 50 cm od skielichowanego połączenia jed-
nostki wewnętrznej. 

Środki ostrożności związane z orurowaniem chłodniczym  
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SEZ-KD25 SEZ-KD35 SEZ-KD50 SEZ-KD60 SEZ-KD71
10 10 20 20 20

 Ostrzeżenie:  

 Ostrzeżenie:  

 Ostrożnie:  

Dane elektryczne  Pojemność wejściowa Główny wyłącznik/bezpiecznik (A)
Zasilanie 

(1 faza ~/N, 230 V, 50 Hz)  

 Ostrożnie:  

7. Instalacja przewodów powietrznych  

• Podłączając przewody włóż płócienny przewód między główny korpus a przewód. 
• Używaj przewodów z niepalnych materiałów.  

•  Zachowaj odległość ponad 850 mm między kratką wlotową a wentylatorem. 
 Jeśli wynosi ona mniej niż 850 mm, zainstaluj osłonę zapobiegającą dotknię-

ciu wentylatora. 

[Rys. 7-1] (str. 4) 
 Wlot powietrza 
 Wylot powietrza 
 Drzwiczki dostępowe 
 Powierzchnia sufitu 
 Płócienny przewód 
 Filtr powietrza 
 Kratka wlotowa  

•  Hałas przy wlocie zwiększy się znacznie, jeśli wlot  jest umieszczony bez-
pośrednio pod głównym korpusem. Wlot  powinien być zainstalowany jak 
najdalej to możliwe od głównego korpusu. 
Należy zachować szczególną ostrożność używając wlotu dolnego. 

•  Zainstaluj wystarczającą ilość izolacji termicznej, żeby zapobiec kondensacji 
na kołnierzach przewodów wylotowych i przewodach wylotowych. 

•  Podłącz główny korpus klimatyzatora z przewodem w celu wyrównania po-
tencjałów. 

8. Instalacja elektryczna

8.1. Zasilanie  [Rys. 8-2-4] (str. 4) 
 Podstawa terminala do zasilania i transmisji wewnętrznej 
 Podstawa terminala do pilota 
 Przewód połączeniowy jednostki wewnętrznej/zewnętrznej 
 Linia transmisyjna do pilota 

•  Przeprowadź połączenia zgodnie ze schematem na dole po lewej stronie. (Za-
opatrz się w kabel we własnym zakresie.)

  Pamiętaj o użyciu kabli wyłącznie z prawidłową biegunowością. 
[Rys. 8-3] (str. 5) 

 Wewnętrzna kostka ze stykami 
 Przewód uziemiający (zielono-żółty) 
  Trójżyłowy przewód połączeniowy jednostki wewnętrznej/zewnętrznej o przekroju przynaj-
mniej 1,5 mm2  
 Zewnętrzna kostka ze stykami 

 Kabel zasilający 
1  Kabel połączeniowy 

Przewód trójżyłowy o przekroju 1,5 mm2, zgodny z 245 IEC 57. 
2 Wewnętrzna kostka ze stykami 
3 Zewnętrzna kostka ze stykami
4  Zawsze należy instalować uziemienie (jednożyłowy przewód 1,5 mm2) dłuższe niż pozo-

stałe kable 
5 Przewód pilota 

Nr przewodu × rozmiar (mm2): przewód 2C × 0,3 
Przewód dostarczane w zestawie z pilotem 
(długość przewodu: 10 m, bez polaryzacji, maks. 500 m) 

6 Pilot przewodowy (opcja) 
7 Kabel zasilający 

• Podłącz kostki ze stykami zgodnie ze schematem poniżej.

• Kompresor nie będzie działał, dopóki podłączenie fazy nie będzie wykonane 
poprawnie.  

• Uziemienie z bezpiecznikiem różnicowym jest zazwyczaj instalowane do .
• Przewody między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną można przedłużyć mak-

symalnie do 50 metrów, a całkowita długość włącznie z przewodami krzyżo-
wanymi między pomieszczeniami wynosi maksymalnie 80 m. 

Należy zapewnić bezpiecznik o separacji styku przynajmniej 3 mm dla każdego 
bieguna. 
* Oznacz każdy bezpiecznik zgodnie z użyciem (grzejnik, jednostka itp.). 

