
Polski
DLA INSTALATORA 

Klimatyzatory 
PCA-RP·HAQ 

INSTRUKCJA INSTALACJI 
Żeby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, przed instalacją klimatyzatora przeczytaj dokładnie 
niniejszą instrukcję i instrukcję instalacji jednostki zewnętrznej. 
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Uwaga: 
Określenie „przewodowy pilot zdalnego sterowania” w niniejszej instrukcji instalacji odnosi się do pilota PAR-31MAA. Informacje na temat innych pilotów 
można znaleźć w instrukcji instalacji lub instrukcji ustawień wstępnych, które są dostarczone w pakiecie. 

 Ostrożnie: 

 Ostrzeżenie: 

 Ostrożnie: 

 Ostrożnie: 

►  Przed instalacją urządzenia koniecznie przeczytaj wszystkie „Środki 
ostrożności”. 

►  Należy zgłosić lub uzyskać zgodę osoby odpowiedzialnej za dostawę 
przed podłączeniem urządzenia do układu zasilania. 

 Ostrzeżenie:

 Ostrożnie: 

 Ostrożnie: 

Spis treści 
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4. Instalacja rur na czynnik chłodniczy  ................................................................. 4 

1. Środki ostrożności 

Opis środków ostrożności, których należy przestrzegać, żeby zapobiec 
zagrożeniu obrażeniami lub śmiercią użytkownika. 

Opis środków ostrożności, których należy przestrzegać, żeby zapobiec uszkodzeniu urządzenia. 

• W sprawie instalacji klimatyzatora należy porozumieć się ze sprzedawcą urządzenia 
lub przedstawicielem autoryzowanego serwisu. 

• Przeprowadzając czynności instalacyjne postępuj zgodnie z zaleceniami instrukcji 
instalacji oraz używaj narzędzi i elementów orurowania specjalnie przeznaczonych do 
czynnika chłodniczego określonego w instrukcji instalacji jednostki zewnętrznej. 

• Opisywane urządzenie należy zainstalować zgodnie z instrukcjami, żeby zminimalizo-
wać ryzyko uszkodzenia związane z trzęsieniami ziemi, tajfunami lub silnymi wiatra-
mi. Nieprawidłowo zainstalowana jednostka może spaść powodując uszkodzenia lub 
obrażenia. 

• Urządzenie należy bezpiecznie zainstalować na konstrukcji, która jest w stanie utrzy-
mać jego ciężar. 

• Jeśli klimatyzator został zainstalowany w małym pomieszczeniu, należy podjąć 
środki zaradcze, aby w przypadku wycieku zapobiec nadmiernemu stężeniu czynnika 
chłodniczego w pomieszczeniu przekraczającemu dopuszczalny poziom. Wyciek 
czynnika chłodniczego i przekroczenie dopuszczalnego poziomu jego stężenia może 
spowodować zagrożenia związane z niedoborem tlenu w pomieszczeniu. 

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

• Wszystkie instalacje elektryczne powinny zostać przeprowadzone przez wykwali-
fikowanego wykonawcę zgodnie z lokalnymi przepisami i zaleceniami podanymi 
w niniejszej instrukcji. 

• Stosuj wyłącznie przewody zgodne ze specyfikacją. Należy poprawnie poprowadzić 
przewody bez naprężeń działających na styki. Nie wolno również splatać kabli (o ile 
nie jest to zalecone w niniejszym dokumencie). Nieprzestrzeganie tych zaleceń może 
spowodować przegrzanie lub pożar. 

1.1. Przed instalacją (otoczenie) 

• Nie należy wykorzystywać urządzenia w niezwyczajnym otoczeniu. Jeśli klimatyzator 
zostanie zainstalowany w miejscach narażonych na działanie pary, oparów oleju 
(także maszynowego) lub gazów siarczkowych, albo dużego zasolenia, na przykład 
nad brzegiem morza, może dojść do znaczącego obniżenia wydajności i uszkodzenia 
wewnętrznych elementów urządzenia. 

• Nie należy instalować urządzenia w miejscach, w których może dojść do wycieku, 
wytworzenia, przepływu lub nagromadzenia się palnych gazów. Nagromadzenie się pal-
nego gazu w przestrzeni wokół urządzenia może doprowadzić do pożaru lub wybuchu. 

• Nie należy narażać żywności, zwierząt w klatkach, roślin, dzieł sztuki lub precyzyj-
nych przyrządów na bezpośredni nawiew powietrza z jednostki wewnętrznej, ani 
umieszczać w pobliżu urządzenia, ponieważ zmiany temperatury i kapanie wody 
mogłyby doprowadzić do ich uszkodzenia.

1.2. Przed instalacją lub przenoszeniem 

• Należy zachować szczególną ostrożność podczas transportu urządzeń. Urządzenie powinno być przeno-
szone przez dwie lub więcej osób, ponieważ jego ciężar przekracza 20 kg. Nie wolno chwytać za opaski 
na opakowaniu. Nałóż rękawice ochronne, ponieważ mógłbyś zranić ręce o żeberka lub inne elementy. 

• Pamiętaj o bezpiecznym usunięciu materiałów użytych do pakowania. Materiały użyte do 
opakowania, np. gwoździe i inne metalowe lub drewniane elementy, mogą spowodować 
pokłucie lub inne obrażenia. 

• Konieczne jest zastosowanie izolacji termicznej rury z czynnikiem chłodniczym, żeby 
zapobiec kondensacji. Jeśli rura z czynnikiem chłodniczym nie jest prawidłowo zaizo-
lowana, dojdzie do kondensacji.

1.3. Przed wykonaniem instalacji elektrycznej 

• Pamiętaj o zainstalowaniu bezpieczników. W przeciwnym razie może dojść do poraże-
nia prądem. 

• Do poprowadzenia linii zasilających należy użyć standardowych przewodów o odpowiednim 
obciążeniu. W przeciwnym razie może dojść do zwarcia elektrycznego, przegrzania lub pożaru. 

• Linie zasilające należy prowadzić w ten sposób, żeby przewody nie były poddawane 
naciągnięciu. 

1.4. Przed uruchomieniem testowym 

• Włącz zasilanie ponad 12 godzin przed uruchomieniem urządzenia. Uruchomienie 
klimatyzatora natychmiast po włączeniu głównego wyłącznika sieciowego może 
doprowadzić do poważnego uszkodzenia wewnętrznych elementów urządzenia. 

• Przed uruchomieniem klimatyzatora sprawdź, czy wszystkie panele, osłony i inne 
elementy zabezpieczające są prawidłowo zainstalowane. Obracające się, gorące lub znaj-
dujące się pod wysokim napięciem elementy urządzenia mogą spowodować obrażenia.

5. Instalacja odprowadzająca kondensat .............................................................. 6 
6. Instalacja elektryczna  ....................................................................................... 6 
7. Uruchomienie testowe  .................................................................................... 10 
8. Prosta konserwacja  ........................................................................................ 13

Po zakończeniu instalacji zapoznaj użytkownika z sekcją „Środki ostrożności”, objaśnij 
zasady obsługi i konserwacji urządzenia zgodnie z informacjami podanymi w instrukcji 
obsługi. Następnie przeprowadź uruchomienie testowe, żeby sprawdzić normalne 
działanie urządzenia. Należy przekazać instrukcje instalacji i obsługi użytkownikowi 
na przechowanie. Obie instrukcje należy przekazać kolejnym użytkownikom.

 : Wskazuje część, która musi zostać uziemiona. 

 Ostrzeżenie: 
Uważnie przeczytaj etykiety znajdujące się na urządzeniu głównym. 

• Urządzenie należy instalować zgodnie z lokalnymi przepisami. 
• Należy dokładnie przymocować osłonę kostki ze stykami na jednostce. 
• Jeśli kabel zasilający zostanie uszkodzony, jego wymianę należy powierzyć produ-

centowi urządzenia, pracownikom serwisu lub innym podobnie wykwalifikowanym 
osobom, żeby uniknąć zagrożeń. 

• Należy korzystać wyłącznie z elementów wyposażenia zalecanych przez firmę Mitsu-
bishi Electric oraz porozumieć się ze sprzedawcą urządzenia lub przedstawicielem 
autoryzowanego serwisu w sprawie ich instalacji. 

• Użytkownik nigdy nie powinien próbować samodzielnie naprawiać lub przenosić urządzenia 
w inne miejsce. 

• Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy nie wycieka czynnik chłodniczy. Jeśli dojdzie 
do wycieku czynnika chłodniczego wewnątrz pomieszczenia i wejdzie on w kontakt 
z płomieniem nagrzewnicy powietrznej lub przenośnej kuchenki, zostaną uwolnione 
trujące gazy. 

