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DLA INSTALATORA

Klimatyzatory 
PCA-RP•KAQ 

INSTRUKCJA INSTALACJI
Żeby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, przed instalacją klimatyzatora przeczytaj dokładnie 
niniejszą instrukcję i instrukcję instalacji jednostki zewnętrznej.
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Ostrzeżenie: 

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

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

 Ostrożnie: 

 Ostrożnie: 

 Ostrożnie: 

 Ostrożnie: 

 Ostrożnie: 

Uwaga: 
Określenie „przewodowy pilot zdalnego sterowania” w niniejszej instrukcji instalacji odnosi się wyłącznie do pilota PAR-21MAA. 
Informacje na temat innych pilotów można znaleźć w instrukcji instalacji lub instrukcji ustawień wstępnych, które są dostarczone w pakiecie.

1. Środki ostrożności 

Spis treści 
1. Środki ostrożności  ......................................................................................2 
2. Miejsce instalacji .........................................................................................3 
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4. Instalacja rur na czynnik chłodniczy  ...........................................................5 

 Ostrzeżenie: 
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 
zminimalizować ryzyko uszkodzenia związane z trzęsieniami ziemi, tajfu-
nami lub silnymi wiatrami. Nieprawidłowo zainstalowana jednostka może 
spaść powodując uszkodzenia lub obrażenia. 

• Urządzenie należy bezpiecznie zainstalować na konstrukcji, która jest w sta-
nie utrzymać jego ciężar. 

• Jeśli klimatyzator został zainstalowany w małym pomieszczeniu, należy podjąć 
środki ostrożności, aby w przypadku wycieku zapobiec nadmiernemu stężeniu 
czynnika chłodniczego w pomieszczeniu przekraczającemu dopuszczalny poziom. 
Wyciek czynnika chłodniczego i przekroczenie dopuszczalnego poziomu jego stęże-
nia 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 
wykwalifikowanego wykonawcę zgodnie z lokalnymi przepisami i zalecenia-
mi podanymi w niniejszej instrukcji. 

1.1. Przed instalacją (otoczenie) 

• Nie należy wykorzystywać urządzenia w nietypowym otoczeniu. Jeśli klima-
tyzator 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 obni-
żenia 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 palnego gazu w przestrzeni wokół urządzenia może 
doprowadzić do pożaru lub wybuchu. 

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

1.2. Przed instalacją lub przenoszeniem 

• Należy zachować szczególną ostrożność podczas transportu urządzeń. Urzą-
dzenie powinno być przenoszone 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 chłodni-
czym, żeby zapobiec kondensacji. Jeśli rura z czynnikiem chłodniczym nie 
jest prawidłowo zaizolowana, dojdzie do kondensacji. 

1.3. Przed wykonaniem instalacji elektrycznej 

• Pamiętaj o zainstalowaniu bezpieczników. W przeciwnym razie może dojść 
do porażenia 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. 

• Pamiętaj o uziemieniu urządzenia. Nieprawidłowe uziemienie urządzenia 
może spowodować porażenie prądem. 

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 znajdujące się pod wysokim napięciem elementy urządzenia 
mogą spowodować obrażenia. 

5. Instalacja odprowadzająca kondensat ........................................................6 
6. Instalacja elektryczna  .................................................................................6 
7. Uruchomienie testowe  .............................................................................. 11 
8. Prosta konserwacja  ..................................................................................14 

Po zakończeniu instalacji zapoznaj użytkownika z sekcją „Środki ostrożności”, objaśnij 
zasady obsługi i konserwacji klimatyzatora 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. 

• Stosuj wyłącznie przewody zgodne ze specyfikacją. 
• Należy dokładnie przymocować osłonę kostki ze stykami na jednostce. 
• Należy korzystać wyłącznie z elementów wyposażenia zalecanych przez firmę 

Mitsubishi Electric oraz porozumieć się ze sprzedawcą urządzenia lub przed-
stawicielem autoryzowanego serwisu w sprawie instalacji klimatyzatora. 

• 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 przeno-
śnej kuchenki, zostaną uwolnione trujące gazy. 