[Rys. 8-1] (str. 4) 
 Jednostka wewnętrzna 
 Jednostka zewnętrzna 
 Pilot przewodowy 
 Główny wyłącznik/bezpiecznik 
 Uziemienie 

8.2. Podłączenie jednostki wewnętrznej 
Procedura pracy 
1. Odkręć 2 śruby, że zdjąć osłonę elementów elektrycznych. 
2.  Poprowadź wszystkie przewody przez otwór w skrzynce podłączeń elektrycznych. 

(Zdobądź kabel zasilający i wejściowy/wyjściowy przewód połączeniowy oraz użyj 
przewodu do pilota dostarczonego z urządzeniem.) 

3.  Poprawnie podłącz przewód zasilający i połączeniowy oraz kabel pilota do kostek 
ze stykami. 

4. Zabezpiecz kable zaciskami wewnątrz skrzynki podłączeń elektrycznych. 
5. Załóż ponownie osłonę elementów elektrycznych. 
•  Zamocuj kabel zasilający i połączeniowy do skrzynki sterującej używając tulei chro-

niącej przed siłą rozciągającą. (połączenie PG lub podobne)

• Uważaj, żeby nie pomylić się przy podłączaniu przewodów. 
• Mocno dokręć śruby zacisków, żeby się nie poluzowały. 
• Po dokręceniu lekko pociągnij przewody upewniając się, że się nie wysuwają. 

8.3. Pilot zdalnego sterowania (opcjonalny) 
8.3.1. Pilot przewodowy 
1) Procedury instalacji 
(1) Wybierz miejsce instalacji pilota 
Czujniki temperatury są umieszczone zarówno na pilocie, jak i na jednostce we-
wnętrznej. 
► Należy nabyć następujące części: 

Dwuelementową skrzynkę przełącznikową 
Cienką, miedzianą rurkę kablową 
Nakrętki blokujące i tuleje 

[Rys. 8-4] (str. 5) 
 Profil pilota 
 Wymagana przestrzeń wokół pilota 
 Rozstaw przy instalacji 

(2)  Uszczelnij kitem wlot serwisowy przewodu pilota, żeby zapobiec przedostaniu 
się kropel rosy, wody, karaluchów i robaków. 
[Rys. 8-5] (str. 5) 

 Przy instalacji w skrzynce przełącznikowej: 
 Przy bezpośredniej instalacji na ścianie wybierz jedną z poniższych możliwości: 

•  Przygotuj otwór w ścianie, żeby przełożyć przewód pilota (w celu poprowadzenia przewodu 
pilota od tyłu), a następnie uszczelnij otwór kitem. 

•  Poprowadź przewód pilota poprzez wycięcie w górnej części obudowy, a następnie uszczel-
nij nacięcie kitem. 
 Ściana  Skrzynka przełącznikowa 
 Kanał kablowy  Kabel pilota 
 Nakrętka blokująca  Uszczelnij kitem 
  Tuleja   Wkręt do drewna 

B-1. Żeby poprowadzić przewód z tyłu pilota: 
B-2. Żeby poprowadzić przewód pilota od góry: 
(3) Przy bezpośredniej instalacji na ścianie

• Dokładnie przymocuj osłonę elementów elektrycznych. Niepoprawne przymo-
cowanie, może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym 
ze względu na działanie pyłu, wody itp. 

• Użyj przewodów podanego typu, żeby bezpiecznie podłączyć wewnętrzne 
i zewnętrzne jednostki. Dokładnie zamocuj przewody w podstawie termina-
la, żeby naprężenia przewodów nie przenosiły się na sekcje połączeniowe.  
Niepoprawne podłączenie lub przymocowanie przewodów może doprowadzić 
do pożaru. 

[Rys. 8-2-1] (str. 4) 
 Śruba mocująca osłonę (2 sztuki) 
 Osłona 

[Rys. 8-2-2] (str. 4) 
 Obudowa podstawy terminala 
 Otwór do przebicia 
 Wyjąć 

[Rys. 8-2-3] (str. 4) 
  Użyj tulei PG, żeby odciążyć złącze zasilające od wagi przewodu i nadmiernego nacisku. 
Zabezpiecz kabel ściągaczem. 