• Instalując, przenosząc lub serwisując urządzenie, używaj wyłącznie odpowiedniego 
czynnika chłodniczego (R410A) do napełniania obiegu chłodniczego. Nie należy 
mieszać go z innymi czynnikami chłodniczymi i pozwalać na pozostanie powietrza 
w układzie. 

 Jeśli powietrze zmiesza się z czynnikiem chłodniczym, może spowodować nietypo-
wo wysokie ciśnienie w układzie chłodniczym, a co za tym idzie stworzyć zagrożenie 
wybuchem i innymi niebezpieczeństwami. Użycie czynnika chłodniczego innego niż za-
lecany dla systemu spowoduje awarię mechaniczną, nieprawidłowe działanie systemu 
lub awarię urządzenia. W najgorszym przypadku może doprowadzić do poważnego 
spadku bezpieczeństwa produktu. 

• Gdy wilgotność w pomieszczeniu przekracza 80% lub rura odprowadzająca konden-
sat jest zatkana, woda może kapać z jednostki wewnętrznej. Nie instaluj jednostki 
wewnętrznej w miejscu, w którym kapiąca woda może spowodować szkody. 

• Jeśli urządzenie zostało zainstalowane w szpitalu lub biurze telekomunikacji, należy 
spodziewać się hałasu i zakłóceń elektronicznych. Inwertory, sprzęt gospodarstwa 
domowego, urządzenia medyczne o wysokiej częstotliwości i telekomunikacyjne 
mogą zakłócać działanie i powodować awarię klimatyzatora. Klimatyzator może 
również wpływać na działanie urządzeń medycznych, zakłócając opiekę lekarską, 
oraz i zakłócać działanie urządzeń telekomunikacyjnych, obniżając jakość obrazu 
wyświetlanego na ekranach monitorów. 

• Załóż na rury izolację termiczną, żeby zapobiec kondensacji. Jeśli rura odprowadza-
jąca nie jest zainstalowana prawidłowo, może dojść do wycieku wody i uszkodzenia 
sufitu, podłogi, mebli i innych przedmiotów. 

• Nie należy czyścić klimatyzatora wodą. Mogłoby dojść do porażenia prądem. 
• Dokręć wszystkie nakrętki korzystając z klucza dynamometrycznego zgodnie ze spe-

cyfikacją. Zbyt silne dokręcenie nakrętki może z upływem czasu spowodować jej 
pęknięcie. 

• Pamiętaj o uziemieniu urządzenia. Nieprawidłowe uziemienie urządzenia może spo-
wodować porażenie prądem. 

• Użyj bezpieczników (różnicowych, odcinających zasilanie (bezpieczniki typu +B) oraz 
wyłączników automatycznych) o obciążeniu określonym w specyfikacji. Większe 
obciążenie bezpiecznika niż wymienione w specyfikacji może doprowadzić do awarii 
urządzenia lub pożaru. 

• Nie korzystaj z klimatyzatora bez założonego filtra powietrza. Jeżeli filtr nie jest zain-
stalowany, może zebrać się kurz powodując awarię. 

• Nie obsługuj przełączników mokrymi rękami. Mogłoby dojść do porażenia prądem. 
• Podczas pracy urządzenia nie wolno dotykać gołymi rękami rur na czynnik chłodniczy. 
• Po zatrzymaniu pracy urządzenia odczekaj przynajmniej 5 minut przed wyłączeniem 

zasilania głównym wyłącznikiem sieciowym. W przeciwnym wypadku może dojść do 
wycieku wody lub awarii. 
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1) (mm)

2)

(mm)

(mm)

Modele W D H *
RP71 1136 650 296 Min. 100 Min. 100 Min. 500 Maks. 250

RP125 1520 650 296 Min. 100 Min. 100 Min. 500 Maks. 250
   

(mm)

Modele A B
RP71 1180 1136
RP125 1564 1520

      

 (mm)

Modele C
RP71 542
RP125 422

RP125
RP71(PAC-SG38KF-E)

Nazwa elementu wyposażenia 
Podkładka 
Osłona rury 
Osłona rury 
Opaska 
Rurka odprowadzająca kondensat 
Opaska 
Osłona orurowania odprowadzającego kondensat 
Element filtrujący

Nakrętka

Ilość 
4 szt. + 4 szt. (z izolacją) 
1 szt., duża (do rur z gazem) 
1 szt., mała (do rur z cieczą) 
4 szt. 
1 szt. 
2 szt. 
1 szt. 
12 szt. 
1 (ø 19,05) 
0

A Element niezależny (demontowalny) 
B Orurowanie odprowadzające kondensat 
C Rury z gazem 
D Rury z cieczą 
E Kostka ze stykami

Rys. 2-1 

2. Miejsce instalacji 

3. Instalacja jednostki wewnętrznej 

Rys. 3-1 

Rys. 3-2 

Rys. 3-3 

Rys. 3-4 

A Papierowy szablon 
B Otwór na śrubę montażową 
C Szerokość jednostki wewnętrznej 

A  Zastosuj wstawki o nośności 
od 100 do 150 kg każda. 

B  Użyj śrub montażowych 
o rozmiarach W3/8 lub M10

2.1. Wymiary zewnętrzne (jednostka wewnętrzna) (Rys. 2-1) 
Wybierz odpowiednie miejsce, żeby zachować poniższe odstępy umożliwiające 
przeprowadzenie instalacji i czynności konserwacyjnych. 

 Ostrzeżenie: 
Zainstaluj jednostkę wewnętrzna na suficie, który jest w stanie utrzymać jej 
ciężar. 
* Zalecane jest ponad 300 mm w celu zapewniania łatwej konserwacji. 
F Przeszkoda 

3.1.  Sprawdź elementy wyposażenia jednostki 
wewnętrznej (Rys. 3-1) 

Jednostka wewnętrzna powinna być dostarczona z następującymi częściami 
zamiennymi i akcesoriami (znajdującymi się wewnątrz kratki wlotu powietrza). 

3.2. Przygotowanie do instalacji (Rys. 3-2) 
1) Rozstaw otworów na śruby montażowe 

2)  Lokalizacja rur na czynnik chłodniczy i orurowania odprowadza-
jącego kondensat 

3) Wybór miejsca instalacji śrub montażowych i orurowania (Rys. 3-3) 
Korzystając z papierowego szablonu (potrzebnego podczas instalacji), wybierz odpowiednie 
miejsce instalacji śrub montażowych i orurowania, a następnie przygotuj odpowiednie otwory. 

Zabezpiecz śruby montażowe (albo zastosuj obejmy kątowe lub kwadratową belkę 
drewnianą do umocowania śrub montażowych). (Rys. 3-4) 
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.

Rura z cieczą 
Rura z gazem 

RP35, 50 
ø 6,35, grubość 0,8 mm 
ø 12,7, grubość 0,8 mm 

 RP60-140 
ø 9,52, grubość 0,8 mm 
ø15,88 grubość 1,0 mm 

Rys. 3-6 

3. Instalacja jednostki wewnętrznej 

Rys. 3-5 

A Powierzchnia sufitu 
B Śruba montażowa 
C Wspornik montażowy 
D  Nakrętka (należy zakupić 

we własnym zakresie) 
E Podkładka 1 (z izolacją) 
F Podkładka 1 (bez izolacji) 

A Wspornik montażowy 
B Jednostka 
C Nakrętki podwójne (należy zakupić we własnym zakresie) 
D Nakrętka (należy zakupić we własnym zakresie) 
E Podkładka 1 (z izolacją) 
F Podkładka 1 (bez izolacji)

4. Instalacja rur na czynnik chłodniczy 

4) Przygotowanie jednostki wewnętrznej (Rys. 3-5) 
1.  Instalacja śrub montażowych. (Zaopatrz się w śruby W3/8 lub M10 przed przy-

stąpieniem do instalacji.) 
Ustal zawczasu odległość od sufitu (1 od 70 do 90 mm). 
2. Zdejmij kratkę wlotu powietrza. 
Przesuń pokrętła mocujące kratkę wlotu powietrza (w 2 miejscach) do tyłu, żeby 
otworzyć kratkę wlotu powietrza. 
3. Zdejmij panel boczny. 
Odkręć śruby mocujące panel boczny (1 po prawej i 1 po lewej stronie), a następ-
nie wysuń panel boczny do przodu, żeby go zdemontować. 