• Instalując, przenosząc lub serwisując urządzenie, używaj wyłącznie odpo-
wiedniego czynnika chłodniczego (R410A) do napełniania obiegu chłodni-
czego. 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 wysokie 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 urządze-
nia. W najgorszym przypadku może doprowadzić do poważnego spadku 
bezpieczeństwa produktu. 

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

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

• Załóż na rury izolację termiczną, żeby zapobiec kondensacji. Jeśli rura 
odprowadzająca kondensat 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 zgod-

nie ze specyfikacją. Zbyt silne dokręcenie nakrętki może z upływem czasu 
spowodować jej pęknięcie. 

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

• Nie korzystaj z klimatyzatora bez założonego filtra powietrza. Jeżeli filtr nie 
jest zainstalowany, 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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(mm)

Nazwa elementu wyposażenia 

Podkładka 

Osłona rury 

Osłona rury 

Opaska 

Króciec połączeniowy 

Osłona króćca 

Osłona orurowania odprowadzającego kondensat 

Nakrętka 

Ilość 

4 szt. 

1 szt., duża (do rur z gazem) 

1 szt., mała (do rur z cieczą) 

4 szt. 

1 szt., z oznaczeniem „UNIT” 

1 szt. 

1 szt. 

1 szt., ø 6,35 (do modelu RP60) 

Modele 

Modele 

Modele 

 Ostrzeżenie: 

2. Miejsce instalacji 

Rys. 2-1 

3. Instalacja jednostki wewnętrznej 

Rys. 3-1 

Rys. 3-2 

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

Zainstaluj jednostkę wewnętrzną na suficie, który jest w stanie utrzymać jej 
ciężar. 

2.2. Wymiary zewnętrzne (jednostka zewnętrzna) 
Zapoznaj się z instrukcją instalacji jednostki zewnętrznej. 

3.1. Sprawdź elementy wyposażenia jednostki wewnętrznej (Rys. 3-1) 
Jednostka wewnętrzna powinna być dostarczona z następującymi akceso-
riami (znajdującymi się wewnątrz kratki wlotu powietrza). 

3.2. Przygotowanie do instalacji (Rys. 3-2) 

3.2.1. Rozstaw otworów na śruby montażowe 

3.2.2.  Lokalizacja rur na czynnik chłodniczy i orurowania 
odprowadzającego kondensat 

A Wylot powietrza z przodu F  Orurowanie odprowadzające konden-
sat z lewej strony 

B Wylot powietrza z lewej strony G Rury z gazem 
C Wylot powietrza z prawej strony H Rury z cieczą 
D Niezależny element (demontowalny) I Gumowy korek
E  Orurowanie odprowadzające J Z króćcem połączeniowym 5	

kondensat z prawej strony

W przypadku instalacji rur z tyłu urządzenia należy usunąć zaciemnione fragmenty 
z elementu niezależnego D. Następnie umieść element niezależny D w położeniu 
początkowym. 
(Wymiennik ciepła może być zablokowany na skutek działania pyłu) 
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3. Instalacja jednostki wewnętrznej 

Rys. 3-3 

Rys. 3-4 

Rys. 3-5 

Rys. 3-6 

3.2.3. Wybór miejsca instalacji śrub montażowych i orurowania (Rys. 3-3) 
Korzystając z papierowego szablonu (potrzebnego podczas instalacji), wybierz od-
powiednie miejsce instalacji śrub montażowych i orurowania, a następnie przygotuj 
odpowiednie otwory. 
A Papierowy szablon 
B Otwór na śrubę montażową 
C Szerokość jednostki wewnętrznej 

Zabezpiecz śruby montażowe (albo zastosuj obejmy kątowe lub kwadratową belkę 
drewnianą do umocowania śrub montażowych). 
A Zastosuj wstawki o nośności od 100 do 150 kg każda. 
B Użyj śrub montażowych o rozmiarach W3/8 lub M10. 