 Przewód połączeniowy jednostki wewnętrznej/zewnętrznej 
 Siła rozciągająca 
 Użyj zwykłej tulei 
 Przewody transmisyjne
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Zewnętrzne ciśnienie 
statyczne

05 Pa
15 Pa (przed wysyłką)

35 Pa
50 Pa

Nr ustawienia trybu 
liczba 08

1
1
2
3

Nr ustawienia trybu 
liczba 10 

2
1
1
1

Tryb 
Symbol filtra  

Zewnętrzne ciśnienie statyczne

Ustawienia 
100 h
2500 h
Brak wskaźnika filtra
15 Pa
35 Pa
50 Pa
Tak samo jak ustawienie trybu 08
5 Pa (ustawiony tryb o nr od 08 do 1)

Nr trybu Nr ustawienia Ustawienie początkowe Sprawdzenie 
1

07 2
3
1

08 2
3
1

10
2

Ustawienia 
Niedostępne 
Dostępne 
Średnia przy pracy dla jednostki wewnętrznej
Ustawiona pilotem jednostki wewnętrznej
Wewnętrzny czujnik pilota
Niedostępna 
Obsługiwana (jednostka wewnętrzna nie posiada wlotu powietrza z zewnątrz)
Obsługiwana (jednostka wewnętrzna posiada wlot powietrza z zewnątrz)

Nr trybu Nr ustawienia Ustawienie początkowe Sprawdzenie 
1

01
2
1

02 2
3
1

03 2
3

Tryb 
Automatyczne przywracanie po awarii zasilania*1 
(FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO RESTARTU)
Wykrywanie temperatury wewnętrznej

Zdolność przyłączeniowa LOSSNAY

Wybierz numery jednostek od 01 do 04 lub wszystkie jednostki (AL [pilot przewodowy]/07 [pilot bezprzewodowy])  

10  

*1 Po przywróceniu zasilania klimatyzator uruchomi się 3 minuty później.  

Tabela funkcji 1  
Wybierz numer jednostki 00

02  

03  

8. Instalacja elektryczna  

2) Procedury połączeniowe 
1 Podłącz przewód pilota do kostki ze stykami. 

[Rys. 8-6] (str. 5) 
 Do kostki ze stykami w jednostce wewnętrznej 
 TB6 (bez polaryzacji) 

2 Ustaw przełącznik DIP nr 1 przedstawiony poniżej, gdy używasz dwóch pilotów 
w tej samej grupie. 

3) Wybór funkcji na pilocie 
Jeśli podłączone są dwa piloty, ustaw jeden na „Main” (główny) i drugi na „Sub” (do-
datkowy). Procedury konfiguracyjne znajdziesz w sekcji „Wybór funkcji na pilocie” 
w instrukcji obsługi jednostki wewnętrznej. 

8.4. Ustawienia funkcji (wybór funkcji poprzez pilota) 
8.4.1 Ustawianie funkcji w jednostce (wybór funkcji jednostki) 
1) Zmiana ustawienia zewnętrznego ciśnienia statycznego [Rys. 8-7] (str. 5) 
• Pamiętaj, żeby zmienić zewnętrzne ciśnienie statyczne w zależności od używane-

go kanału powietrznego i kratownicy. 
1 Przejdź do trybu ustawiania funkcji. 

Wyłącz pilota. 
Naciśnij jednocześnie przyciski  i  przytrzymując je przynajmniej przez 2  
sekundy. Wskazanie FUNCTION zacznie pulsować. 

2 Użyj przycisku , żeby ustawić oznaczenie czynnika chłodniczego (III) na 00. 
3  Naciśnij  a na wyświetlaczu zacznie pulsować [--] w miejscu wskazania numeru 

jednostki (IV). 
4 Użyj przycisku , żeby ustawić numer jednostki (IV) na 01-04 lub AL. 
5  Naciśnij przycisk  MODE, żeby określić oznaczenie czynnika chłodniczego/

numer jednostki. Wskazanie [--] zacznie pulsować w pozycji numeru trybu (I). 

6 Przyciskami  ustaw numer trybu (I) na 08. 
7 Naciśnij przycisk , a zacznie pulsować ustawienie numeru (II). 

Przyciskiem  przełącz numer ustawienia, które ma być używane w odpowiedzi 
na zewnętrzne ciśnienie statyczne.  

8  Naciśnij przycisk MODE , a tryb i numer ustawienia (I) i (II) przestawią się na 
stan stałego włączenia i będzie można potwierdzić zawartość ustawienia. 

9  Naciśnij jednocześnie przyciski FILTER  i TEST RUN  i przytrzymaj je przy-
najmniej przez 2 sekundy. Ekran wyboru funkcji natychmiast zgaśnie i pojawi się 
wskazanie wyłączenia klimatyzatora. 