3.3. Instalacja jednostki wewnętrznej (Rys. 3-6) 
Zastosuj odpowiedni sposób montażu w zależności od dostępnego lub braku 
wzmocnienia sufitu, jak obok. 
W przypadku braku wzmocnienia sufitu 
1) Bezpośredni montaż urządzenia 
Procedury instalacji 
1.  Zainstaluj podkładkę 1 (z izolacją) i nakrętkę (należy zaopatrzyć się we wła-

snym zakresie). 
2.  Zainstaluj podkładkę 1 (bez izolacji) i nakrętkę (należy zaopatrzyć się we 

własnym zakresie). 
3. Ustaw (zawieś) jednostkę na śrubach montażowych. 
4. Dokręć nakrętki. 
Sprawdź sposób instalacji urządzenia. 
• Sprawdź z prawej i lewej strony, czy jednostka jest ustawiona w poziomie. 
• Sprawdź, czy urządzenie jest pochylone do dołu, od przodu do tyłu. 
• Sprawdź, czy jednostka nie styka się z sufitem. 

4.1. Środki ostrożności 
4.1.1. Dotyczące urządzeń wykorzystujących czynnik chłodniczy R407C 
• Nie wolno wykorzystać istniejącego orurowania na czynnik chłodniczy. 
• Nie wolno stosować zgniecionych, zniekształconych lub odbarwionych rur. 

Wnętrza rur powinny być czyste i nie mogą zawierać szkodliwych związków 
siarki, tlenków, pyłów, odpadów, olei i wilgoci. 

• Rury, które zostaną wykorzystane podczas instalacji jednostek wewnętrz-
nych, należy odpowiednio przechowywać i zaizolować oba końce rur, 
dopóki rury nie zostaną zlutowane. 

• Użyj oleju estrowego, eterowego lub alkilobenzenowego (niewielką ilość), 
ponieważ olej chłodniczy stosuje się do sklielichowanych i skręconych 
nakrętkami złączy. 

• Użyj płynnego czynnika chłodniczego do napełnienia systemu. 
• Nie używaj innego czynnika chłodniczego niż R407C. 
• Użyj pompy próżniowej wyposażonej w zawór kontrolny z przepływem wstecznym. 
• Nie wolno stosować narzędzi wykorzystywanych do konwencjonalnych 

czynników chłodniczych. 
• Nie wolno stosować butli tłoczącej. 
• Zachowaj szczególną ostrożność w posługiwaniu się narzędziami. 
• Nie wolno używać dostępnych w sprzedaży suszarek. 

4.1.2. Dotyczące urządzeń wykorzystujących czynnik chłodniczy R410A 
• Użyj oleju estrowego, eterowego lub alkilobenzenowego (niewielką ilość), 

ponieważ olej chłodniczy stosuje się do sklielichowanych fragmentów. 
• Do rur miedzianych i rur ze stopu miedzi zastosuj fosforan miedzi C1220, 

żeby podłączyć rury na czynnik chłodniczy. Zastosuj rury na czynnik chłod-
niczy o grubości określonej w poniższej tabeli. Sprawdź czy wnętrza rur 
są czyste i nie zawierają żadnych szkodliwych zanieczyszczeń, jak związki 
siarki, tlenki, odpady lub pyły.

 Ostrzeżenie: 
Instalując, przenosząc lub serwisując urządzenie, używaj wyłącznie odpowiedniego 
czynnika chłodniczego (R410A) do napełniania obiegu chłodniczego. Nie należy mieszać 
go z innymi czynnikami chłodniczymi i pozwalać na pozostanie powietrza w układzie. 
Jeśli powietrze zmiesza się z czynnikiem chłodniczym, może spowodować nietypowo wy-
sokie ciśnienie w układzie chłodniczym, a co za tym idzie stworzyć zagrożenie wybuchem 
i innymi niebezpieczeństwami. Użycie czynnika chłodniczego innego niż zalecany dla 
systemu spowoduje awarię mechaniczną, nieprawidłowe działanie systemu lub awarię 
urządzenia. W najgorszym przypadku może doprowadzić do poważnego spadku bezpie-
czeństwa produktu. 

• Nie wolno stosować rur cieńszych niż podano powyżej. 
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RP35, 50 RP60 RP71 RP100, 125, 140
ø 6,35 ø 6,35 – –
ø 9,52 ø 9,52 ø 9,52 ø 9,52
ø 12,7 – – –
ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88

– – – ø 19,05
        

P25 P35, 50, 60, 71 P100, 125, 140
ø 6,35 – –

– ø 9,52 ø 9,52
ø 12,7 – –

– ø 15,88 –
– – ø 19,05

øA

ø 6,35 8,6 - 9,0
ø 9,52 12,6 - 13,0
ø 12,7 15,8 - 16,2

ø 15,88 19,0 - 19,4
ø 19,05 22,9 - 23,3

ø 6,35 14 - 18 60˚ - 90˚
ø 9,52 35 - 42 60˚ - 90˚
ø 12,7 50 - 58 30˚ - 60˚

ø 15,88 75 - 80 30˚ - 60˚
ø 19,05 100 - 140 20˚ - 35˚

A (mm)

ø 6,35 (1/4”) 0 - 0,5 1,0 - 1,5
ø 9,52 (3/8”) 0 - 0,5 1,0 - 1,5
ø 12,7 (1/2”) 0 - 0,5 1,0 - 1,5

ø 15,88 (5/8”) 0 - 0,5 1,0 - 1,5
ø 19,05 (3/4”) 0 - 0,5 1,0 - 1,5

 

90
°±

0,
5°

45°±2°

R0.4 - R0.8

Średnica zewnętrzna 
miedzianej rury (mm)

Wymiary złącz 
Wymiar øA (mm) 

Średnica zewnętrzna 
miedzianej rury (mm) 

Moment dokręcania 
(N·m) 

Kąt dokręcania 
(wskazówka)

Średnica zewnętrzna 
miedzianej rury (mm) Kielicharka do rur do czynnika R-22·R407C Kielicharka do rur do czynnika R410A 

Narzędzie zaciskowe

A Rury na gaz (z izolacją)
B Rury na ciecz (z izolacją)
C Opaska 6
D Osłona rury 2

E Osłona rury 3
F Dociśnij osłonę rury do metalowego elementu. 
G  Odporny na ciepło materiał izolacyjny rur na 

czynnik chłodniczy 

Po stronie 
rury z cieczą

Po stronie 
rury z ga-

zem

Po stronie 
rury z cieczą

Po stronie 
rury z ga-

zem

 : Fabryczne zamocowanie nakrętki do wymiennika ciepła. 

Zastosuj warstwę maszynowego oleju chłodniczego na całej powierzchni uszczelniającej złącza. 

4. Instalacja rur na czynnik chłodniczy 

Wymiary przyciętych złącz 

Moment dokręcania nakrętek 

Rys. 4-1 

Używaj tylko nakrętek dostarczo-
nych z urządzeniem. 

A Narzynka 
B Miedziana rura 

Rys. 4-2 

4.2. Jednostka wewnętrzna (Rys. 4-1) 
• Jeśli używasz dostępnych w sprzedaży rur miedzianych, owiń rury z cieczą i ga-

zem dostępnym w sprzedaży materiałem izolacyjnym (odporny na ciepło materiał 
izolacyjny; temperatura: min. 100 °C; grubość: min. 12 mm). 

• Części rurki odprowadzającej kondensat wewnątrz pomieszczenia należy owinąć materia-
łem izolacyjnym wykonanym z polietylenu (o gęstości względnej 0,03 i grubości min. 9 mm). 

• Przed dokręceniem nakrętki zastosuj cienką powłokę oleju chłodniczego na 
powierzchni rury i powierzchni uszczelniającej złącza. 

• Użyj dwóch kluczy nastawnych do dokręcenia złącz orurowania. 
• Po wykonaniu połączeń użyj detektora wycieków lub pieniącej się wody z my-

dłem do sprawdzenia wycieków gazu. 
• Użyj dostarczonej w zestawie izolacji do rur na czynnik chłodniczy, żeby zaizolować 

połączenia jednostki wewnętrznej. Zaizoluj dokładnie w sposób pokazany poniżej. 
• Użyj prawidłowych nakrętek zgodnych z rozmiarami rur jednostki zewnętrznej. 

Ostrzeżenie: 
Instalując urządzenie szczelnie podłącz rury na czynnik chłodniczy przed 
uruchomieniem kompresora. 

Procedury instalacji 
1. Nasuwaj dostarczoną w zestawie osłonę rury 2 na rurę na gaz, dopóki nie 

zacznie naciskać metalowych elementów wewnątrz urządzenia. 
2. Nasuwaj dostarczoną w zestawie osłonę rury 3 na rurę na ciecz, dopóki nie 

zacznie naciskać metalowych elementów wewnątrz urządzenia. 
3. Umocuj osłony rur 2 i 3 na obu zakończeniach (15 - 20 mm) za pomocą dostar-

czonych w zestawie opasek 4. 