3.2.4. Przygotowanie jednostki wewnętrznej (Rys. 3-4) 
1.  Zainstaluj śruby montażowe. (Zaopatrz się w śruby W3/8 lub M10 przed przystą-

pieniem do instalacji.) 
Ustal zawczasu odległość od sufitu (do 100 mm). 
A Powierzchnia sufitu B Śruba montażowa C Wspornik montażowy 

2.  Zdejmij kratkę wlotu powietrza.  
Przesuń pokrętła mocujące kratkę wlotu powietrza (w 2 lub 3 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 na-
stępnie wysuń panel boczny do przodu, żeby go zdemontować. 
D Kratka wlotu powietrza J Wysuń panel boczny do przodu.
E Pokrętło mocujące kratkę wlotu powietrza K Panel boczny 
F Wysuń L Wykręć śruby mocujące panel boczny. 
G Zawias M Usuń winylowe zabezpieczenie kierownicy. 
H Naciskając zawias, wysuń kratkę wlotu powietrza. 
2  Użycie siły podczas wysuwania kratki wlotu powietrza lub nachylenie jej pod 

kątem większym niż 120° może doprowadzić do uszkodzenia zawiasów. 

3.3. Instalacja jednostki wewnętrznej (Rys. 3-5) 
Zastosuj odpowiednią metodę montażu w zależności od dostępnego lub braku 
wzmocnienia sufitu w opisany poniżej sposób. 

A W przypadku dostępnego wzmocnienia sufitu  Sufit 
B W przypadku braku wzmocnienia sufitu  Śruba montażowa 

 Wspornik montażowy  Podkładka 1
 Jednostka  Podkładka (spoza zestawu) 

  Nakrętki podwójne 
1) Bezpośredni montaż urządzenia 
Procedury instalacji 
1. Zainstaluj podkładkę 1 (dostarczaną z urządzeniem) i nakrętki (spoza zestawu). 
2. Ustaw (zawieś) jednostkę na śrubach montażowych. 
3. Dokręć nakrętki. 

Sprawdź sposób instalacji urządzenia. 
• Sprawdź z prawej i lewej strony, czy jednostka jest ustawiona w poziomie. 
• Sprawdź czy przód i tył wsporników montażowych są ustawione w poziomie. 

(Żeby zapewnić odprowadzanie kondensatu, jednostka powinna być nachylona 
względem wsporników montażowych. Prawidłowo zainstalowana jednostka 
powinna mieć stały spadek w dół, od przodu do tyłu.) 

2) Najpierw zainstaluj wsporniki montażowe do sufitu (Rys. 3-6) 
Procedury instalacji 
1. Zdemontuj wsporniki montażowe i podkładki w kształcie U z jednostki. 
2. Wyreguluj śruby mocujące wsporniki montażowe w jednostce. 
3. Umocuj wsporniki montażowe do śrub montażowych. 
4.  Sprawdź, czy wsporniki montażowe są ustawione w poziomie (z przodu oraz 

z tyłu po prawej i lewej stronie). 
5. Ustaw (zawieś) jednostkę na wspornikach montażowych. 
6. Dokręć śruby mocujące wsporników montażowych. 
※ Pamiętaj o zainstalowaniu podkładek w kształcie litery U. 
A Śruba mocująca wspornik montażowy 
B Jednostka 
C Podkładka w kształcie litery U 
B Śruba montażowa 
E Podkładka 1
F Nakrętki podwójne
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6,35 17 14-18
6,35 22 34-42
9,52 22 34-42
12,7 26 49-61
12,7 29 68-82
15,88 29 68-82
15,88 36 100-120
19,05 36 100-120

6,35  Ο 6,35 —
— 9,52  Ο 9,52  Ο

12,7  Ο 15,88  Ο 15,88  Ο

A

E

F

B

C

D

6,35 8,7 - 9,1
9,52 12,8 - 13,2
12,7 16,2 - 16,6

15,88 19,3 - 19,7
19,05 23,6 - 24,0

90
0.

5
A

R0.4 - R0.8

45 2

B

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

15,88 (5/8") 0 - 0,5
19,05 (3/4") 0 - 0,5

Rura z cieczą 
Rura z gazem 

RP35, 50 

6,35, grubość 0,8 mm 
12,7, grubość 0,8 mm 

RP60-140 

9,52, grubość 0,8 mm 
15,88, grubość 1,0 mm 

Średnica zewnętrzna 
miedzianej rury (mm) 

Średnica zewnętrzna 
nakrętki (mm) 

Moment dokręcania 
(N·m) 

Po stronie rury 
z cieczą 

Po stronie rury z gazem 

Średnica zewnętrzna 
miedzianej rury (mm) 

Wymiary złącz  
Wymiary  A (mm) 

Średnica zewnętrzna 
miedzianej rury (mm) 

B (mm) 
Kielicharka do rur do czynnika R410A 
Narzędzie zaciskowe 

4. Instalacja rur na czynnik chłodniczy 

A Wymiary przyciętych złącz 

Rys. 4-1 

E Narzynka 
F Miedziana rura 

Rys. 4-2 

Rys. 4-3 

4.1. Środki ostrożności 
 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 
wysokie 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 bezpieczeństwa produktu. 