0  Żeby ustawić ciśnienie statyczne na 5 Pa, potwórz operacje z punktów od 3 do 9. 
(Ustaw numer trybu na 10 w punkcie 6.) 

2) Inne funkcje 
1 Wybierz numer jednostki 00 dla ustawień. (Ustawienia dla wszystkich jednostek 

wewnętrznych)
Zapoznaj się z tabelą funkcji 1. 

2 Wybierz numer jednostki od 01 do 04 lub AL dla ustawień. (Ustawienia dla każdej 
jednostki wewnętrznej) 

 Żeby ustawić jednostkę wewnętrzną w indywidualnym systemie, wybierz numer 
jednostki 01. 
Żeby ustawić każdą jednostkę wewnętrzną z dwóch, trzech lub czterech jedno-
stek wewnętrznych, które są podłączone, gdy te jednostki pracują jednocześnie, 
wybierz numer jednostki od 01 do 04. 
Żeby ustawić wszystkie jednostki wewnętrzne z dwóch, trzech lub czterech jed-
nostek  wewnętrznych, które są podłączone, gdy te jednostki pracują jednocześ-
nie, wybierz AL. Zapoznaj się z tabelą funkcji 2.  

Tabela funkcji 2  

Uwaga:  Jeśli funkcja jednostki wewnętrznej została zmieniona poprzez wybór funkcji po zakończeniu instalacji, zawsze sprawdź zawartość wprowadzając  lub inny znak 
w odpowiednim polu tabeli.
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P1 Błąd czujnika wlotu powietrza
P2, P9 Błąd czujnika rury (z cieczą lub dwufazowej) 
E6, E7 Błąd komunikacji jednostki wewnętrznej/zewnętrznej 
P4 Błąd czujnika odprowadzania 
P5 Błąd pompy odprowadzającej 
PA Błąd wymuszonej pracy kompresora 
P6 Praca w trybie chroniącym przed zamarzaniem/przegrzaniem 
EE Błąd komunikacji między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi 
P8 Błąd temperatury rury 
E4 Błąd odbioru sygnału pilota 
Fb Błąd systemu sterującego jednostki wewnętrznej (błąd pamięci itp.) 
E0, E3 Błąd przesyłu pilota 
E1, E2 Błąd płyty sterującej pilota 
E9 Błąd komunikacji jednostki wewnętrznej/zewnętrznej (błąd przesyłu) (jednostka zewnętrzna) 
UP Przerwa wywołana zbyt dużym prądem kompresora 
U3, U4 Otwarcie/zwarcie termistorów jednostki zewnętrznej 
UF Przerwa wywołana zbyt dużym prądem kompresora (gdy kompresor jest zablokowany) 
U2 Nietypowo wysoka temperatura rozładowania/zadziałało 49C/niedostateczna ilość czynnika chłodniczego 
U1, Ud Nietypowo wysokie ciśnienie (zadziałało 63H)/praca w trybie chroniącym przed przegrzaniem 
U5 Nietypowa temperatura radiatora 
U8 Zatrzymanie awaryjne wentylatora jednostki zewnętrznej 
U6 Przerwa związana ze zbyt dużym prądem kompresora/nietypowe zachowanie modułu zasilającego 
U7 Przegrzanie wynikające z niskiej temperatury rozładowania
U9, UH Anomalie takie jak przepięcie lub zwarcie i nietypowy sygnał synchronizacji w głównym obwodzie

błąd czujnika prądu 
Inne Inne błędy (zapoznaj się z instrukcją techniczną jednostki zewnętrznej)

Szczegóły znajdziesz na wyświetlaczu 
LED zewnętrznej płyty sterującej.

 Ostrzeżenie:  

 Ostrożnie:  

1 Kod sprawdzający Objawy  Uwaga  

• Na pilocie przewodowym 
1 Sprawdź kod pokazany na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym.  

9. Uruchomienie testowe  

9.1. Przed uruchomieniem testowym 
►  Po zakończeniu instalacji, wykonywania okablowania i orurowania jedno-

stek wewnętrznych i zewnętrznych, sprawdź czy nie ma wycieków czynnika 
chłodniczego, luzów w zasilaniu lub przewodach sterujących, polaryzacja 
jest prawidłowa i nie rozłączyła się jedna faza zasilania. 