• Po podłączeniu rur na czynnik chłodniczy do jednostki wewnętrznej należy 
użyć azotu, żeby sprawdzić wycieki gazu na złączach. (Należy sprawdzić, czy 
nie występują wycieki czynnika chłodniczego z rur podłączonych do jednostki 
wewnętrznej.) 

 Przetestuj szczelność przed podłączeniem zaworu odcinającego jednostki ze-
wnętrznej i rury z czynnikiem chłodniczym. 

 Jeśli test zostanie przeprowadzony po podłączeniu zaworu i rury, gaz, wykorzy-
stywany do sprawdzania szczelności, wycieknie z zaworu odcinającego i przepły-
nie do jednostki zewnętrznej powodując nieprawidłowe działanie.

Dostępne rozmiary rur

Rys. 4-3 
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System 1:1

A Rynienka odprowadzająca kondensat
B Opaska 6
C Segment (otwór odpływowy) 
D Dopasowanie 
E Rurka odprowadzająca kondensat 5
F  Osłona orurowania odprowadzającego 

kondensat 7

G Panel tylny 
H Element niezależny 
I Po stronie rurki odprowadzającej kondensat (VP25) 
J Margines wstawki: 25 mm 
K Otwór kontrolny

5. Instalacja odprowadzająca kondensat 

6. Instalacja elektryczna 

Rys. 5-1 

Rys. 6-1 

A Osłona kostki ze stykami 
B Zestaw śrub 
C Zacisk przewodu 
D Zaciągnij 
E  Kostka ze stykami do podłączenia 

jednostki wewnętrznej i zewnętrzej 
F  Kostka ze stykami do pilota zdalnego 

sterowania 
G Złącze przewodu uziemiającego 
H Kostka ze stykami 
I Wejście serwisowe przewodu

6.1.1. Zasilanie jednostki wewnętrznej z jednostki zewnętrznej 
Dostępne są poniższe układy połączeń. 
Układ zasilania jednostki zewnętrznej zależy od modelu. 

<Modele bez grzałki> 

Procedury instalacji 
1. Zdemontuj element niezależny (2 śruby) z jednostki wewnętrznej. 
2.  Przymocuj dostarczoną z urządzeniem opaskę 6 do rurki odprowadzającej 

kondensat. 
3. Podłącz rurkę odprowadzającej kondensat 5 do otworu odpływowego w urządzeniu. 
4.  Podłącz orurowanie odprowadzające kondensat (rurka z PCW VP25/średnica 

zewnętrzna ø 32, spoza zestawu) do rurki odprowadzającej kondensat 5. 
5. Przymocuj opaskę 6 w 2 miejscach. 
6.  Owiń osłonę orurowania odprowadzającego kondensat 7 dostarczoną z urzą-

dzeniem. 
7. Zainstaluj element niezależny. 
8. Sprawdź czy instalacja jest prawidłowa. 
*  Napełnij rynienkę odprowadzającą kondensat wodą (ok. 1 l) od strony portu 

serwisowego czujnika orurowania. 
*  Po sprawdzeniu sprawności odpływu kondensatu należy zamocować osłonę 

portu serwisowego czujnika orurowania. 

6.1. Okablowanie elektryczne (Rys. 6-1) 
Procedury instalacji elektrycznej 
1. Włóż wszystkie przewody elektryczne do urządzenia. 
2. Zdemontuj osłonę kostki ze stykami (1 śruba). 
3. Podłącz starannie przewody elektryczne do odpowiednich styków. 
4. Zainstaluj ponownie osłonę kostki ze stykami. 
5.  Umocuj przewody elektryczne przy pomocy lokalnego zacisku przewodu, znaj-

dującego się po prawej stronie skrzynki podłączeniowej.

 Ostrzeżenie: 
Nigdy nie należy splatać kabla zasilającego lub wewnętrznego-zewnętrznego 
kabla połączeniowego, ponieważ mogłoby to doprowadzić do powstania 
dymu, pożaru lub usterki linii komunikacyjnej. 

<Modele z grzałką> 

* Przyklej etykietę A dołączoną do instrukcji w pobliżu każdego schematu elektrycznego jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. 

A  Zasilanie jednostki zewnętrznej
B Bezpiecznik różnicowy 
C  Bezpiecznik okablowania lub przełącznik 

izolujący 
D Jednostka zewnętrzna 
E  Przewody połączeniowe jednostki we-

wnętrznej/zewnętrznej
F Pilot zdalnego sterowania 
G Jednostka wewnętrzna 
H Zasilanie grzałki
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System złożony z 2/3/4 jednostek pracujących równocześnie

System 1:1

System złożony z 2/3/4 jednostek pracujących równocześnie

Model jednostki wewnętrznej 
Zasilanie jednostki wewnętrznej (grzałka) 
Wydajność wejściowa jednostki wewnętrznej (grzałka) 
Główny wyłącznik (bezpiecznik) *1

Zasilanie jednostki wewnętrznej (grzałka) 
Zasilanie jednostki wewnętrznej (grzałka), uziemienie 
Jednostka wewnętrzna-jednostka zewnętrzna *2 
Uziemienie jednostka wewnętrzna-jednostka zewnętrzna *2 
Pilot zdalnego sterowania-jednostka wewnętrzna *3 
Jednostka wewnętrzna (grzałka) L-N *4 
Jednostka wewnętrzna-jednostka zewnętrzna S1-S2 *4 
Jednostka wewnętrzna-jednostka zewnętrzna S2-S3 *4 
Pilot zdalnego sterowania-jednostka wewnętrzna *4 

PCA

3 × 1,5 (biegunowe) 
1 × min. 1,5 

2 × 0,3 (bez polaryzacji) 

Prąd zmienny 230 V 
Prąd stały 24 V 
Prąd stały 12 V

6. Instalacja elektryczna 

<Modele bez grzałki> <Modele z grzałką> 

* Przyklej etykietę A dołączoną do instrukcji w pobliżu każdego schematu elektrycznego jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. 

A Zasilanie jednostki zewnętrznej 
B Bezpiecznik różnicowy 
C  Bezpiecznik okablowania lub przełącznik 

izolujący
D Jednostka zewnętrzna 
E  Przewody połączeniowe jednostki 

wewnętrznej/zewnętrznej
F Pilot zdalnego sterowania 
G Jednostka wewnętrzna 
H Zasilanie grzałki

*1. Należy zapewnić bezpiecznik o separacji styku przynajmniej 3 mm dla każdego bieguna. Zastosuj bezpiecznik (NF) lub bezpiecznik różnicowy (NV). 
*2. <Do zastosowania w jednostkach zewnętrznych 25-140>
 Maks. 45 m 
 Przy przekroju 2,5 mm2, maks. 50 m 
 Przy przekroju 2,5 mm2 i oddzielnym S3, maks. 50 m 
 Do zastosowania w modelach PUHZ-RP100/125/140 YHA, należy użyć przewodów ekranowanych. Część ekranowaną należy uziemić w jednostce wewnętrznej LUB jednostce zewnętrznej, NIE 

wolno uziemić w obu. 
 <Do zastosowania w jednostkach zewnętrznych 200/250> 
 Maks. 18 m 
 Przy przekroju 2,5 mm2, maks. 30 m 
 Przy przekroju 4 mm2 i oddzielnym S3, maks. 50 m 
 Przy przekroju 6 mm2 i oddzielnym S3, maks. 80 m 
*3. Pilot wyposażony jest w przewód o dł. 10 m. Maks. 500 m 
*4. Wartości NIE zawsze są podane w stosunku do uziemienia. 
 Zacisk S3 posiada napięcie stałe 24 V w odniesieniu do zacisku S2. Jednak między S3 i S1 nie ma elektrycznej izolacji transformatorem lub innym urządzeniem. 

Uwagi:  1. Przekrój okablowania musi być zgodny z obowiązującym prawem lokalnym i krajowym.  
2. Kable zasilające i przewody połączeniowe jednostki wewnętrznej/zewnętrznej nie powinny być cieńsze niż polichloroprenowy, elastyczny przewód powlekany. (projekt 60245 IEC 57)  
3. Zainstaluj uziemienie dłuższe niż inne przewody. 

6.1.2. Oddzielne zasilanie jednostki wewnętrznej/zewnętrznej (dotyczy wyłącznie modeli PUHZ) 
Dostępne są poniższe układy połączeń. 
Układ zasilania jednostki zewnętrznej zależy od modelu. 

<Modele bez grzałki> 
* Wymagany jest opcjonalny zestaw do wymiany okablowania. 

* Przyklej etykietę B dołączoną do instrukcji w pobliżu każdego schematu elektrycznego jednostki wewnętrznej/zewnętrznej. 

<Modele bez grzałki> 
* Wymagany jest opcjonalny zestaw do wymiany okablowania. 

* Przyklej etykietę B dołączoną do instrukcji w pobliżu każdego schematu elektrycznego jednostki wewnętrznej/zewnętrznej. 

A Zasilanie jednostki zewnętrznej 
B Bezpiecznik różnicowy 
C Bezpiecznik okablowania lub przełącznik izolujący 
D Jednostka zewnętrzna 
E Przewody połączeniowe jednostki wewnętrznej/zewnętrznej
F Pilot zdalnego sterowania 
G Jednostka wewnętrzna 
H Opcja 
J Zasilanie jednostki wewnętrznej

A Zasilanie jednostki zewnętrznej 
B Bezpiecznik różnicowy 
C Bezpiecznik okablowania lub przełącznik izolujący 
D Jednostka zewnętrzna 
E  Przewody połączeniowe jednostki wewnętrznej/

zewnętrznej
F Pilot zdalnego sterowania 
G Jednostka wewnętrzna 
H Opcja 
J Zasilanie jednostki wewnętrznej 
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NIEBIESKI
NIEBIESKI

ŻÓŁTY

ŻÓŁTY

ŻÓŁTY

CND

CND

CND

S1
S2
S3

L
N

ŻÓŁTY
NIEBIESKI

NIEBIESKI
ŻÓŁTY

CND

1 2 (SW8)
3  

Zestaw styków źródła zasilania jednostki wewnętrznej (opcja) 
Zmiana podłączenia złącz w skrzynce ele-
mentów elektrycznych jednostki wewnętrznej 
Etykiety dołączone w pobliżu poszczególnych schematów 
elektrycznych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych 
Ustawienie przełącznika DIP jednostki 
zewnętrznej (tylko w przypadku oddzielnego 
zasilania jednostki wewnętrznej/zewnętrznej) 

Specyfikacja jednostki wewnętrznej 

ON (wł.) 
OFF (wył.) 

Element wymagany

Wymagana

Element wymagany

 Ostrzeżenie: 

Nigdy nie należy splatać kabla zasilającego lub wewnętrznego-zewnętrznego kabla połączeniowego, ponieważ  mogłoby to doprowadzić do powstania dymu, pożaru lub usterki linii komunikacyjnej. 

Grzałka elek-
tryczna (modele 
z grzałką)

Złącza (podłączenia w przypadku 
dostarczenia z fabryki odnoszą się do 
zasilania jednostki wewnętrznej z jednostki 
zewnętrznej)

POMARAŃCZOWY 

Płyta 
sterująca 
jednostki 

wewnętrznej

Jednostka wewnętrzna zasilana z jednostki we-
wnętrznej (w przypadku dostarczenia z fabryki) 

Grzałka elek-
tryczna (modele 
z grzałką)

Jeśli jednostka 
wewnętrzna 
i zewnętrzna są 
oddzielnie zasilane, 
należy zmienić 
podłączenia zgod-
nie z poniższym 
rysunkiem. 

Złącza 

Płyta 
sterująca 
jednostki 

wewnętrznej

Model jednostki wewnętrznej 
Zasilanie jednostki wewnętrznej 
Wydajność wejściowa jednostki wewnętrznej 
Główny wyłącznik (bezpiecznik)

Zasilanie jednostki wewnętrznej 

*1

Uziemienie zasilania jednostki wewnętrznej 
Jednostka wewnętrzna-jednostka zewnętrzna *2 
Uziemienie jednostki wewnętrzna-jednostka zewnętrznej 
Pilot zdalnego sterowania-jednostka wewnętrzna *3 
Jednostka wewnętrzna L-N *4 
Jednostka wewnętrzna-jednostka zewnętrzna S1-S2 *4 
Jednostka wewnętrzna-jednostka zewnętrzna S2-S3 *4 
Pilot zdalnego sterowania-jednostka wewnętrzna *4 

PCA 
~/N (jednofazowe), 50 Hz, 230 V 

16 A

2 × min. 1,5 
1 × min. 1,5 
2 × min. 0,3 

2 × 0,3 (bez polaryzacji) 
Prąd zmienny 230 V 

Prąd stały 24 V 
Prąd stały 12 V

6. Instalacja elektryczna 
Jeśli jednostki wewnętrzna i zewnętrzna są oddzielnie zasilane, zapoznaj się z po-
niższą tabelą. Jeśli wykorzystany jest opcjonalny zestaw do wymiany okablowania, 
należy zmienić przewody w skrzynce elementów elektrycznych jednostki wewnętrz-
nej zgodnie z ilustracją po prawej stronie i ustawieniami przełącznika DIP na płycie 
sterującej jednostki zewnętrznej. 

* Istnieją 3 rodzaje etykiet (A, B i C). Przymocuj odpowiednie etykiety do urządzeń 
zgodnie ze sposobem instalacji przewodów. 

Oddzielne zasilanie jednostki wewnętrz-
nej/zewnętrznej 

*1. Należy zapewnić bezpiecznik o separacji styku przynajmniej 3 mm dla każdego bieguna. Zastosuj bezpiecznik (NF) lub bezpiecznik różnicowy (NV). 
*2. Maks. 120 m 
 Do zastosowania w modelach PUHZ-RP100/125/140 YHA, należy użyć przewodów ekranowanych. Część ekranowaną należy uziemić w jednostce wewnętrznej LUB jednostce zewnętrznej, 

NIE wolno uziemić w obu. 
*3. Pilot wyposażony jest w przewód o dł. 10 m. Maks. 500 m 
*4. Wartości NIE zawsze są podane w stosunku do uziemienia. 

Uwagi:  1. Przekrój okablowania musi być zgodny z obowiązującym prawem lokalnym i krajowym.  
2. Kable zasilające i przewody połączeniowe jednostki wewnętrznej/zewnętrznej nie powinny być cieńsze niż polichloroprenowy, elastyczny przewód powlekany. (projekt 60245 IEC 57)  
3. Zainstaluj uziemienie dłuższe niż inne przewody. 

6.2. Pilot zdalnego sterowania (Rys. 6-2) 
Dotyczy wyłącznie przewodowego pilota zdalnego sterowania 
1) Ustawienie 2 pilotów zdalnego sterowania 
Jeśli zostały podłączone 2 piloty zdalnego sterowania, ustaw jeden jako „Main” (główny), a drugi jako „Sub” (dodatkowy). Procedury ustawień można znaleźć w sekcji 
„Wybór funkcji za pomocą pilota” w instrukcji obsługi jednostki wewnętrznej.

POMARAŃCZOWY 
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F1 F2 F3 F4

Service menu

Cursor
Main menu:

Test run
Input maintenance info.
Function setting
Check
Self check

F1 F2 F3 F4

Function setting

Cursor Address
Monitor:

Ref. address
Unit No. Grp./1/2/3/4/All

F1 F2 F3 F4

Function setting

Cursor Cursor
Request:

Ref. address
Mode 1
Mode 2
Mode 3
Mode 4

Grp.

F1 F2 F3 F4

Function setting

Cursor Cursor
Request:

Ref. address
Mode 7
Mode 8
Mode 9
Mode10

Unit # 1

F1 F2 F3 F4

Function setting
Ref. address

Sending data

Grp.

01 1
2

02 1
2
3

03 1
2
3

04 1
2

07 1
2
3

08 1
2
3

09 1
2
3

10 1
2

11 1
2
3

<Sprawdzanie numeru jednostki wewnętrznej> 
Wciśnięcie przycisku [SELECT] spowoduje uruchomienie wentylatora wybranej 
jednostki wewnętrznej. Jeśli urządzenie jest wspólne lub działają wszystkie urzą-
dzenia, uruchomią się wentylatory wszystkich jednostek wewnętrznych o wybra-
nych adresach czynnika chłodniczego. 

3 (Rys. 6-4) 
• Po zakończeniu przesyłania danych z jednostek wewnętrznych zostanie 

podświetlone bieżące ustawienie. Niepodświetlone elementy oznaczają brak 
ustawienia funkcji. Wygląd wyświetlanego okna zależy od ustawienia „Unit No.” 
(numer jednostki). 

4 (Rys. 6-5) 
• Użyj przycisku [F1] lub [F2], żeby przesunąć kursor na wybrany numer trybu 

pracy, a następnie zmień ustawiony numer za pomocą przycisku [F3] lub [F4]. 