►  Użyj 500-woltowego megaomomierza, żeby sprawdzić, czy opór między za-
ciskami zasilającymi a ziemią wynosi przynajmniej 1,0 MΩ.

►  Nie wykonuj tego testu dla styków przewodów sterujących (obwód niskiego 
napięcia).  

9.2. Uruchomienie testowe 
9.2.1. Użycie pilota przewodowego 
1 Włącz zasilanie przynajmniej 12 godzin przed uruchomieniem trybu testowego. 
2  Naciśnij dwa razy przycisk [TEST].  „TEST RUN” na wyświetlaczu ciekłokry-

stalicznym 
3 Naciśnij przycisk [wybór trybu].  Upewnij się, że powietrze jest wydmuchiwane. 
4 Naciśnij przycisk [wybór trybu] i przełącz do trybu chłodzenia (lub ogrzewania). 

 Upewnij się, że wydmuchiwane jest zimne (lub ciepłe) powietrze. 
5  Naciśnij przycisk [prędkość wentylatora].  Upewnij się, że prędkość wydmuchi-

wanego powietrza uległa zmianie. 
6 Sprawdź działanie wentylatora w jednostce zewnętrznej. 
7 Wyłącz tryb testowy naciskając przycisk [ON/OFF].  Zatrzymanie 
8 Zarejestruj numer telefonu. 

 Można zarejestrować w pilocie numer telefonu serwisu, biura sprzedaży itp., 
z którego należy skorzystać w przypadku wystąpienia błędu. 
W przypadku wystąpienia błędu numer telefonu zostanie wyświetlony. Procedury 
rejestracyjne znajdziesz w instrukcji obsługi jednostki wewnętrznej. 

[Rys. 9-1] (str. 6) 
 Przycisk ON/OFF 
 Wskazanie pracy w trybie testowym 
 Wskazanie temperatury wewnętrznej w obwodzie z cieczą 
 Wskaźnik WŁ./WYŁ. 
 Wskazanie zasilania 
  Wskazanie kodu błędu 
Informacja o pozostałym czasie pracy w trybie testowym 
 Przycisk ustawiania temperatury 
 Przycisk wyboru trybu 
 Przycisk prędkości wentylatora 
 Przycisk test 

9.3. Samosprawdzenie 
9.3.1. Pilot przewodowy 
1 Włącz zasilanie. 
2 Naciśnij dwa razy przycisk [CHECK]. 
3  Ustaw oznaczenie czynnika chłodniczego przyciskiem [TEMP], jeśli wykorzysty-

wane jest sterowanie systemowe. 
4 Naciśnij przycisk [ON/OFF], żeby zatrzymać samosprawdzanie. 

[Rys. 9-2] (str. 6) 
 Przycisk CHECK 
 Oznaczenie czynnika chłodniczego 
 Przycisk TEMP.  
  IC: jednostka wewnętrzna  
OC: jednostka zewnętrzna 
 Kod sprawdzający

Nie używaj klimatyzatora, jeśli opór izolacji jest mniejszy niż 1,0 MΩ.  
Opór izolacji 
Po instalacji lub po odcięciu zasilania do jednostki na dłuższy czas opór izolacji 
spadnie poniżej 1 MΩ ze względu na czynnik chłodniczy gromadzący się w kompre-
sorze. Nie oznacza to usterki urządzenia. Wykonaj następujące procedury. 
1. Odłącz przewody z kompresora i zmierz opór izolacji kompresora. 
2. Jeśli opór izolacji jest mniejszy niż 1 MΩ, kompresor jest wadliwy lub opór spadł 

ze względu na nagromadzenie czynnika chłodniczego w kompresorze. 
3. Po podłączeniu przewodów do kompresora, kompresor zacznie się rozgrzewać, 

gdy zostanie włączone zasilanie. Po zasilaniu aktywnym przez czasy podane 
poniżej, należy zmierzyć ponownie opór izolacji. 
• Opór izolacji spada ze względu na nagromadzenie czynnika chłodniczego 

w kompresorze. Opór wzrośnie do wartości ponad 1 MΩ po rozgrzaniu kom-
presora przez czas od dwóch do trzech godzin. 
(Czas potrzeby do rozgrzania kompresora różni się w zależności od warunków 
atmosferycznych i nagromadzenia czynnika chłodniczego.) 