5 (Rys. 6-6) 
• Po dokonaniu ustawień naciśnij przycisk [SELECT], żeby przesłać ustawione 

dane z pilota do jednostek wewnętrznych. 
• Po pomyślnym zakończeniu przesyłania wyświetli się okno Function settings 

(ustawienai funkcji). 

Numer trybu pracy Tryb pracy 
Automatyczne przywracanie 
ustawień po przerwie w zasilaniu 

Wybór termistora 
(detekcja temperatury 
w pomieszczeniu) 

Podłączenie jednostki 
LOSSNAY 

Napięcie zasilające 

Wskaźnik konieczności 
wymiany filtra 

Prędkość wentylatora 

Wylot powietrza 

Wyposażenie opcjonalne 
(filtr o wysokiej wydajności) 

Kierownica 

Ustawienia 
Nieaktywne 
Aktywne (po przywróceniu zasilania urządzenie na 4 minuty przechodzi do trybu czuwania.) 
Odczyt średniej temperatury podczas pracy jednostek wewnętrznych 
Termistor w jednostce wewnętrznej, do której pilot został podłączony (stały tryb pracy) 
Wewnętrzny czujnik na pilocie 
Niepodłączona 
Podłączona (bez wlotu powietrza zewnętrznego w jednostkach wewnętrznych) 
Podłączona (z wlotem powietrza zewnętrznego w w jednostkach wewnętrznych) 
240 V 
220 V, 230 V 
100 godzin 
2500 godzin 
Niewyświetlany 
Tryb cichej pracy (lub standardowa) 
Standardowa (lub tryb High ceiling 1) 
Tryb High ceiling (lub tryb High ceiling 2) 
4-drożny 
3-drożny 
2-drożny
Nie 
Tak 
Brak kierownic w urządzeniu (lub dostępne ustawienie kierownic nr 3) 
Urządzenie wyposażone w kierownice (dostępne ustawienie kierownic nr 1) 
Urządzenie wyposażone w kierownice (dostępne ustawienie kierownic nr 2) 

Numer ustawienia Liczba jednostek
Należy ustawić „Grp.” dla 
numeru jednostki. Te ustawienia 
stosują się do wszystkich pod-
łączonych jednostek wewnętrz-
nych. 

Należy ustawić „1, 2, 3, 4 lub All 
(wszystkie)” dla numeru jednostki. 
Te ustawienia stosują się do 
poszczególnych jednostek 
wewnętrznych. 
• Jeśli zostanie wybrane 

ustawienie „1, 2, 3 lub 4” dla 
numeru jednostki, ustawienia 
stosują się wyłącznie do okre-
ślonej jednostki wewnętrznej 
niezależnie od liczby podłączo-
nych jednostek wewnętrznych 
(jednej z czterech jednostek). 

• Jeśli zostanie wybrane 
ustawienie „All” (wszystkie) dla 
numeru jednostki, ustawienia 
stosują się do wszystkich 
podłączonych jednostek we-
wnętrznych niezależnie od ich 
liczby (od 1 do 4 jednostek). 

6. Instalacja elektryczna 

Rys. 6-2 Rys. 6-3 

Rys. 6-4 Rys. 6-5 

6.3. Ustawienia funkcji 
6.3.1. Ustawienie funkcji w urządzeniu (wybór funkcji urządzenia) 
1) Dotyczy wyłącznie przewodowego pilota zdalnego sterowania 
1 (Rys. 6-2) 

• Wybierz „Service” (serwis) w menu głównym, a następnie naciśnij przycisk 
[SELECT]. 

• Przyciskiem [F1] lub [F2] wybierz „Function settings” (ustawienia funkcji), 
a następnie naciśnij przycisk [SELECT]. 

2 (Rys. 6-3) 
•  Ustaw adresy czynnika chłodniczego jednostki wewnętrznej i numery jedno-

stek za pomocą przycisków od [F1] do [F4], a następnie zatwierdź bieżące 
ustawienie naciskając przycisk [SELECT]. 

Rys. 6-6
Uwaga: 
• Przeprowadź powyższe ustawienia jednostek Mr. Slim, o ile to konieczne. 
• Tabela 1 przedstawia dostępne ustawienia poszczególnych numerów trybów pracy. Szczegółowe informacje na temat ustawień początkowych, numerów 

trybów pracy i ustawionych numerów trybów jednostek wewnętrznych można znaleźć w instrukcji obsługi jednostki wewnętrznej. 
• Należy wprowadzić ustawienia wszystkich funkcji, jeśli jakiekolwiek ustawienia początkowe zostały zmienione po zakończeniu instalacji. 

Tabela 1. Dostępne ustawienia funkcji 
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01 1 *2
2 *2

02
1
2
3

03
1
2
3

04
1
2

07
1
2
3

 

Tryb pracy 
Automatyczne przywracanie ustawień po przerwie 
w zasilaniu 

Detekcja temperatury wewnątrz pomieszczenia 

Zdolność przyłączeniowa LOSSNAY 

Napięcie zasilające 

Ustawienia 
Niedostępne 
Dostępne *1 
Średnia wydajność pracy jednostki wewnętrznej 
Ustaw za pomocą pilota jednostki wewnętrznej 
Wewnętrzny czujnik pilota 
Tryb nieobsługiwany 
Tryb obsługiwany (jednostka wewnętrzna nie jest wyposażona w dopływ zewnętrznego powietrza) 
Tryb obsługiwany (jednostka wewnętrzna jest wyposażona w dopływ zewnętrznego powietrza) 
240 V 
220 V, 230 V

Numer trybu pracy Numer ustawienia Ustawienie początkowe Ustawienie

Tryb pracy 
Wskaźnik konieczności wymiany filtra 

Ustawienia 
100 godzin 
2500 godzin
Brak wskaźnika konieczności wymiany filtra 

Numer trybu pracy Numer ustawienia Ustawienie początkowe Ustawienie

Objawy podczas uruchomienia testowego

Komunikaty wyświetlane na pilocie 

Na pilocie wyświetla się komunikat „PLEASE WAIT” 
(proszę czekać), a pilot nie daje się obsługiwać. 

Po włączeniu zasilania komunikat „PLEASE 
WAIT” (proszę czekać) jest wyświetlany przez 3 
minuty, a następnie pojawia się kod błędu.

Informacje nie są wyświetlane po włączeniu 
zasilania pilota. (Wskaźnik pracy nie świeci się.) 

Informacje wyświetlają się, ale szybko znikają, 
nawet jeśli pilot jest obsługiwany. 

Wyświetlacz ZEWNĘTRZNEJ PŁYTY STERUJĄCEJ 
< > oznacza wskazanie cyfrowego wyświetlacza. 

Po wyświetleniu komunikatu „startup” („urucho-
mienie”) zaświeci się tylko zielony wskaźnik. <00>

Po wyświetleniu komunikatu „startup” („uruchomienie”) pulsują na prze-
mian wskaźniki zielony (jeden impuls) i czerwony (jeden impuls). <F1>

Po wyświetleniu komunikatu „startup” („uruchomienie”) pulsują na przemian 
wskaźniki zielony (jeden impuls) i czerwony (dwa impulsy). <F3, F5, F9>

Po wyświetleniu komunikatu „startup” („uruchomie-
nie”) pulsują na przemian wskaźniki zielony (dwa 
impulsy) i czerwony (jeden impuls). <EA Eb>

Po wyświetleniu komunikatu „startup” („urucho-
mienie”) zaświeci się tylko zielony wskaźnik. <00>

Po wyświetleniu komunikatu „startup” („urucho-
mienie”) zaświeci się tylko zielony wskaźnik. <00>

Przyczyna

• Po włączeniu zasilania komunikat „PLEASE WAIT” (proszę czekać) wyświetlany 
jest przez ok. 2 minuty podczas uruchamiania systemu. (Normalne działanie) 

• Nieprawidłowe podłączenie zewnętrznej kostki ze stykami (R, 
S, T i S1, S2, S3.) 

• Otwarte złącze urządzenia zabezpieczającego jednostki zewnętrznej. 

• Nieprawidłowe podłączenie przewodów między jednostką wewnętrz-
ną i zewnętrzną (nieprawidłowa polaryzacja styków S1, S2, S3.) 

• Zwarty obwód w przewodzie sygnałowym pilota. 

• Brak jednostki zewnętrznej o adresie 0. (Adres jest inny niż 0.) 
• Przerwany obwód w przewodzie sygnałowym pilota. 

• Po anulowaniu wyboru funkcji działanie klimatyzatora nie jest 
możliwe przez ok. 30 sekund. (Normalne działanie)

6. Instalacja elektryczna 

Tabela funkcji 
Wybierz numer jednostki 00 

Wybierz numery jednostek od 01 do 03 albo wszystkie jednostki (AL [przewodowy pilot zdalnego sterowania]/07 [bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania]) 

*1 Po przywróceniu zasilania klimatyzator uruchomi się 3 minuty później. 
*2 Początkowe ustawienie automatycznego przywracania po awarii zasilania zależy od podłączonej jednostki zewnętrznej. 

7. Uruchomienie testowe 

7.1. Przed uruchomieniem testowym 
►  Po zakończeniu instalacji oraz podłączeniu przewodów elektrycznych i rur 

do jednostek wewnętrznych i zewnętrznych należy sprawdzić, czy nie ma 
wycieków czynnika chłodniczego, nie występują luzy w kablach zasilają-
cych lub przewodzie sterownika, nieprawidłowa polaryzacja lub nie jest 
rozłączona jedna faza w zasilaniu. 

►  Użyj 500-woltowego omomierza, żeby sprawdzić czy rezystancja między 
stykami źródła zasilania a uziemieniem wynosi przynajmniej 1,0 MΩ.

►  Nie należy sprawdzać styków na przewodzie sterownika (obwód niskiego 
napięcia).

 Ostrzeżenie: 
Nie wolno korzystać z klimatyzatora, jeśli rezystancja izolacji jest mniejsza 
niż 1,0 MΩ. 

7.2. Uruchomienie testowe 
7.2.1. Używanie przewodowego pilota zdalnego sterowania. 
■ Przed uruchomieniem testowym należy zapoznać się z instrukcją obsługi. (szczególnie ważne jest zapoznanie się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa) 

Etap 1 Włącz zasilanie. 

● Pilot zdalnego sterowania: System przełączy się trybu uruchomienia, będzie pulsował wskaźnik zasilania pilota (zielony) i komunikat „PLEASE WAIT” (proszę czekać). 
Jeśli pulsują wskaźnik i komunikat, pilot nie daje się obsługiwać. Przed ponownym użyciem pilota należy odczekać, aż komunikat „PLEASE WAIT” (proszę czekać) 
zniknie. Po włączeniu zasilania komunikat „PLEASE WAIT” (proszę czekać) będzie wyświetlany przez ok. 2 minuty. 

● Wewnętrzna płyta sterująca: zaświeci się wskaźnik LED 1, wskaźnik LED 2 zaświeci się (jeśli adres został ustawiony na 0) lub zgaśnie (jeśli adres nie został ustawiony 
na 0), a wskaźnik LED 3 będzie pulsował. 

● Zewnętrzna płyta sterująca: zaświecą się wskaźniki LED 1 (zielony) i LED 2 (czerwony). (Po zakończeniu trybu uruchomienia systemu wyłączy się wskaźnik LED 2.) 
Jeśli zewnętrzna płyta sterująca korzysta z cyfrowego wyświetlacza, na przemian co sekundę wyświetlane są symbole [- ] i [ -]. 

 Jeśli po przeprowadzeniu procedury z etapu 2 działanie urządzenia nie przebiega prawidłowo, a następnie zostanie przeprowadzone, następujące przyczyny należy 
wziąć pod uwagę i wyeliminować po ich stwierdzeniu. 

 (Poniższe objawy pojawiają się podczas uruchomienia testowego. W tabeli komunikat „startup” („uruchomienie”) oznacza działanie wskaźnika LED opisane powyżej.) 
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F1 F2 F3 F4

Cool
Pipe

Auto
Switch disp.

Mode Fan

RemainTest run

F1 F2 F3 F4

unemecivreS

rosruC
:unemniaM

Test run
Input maintenance info.
Function setting
Check
Self check

F1 F2 F3 F4

Test run menu

Cursor
Service menu:

Test run
Drain pump test run

F1 F2 F3 F4

Remain

Vane

P1 P9

E0 ~ E5P2 PA

P4  PL

P5 FB

E6 ~ EF
P6

P8

Etap 2 Przełącz pilota na „Test run” (uruchomienie testowe). 

Etap 3 Przeprowadź uruchomienie testowe, sprawdź temperaturę nawiewanego powietrza i automatyczne ustawianie kierownic. 

Etap 4 Sprawdź działanie wentylatora jednostki zewnętrznej. 

Etap 5 Zatrzymaj uruchomienie testowe. 

Wyświetlacz Opis usterki
Błąd czujnika wlotu powietrza 
Błąd czujnika rury (rura z cieczą) 
Rozłączone złącze przełącznika 
(CN4F) 
Działanie zabezpieczenia przed przepełnieniem układu odprowadzania kondensatu 

Działanie zabezpieczenia przed 
zamrożeniem/przegrzaniem 

Błąd temperatury rury 

Wyświetlacz

U*, F* 
(* oznacza znak 
alfanumeryczny, 
z wyjątkiem FB.)

Opis usterki
Błąd czujnika rury (rura o podwójnej ściance) 
Błąd wycieku (układ chłodniczy) 

Nieprawidłowości w układzie chłodniczym 

Błąd wewnętrznej płyty sterującej 

Usterka jednostki zewnętrznej 
Zapoznaj się ze schematem elektrycz-
nym jednostki zewnętrznej. 

Wyświetlacz Opis usterki

Błąd komunikacji między pilotem 
a jednostką wewnętrzną

Błąd komunikacji między jednostką 
wewnętrzną a jednostką zewnętrzną

Wskaźnik LED1 (zasilanie mikroprocesora) 

Wskaźnik LED 2 (zasilanie pilota) 

Wskaźnik LED 3 (komunikacja jednostki wewnętrznej/zewnętrznej) 

Wskazuje, czy urządzenie jest zasilane. Sprawdź, czy wskaźnik LED zawsze się świeci. 
Wskazuje, czy przewodowy pilot zdalnego sterowania jest zasilany. Wskaźnik LED świeci się tylko w przypadku, gdy 
jednostka wewnętrzna została podłączona do jednostki zewnętrznej o adresie 0. 
Wskazuje stan komunikacji między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną. Sprawdź, czy wskaźnik LED zawsze pulsuje. 

7. Uruchomienie testowe 

1  Wybierz „Test run” (uruchomienie testowe) w menu Service (serwis), a następnie 
naciśnij przycisk [SELECT]. (Rys. 7-1) 

2  Wybierz „Test run” (uruchomienie testowe) w menu Test run (uruchomienie testo-
we), a następnie naciśnij przycisk [SELECT]. (Rys. 7-2) 

3  Rozpocznie się uruchomienie testowe i zostanie wyświetlone okno Test run opera-
tion (tryb uruchomienia testowego).  

1 Naciśnij przycisk [F1], żeby zmienić tryb pracy. (Rys. 7-3) 
Tryb chłodzenia: Sprawdź, czy z jednostki wydmuchane jest chłodne powietrze. 
Tryb ogrzewania: Sprawdź, czy z jednostki wydmuchane jest ciepłe powietrze. 

2  Naciśnij przycisk [SELECT], żeby wyświetlić okno Vane operation (działanie 
kierownic). Następnie naciśnij przyciski [F1] i [F2], żeby sprawdzić automatyczne 
ustawianie kierownic. (Rys. 7-4)  
Naciśnij przycisk [RETURN], żeby powrócić do okna Test run operation (tryb uru-
chomienia testowego). 

Rys. 7-1 

Rys. 7-3 

Rys. 7-2 

Rys. 7-4 

Prędkość wentylatora jednostki zewnętrznej regulowana jest zgodnie z kontrolą wydajności urządzenia. W zależności nasilenia wiatru wentylator obraca się wolno i utrzy-
muje prędkość, dopóki wydajność klimatyzatora nie stanie się niewystarczająca. Chociaż zewnętrzny wiatr może spowodować zatrzymanie obrotów wentylatora lub obroty 
w przeciwnym kierunku, nie stanowi to jednak problemu.

1 Naciśnij przycisk [ON/OFF], żeby zatrzymać uruchomienie testowe. (Pojawi się menu Test run (uruchomienie testowe).) 
Uwaga: Jeśli wyświetlany jest błąd na pilocie, zapoznaj się z poniższą tabelą. 

Szczegółowe informacje na temat wskaźników LED (LED 1, 2 i 3) na wewnętrznej płycie sterującej można znaleźć w poniższej tabeli. 

7.2.2. Wykorzystanie przełącznika SW4 w jednostce zewnętrznej 
Zapoznaj się z instrukcją instalacji jednostki zewnętrznej. 