• Żeby użyć kompresora z nagromadzonym czynnikiem chłodniczym, kompre-
sor musi być rozgrzany przez przynajmniej 12 godzin, co pozwala uniknąć 
awarii. 

4. Jeśli opór izolacji zwiększy się powyżej 1 MΩ, kompresor nie jest wadliwy.

• Kompresor nie będzie działał, dopóki podłączenie fazy nie będzie wykonane 
poprawnie. 

• Włącz zasilanie przynajmniej 12 godzin przed rozpoczęciem pracy. 
- Natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania po włączeniu głównego zasilania może 

spowodować poważne uszkodzenia wewnętrznych elementów. Pozostaw zasila-
nie włączone w sezonie użytkowania.  

• Wyjaśnienie każdego kodu sprawdzającego znajdziesz w poniższej tabeli.  
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 Ostrożnie:  

9. Uruchomienie testowe 

9.4. FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO RESTARTU
Wewnętrzna płyta sterująca 
Urządzenie wyposażone jest w FUNKCJĘ AUTOMATYCZNEGO RESTARTU. 
Gdy jednostka wewnętrzna jest sterowana pilotem, tryb pracy, ustawiona tempera-
tura i prędkość wentylatora są zapamiętywane przez wewnętrzną płytę sterującą. 
Funkcja automatycznego restartu ustawia pracę w momencie, gdy zasilanie zosta-
nie przywrócone po awarii. Jednostka zrestartuje się automatycznie. 
Ustaw FUNKCJĘ AUTOMATYCZNEGO RESTARTU używając pilota. (tryb nr 1)

10. Czynności serwisowe 

10.1. Napełnianie gazem 
[Rys. 10-1] (str. 6) 

 Jednostka wewnętrzna 
 Złącze 
 Rura z cieczą 
 Rura z gazem 
 Zawór odcinający 
 Jednostka zewnętrzna 
  Zawór obsługowy butli z gazowym czynnikiem chłodniczym 
 Butla z gazem czynnika chłodniczego do R410A z syfonem 
 Czynnik chłodniczy (ciecz) 
 Waga elektroniczna pomagająca przy uzupełnianiu czynnika chłodniczego 
 Wąż tłoczący (do czynnika R410A) 
 Zawór manometru (do czynnika R410A) 
 Port serwisowy 

1.  Podłącz butlę z gazem do portu serwisowego zaworu odcinającego (trój-
drożnego). 

2.  Wykonaj operację odpowietrzania rury (lub węża) wychodzącej z butli 
z czynnikiem chłodniczym. 

3.  Napełnij instalację odpowiednią ilością czynnika chłodniczego, gdy klimaty-
zator pracuje w trybie chłodzenia.  

Uwaga: 
Przy uzupełnianiu czynnika chłodniczego należy przestrzegać ilości podanych w spe-
cyfikacji dla cyklu chłodzenia.  

• Nie należy uwalniać czynnika chłodniczego do atmosfery. 
Uważaj, żeby nie uwolnić czynnika chłodniczego do atmosfery podczas in-
stalacji lub napraw obwodu chłodniczego. 

• Przy uzupełnianiu należy wtłoczyć czynnik chłodniczy w fazie ciekłej z butli 
z gazem. 
Jeśli czynnik chłodniczy jest wtłaczany w fazie gazowej, może dojść do 
zmiany składu w czynniku chłodniczym wewnątrz butli i jednostki zewnętrz-
nej. W takim przypadku wydajność cyklu chłodniczego spada lub normalne 
działanie może być niemożliwe. Jednak wtłoczenie całego ciekłego czynnika 
chłodniczego na raz może spowodować zablokowanie kompresora. Z tego 
względu należy powoli wtłaczać czynnik chłodniczy. 

Żeby utrzymać wysokie ciśnienie w butli, ogrzej ją ciepłą wodą (poniżej 40°C) przy 
zimnej porze roku. Nigdy nie wolno używać otwartego płomienia lub pary.  





Przed przekazaniem klientowi należy wpisać poniżej adres i telefon kontaktowy:

KB79U751H01

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

Authorized representative in EU: MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.

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

elektromagnetycznej 2004/108/ WE

Ten produkt jest przeznaczony do użytku w budynkach mieszkalnych,
handlowych i zakładach przemysłu lekkiego.

Ten produkt został zaprojektowany 
zgodnie z nastepującymi regulacjami
Unii Europejskiej:
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