7.3. Samokontrola (Rys. 7-2) 
■ Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach instalacji dostarczanych z poszczególnymi modelami pilotów. 
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E9

UP

U3, U4

UF

U2

U1, Ud

U5

U8

U6

U7

U9, UH

– –

– –

Wskaźnik LED 1 (zasilanie mikroprocesora) 

Wskaźnik LED 2 (zasilanie pilota zdalnego sterowania) 

Wskaźnik LED 3 (komunikacja między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną) 

Wskazuje, czy urządzenie jest zasilane. Sprawdź, czy wskaźnik LED zawsze się świeci. 

Wskazuje czy pilot zdalnego sterowania jest zasilany. Wskaźnik LED świeci się 
wyłącznie w przypadku jednostki wewnętrznej podłączonej do jednostki zewnętrz-
nej o adresie czynnika chłodniczego „0”. 

Wskazuje stan komunikacji między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną. Sprawdź, 
czy wskaźnik LED zawsze pulsuje. 

Kod kontrolny

Inne

Objawy

Błąd komunikacji między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną (błąd przesyłania) (jednostka zewnętrzna) 

Przerwa w działaniu kompresora spowodowana przeciążeniem prądowym 

Otwarte/zamknięte obwody termistorów jednostki zewnętrznej 

Przerwa w działaniu kompresora spowodowana przeciążeniem prądowym (przy zablokowaniu kompresora) 

Nieprawidłowo wysoka temperatura rozładowania/temperatura robocza 49C/niewłaściwy czynnik chłodniczy 

Nieprawidłowo wysokie ciśnienie (ciśnienie robocze 63H)/działanie zabezpieczenia przed przegrzaniem 

Nieprawidłowa temperatura radiatora 

Zatrzymanie pracy urządzenia przez układ zabezpieczający wentylatora jednostki zewnętrznej 

Przerwa w działaniu kompresora spowodowana przeciążeniem prądowym/nieprawidłowo działanie modułu zasilającego 

Nieprawidłowe działanie spowodowane wytworzeniem nadmiernego ciepła związanego z temperaturą rozładowania 

Nieprawidłowe działanie spowodowane np. przeciążeniem lub spadkiem napięcia, albo nieprawidło-
wy sygnał synchroniczny w obwodzie głównym/błąd czujnika prądu 

Inne błędy (zapoznaj się ze specyfikacją techniczną jednostki zewnętrznej.)

Uwagi

W celu uzyskania szczegó-
łowych informacji, sprawdź 
wskaźniki LED zewnętrznej 
płyty sterującej.

PLEASE WAIT (proszę czekać) 

Przewodowy pilot zdalnego sterowania

PLEASE WAIT (proszę czekać → 
Kod błędu 

Nie wyświetlają się komunikaty, nawet 
jeśli przełącznik trybu pracy jest włą-
czony (nie świeci się wskaźnik pracy). 

Objawy

Przez ok. 2 minuty 
po włączeniu 
zasilania

Po upływie ok. 2 
minut po włącze-
niu zasilania

Wskaźniki LED 1, 2 (płyta sterująca w jednostce zewnętrznej)

Po zaświeceniu wskaźników LED 1 i 2 
wskaźnik LED 2 wyłączy się, a świeci się 
tylko wskaźnik LED 1. (prawidłowe działanie)

Tylko wskaźnik 1 się świeci. → Wskaźniki 1 
i 2 pulsują.

Świeci się tylko wskaźnik LED 1. → Wskaź-
nik LED 1 wyemituje dwa impulsy, 
wskaźnik LED 2 jeden impuls.

Przyczyna

•  Po włączeniu zasilania przez ok. 2 minuty nie jest możliwe 
działanie pilota spowodowane uruchamianiem systemu. 
(prawidłowe działanie) 

•  Złącze układu zabezpieczającego jednostki zewnętrznej 
nie zostało podłączone. 

•  Przeciwna lub otwarta faza okablowania w kostce ze 
stykami do zasilania jednostki zewnętrznej (L1, L2, L3) 

•  Nieprawidłowe podłączenie przewodów między jednostką wewnętrz-
ną i zewnętrzną (nieprawidłowa polaryzacja styków S1, S2, S3) 

• Zwarty obwód w przewodzie pilota. 

7. Uruchomienie testowe 
[Wyjściowy wzór B] Błędy wykryte przez jednostkę inną niż jednostka wewnętrzna (jednostkę zewnętrzną itp.) 

• Na przewodowym pilocie zdalnego sterowania 
 Kod kontrolny wyświetlany na wyświetlaczu. 

• Jeśli klimatyzator nie działa prawidłowo po przeprowadzeniu powyższego uruchomienia testowego, zapoznaj się z poniższą tabelą usuwania problemów. 

Uwaga: 
Po anulowaniu wyboru funkcji działanie klimatyzatora nie jest możliwe przez ok. 30 sekund. (prawidłowe działanie) 
Opis działania poszczególnych wskaźników LED (LED1, 2, 3) na wewnętrznej płycie sterującej można znaleźć w poniższej tabeli
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F1 F2 F3 F4

Check menu

Cursor
Service menu:

Error history
Refrigerant volume check
Refrigerant leak check
Smooth maintenance
Request code

Smooth maintenance

Begin:

Smooth maintenance

Exit:

Ref.address
Stable mode

Cursor

Ref.address
Stable mode

Stabilization→Collecting

Cool / Heat/ Normal

Cool / Heat/ Normal

Address

Smooth maintenance

Return:

Smooth maintenance

Return:

Smooth maintenance

Return:

Page

Page

Page

COMP. current
COMP. run time
COMP. On / Off
COMP. frequency

A

Hz

Hr
times

Hr

Ref. address Cool

Ref.address Cool

Ref.address Cool

Sub cool
OU TH4 temp.
OU TH6 temp.
OU TH7 temp.

IU air temp.
IU HEX temp.
IU filter time

Nawigacja pomiędzy oknami 
• Żeby powrócić do menu głównego .................... Przycisk [MENU] 
• Naciśnij, żeby wrócić do poprzedniego okna. ......... Przycisk [RETURN] 

8. Prosta konserwacja 
Informacje serwisowe, np. temperatura wymiennika ciepła w jednostce wewnętrznej/zewnętrznej i prąd pracy kompresora, można wyświetlać przy pomocy okna „Smooth 
maintenance” (bezproblemowa konserwacja). 
* Informacji nie można wyświetlać podczas trybu testowego. 
* Funkcja może być niedostępna w niektórych modelach w zależności od połączenia jednostki zewnętrznej. 

• Wybierz „Service” (serwis) w menu głównym, a następnie naciśnij przycisk [SELECT]. 

• Przyciskiem [F1] lub [F2] wybierz „Check” (sprawdź), a następnie naciśnij przy-
cisk [SELECT]. 

• Przyciskiem [F1] lub [F2] wybierz „Smooth maintenance” (bezproblemowa kon-
serwacja), a następnie naciśnij przycisk [SELECT].

Wybór poszczególnych elementów.

• Wybierz element, który chcesz zmienić za pomocą przycisku [F1] lub [F2]. 

• Wybierz żądane ustawienie za pomocą przycisku [F3] lub [F4]. 

Ustawienie „Ref. address” (adres czynnika chłodzącego) ..... „0” - „15” 
Ustawienie „Stable mode” (stały tryb pracy) .......................  „Cool” (chłodzenie) / „Heat” (ogrzewanie) / 

„Normal” (normalna praca) 

• Naciśnięcie przycisku [SELECT] spowoduje rozpoczęcie pracy w trybie stałym. 
* Praca w trybie stałym trwa ok. 20 minut.

Pojawią się dane operacji. 

Praca kompresora z nagromadzonym czynnikiem chłodniczym (kompresor urucho-
miony) trwa 10 godzin, a częstotliwość włączania/wyłączania kompresora (wł./wył. 
kompresora) wynosi 100 razy (częściowe uwolnienie czynnika chłodniczego)
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Produkt został opracowany z myślą o użytkowaniu w warunkach 
mieszkalnych, firmach i w lekkim przemyśle.

Opisywane urządzenie 
jest zgodne z następują-
cymi przepisami UE:

• Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EEC 
•  Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej 

2004/108/EEC 
•  Dyrektywa dotycząca urządzeń mechanicznych 

2006/42/WE 
•  Dyrektywa dla produktów związanych 

z energią 2009/125/WE i regulacje Unii 
Europejskiej nr 206/2012* 

* Dotyczy modeli RP71 
• Dyrektywa RoHS 2011/65/EU

Pamiętaj o umieszczeniu adresu kontaktowego/numeru telefonu 
w niniejszej instrukcji, zanim przekażesz ją klientowi.

SIEDZIBA GŁÓWNA: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKIO 100-8310, JAPONIA 
Autoryzowany przedstawiciel na Unię Europejską:  MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.  

HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, WIELKA BRYTANIA