• Nie wolno stosować rur cieńszych niż podano powyżej. 

4.2. Podłączenie rur (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 
materiałem 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. 
• Użyj dostarczonej w zestawie izolacji do rur na czynnik chłodniczy, żeby zaizolo-

wać połączenia jednostki wewnętrznej. Zaizoluj dokładnie. 

C  Zastosuj warstwę maszynowego oleju chłodniczego na całej powierzchni 
uszczelniającej złącza. 

D Użyj prawidłowych nakrętek zgodnych z rozmiarami rur jednostki zewnętrznej. 
Dostępne rozmiary rur 

Ο : Fabryczne zamocowanie nakrętki do wymiennika ciepła. 

4.3. Jednostka wewnętrzna (Rys. 4-3) 
Procedury instalacji 
1. Nasuwaj dostarczoną w zestawie osłonę rury na rurę na gaz, dopóki nie zacznie 

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

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

nych w zestawie opasek 4. 

A Orurowanie z gazem  E Osłona rury 3
B Orurowanie z cieczą  F Dociśnij osłonę rury do metalowego elementu. 
C Opaska 4 G Odporny na ciepło materiał izolacyjny na rurach na czynnik chłodniczy 
D Osłona rury 2

4.4. Przy pracy w połączeniu z dwiema/trzema jednostkami 
Zapoznaj się z instrukcją instalacji jednostki zewnętrznej. 

B Moment dokręcania nakrętek

RP35, 50 RP60 RP71-140
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Rys. 5-2 

Rys. 5-3 

5. Instalacja odprowadzająca kondensat 

6. Instalacja elektryczna 

Rys. 6-1 

Rys. 5-1 

• W przypadku wyprowadzenia rur z lewej strony należy wsunąć gumowy korek do 
prawego portu odprowadzającego. (Rys. 5-1) 

• Użyj rurki VP-20 (średnica zewnętrzna ø 26, PCW) do odprowadzania konden-
satu i zapewnij nachylenie przynajmniej 1/100. 

• Po zakończeniu instalacji sprawdź czy jest prawidłowe odprowadzanie konden-
satu z portu odprowadzającego orurowania odprowadzającego kondensat. 

A Rynienka odprowadzająca 
B Korek 
C Wsuń śrubokręt itp. do zagłębienia w korku. 

Procedury instalacji (Rys. 5-2) 
1. Zamocuj dostarczony z urządzeniem króciec połączeniowy 5 do portu odprowa-

dzającego kondensat w jednostce przy pomocy kleju z polichlorku winylu. 
2. Przymocuj dostarczoną z urządzeniem osłonę króćca 6 do króćca połączeniowego 5. 
3. Zamocuj rurkę odprowadzającą kondensat (VP-20; spoza zestawu) do króćca 

połączeniowego 5 przy pomocy kleju z polichlorku winylu. 
4. Owiń osłonę orurowania odprowadzającego kondensat 7 dostarczoną z urzą-

dzeniem. (taśma ze szwem) 

A Rynienka odprowadzająca 
B Orurowanie odprowadzające kondensat 
C Osłona króćca 6
D Króciec połączeniowy 5
E Osłona orurowania odprowadzającego kondensat 7
F Długość wstawki 37 mm 

5. Sprawdź czy instalacja jest prawidłowa. (Rys. 5-3) 
* Napełnij rynienkę odprowadzającą wodą (ok. 1 l) od strony wylotu powietrza. 

6.1. Okablowanie elektryczne (Rys. 6-1) 
Procedury instalacji elektrycznej 
1. Odkręć śruby montażowe C, a następnie zdemontuj belkę. 
2.  Odkręć 2 śruby montażowe B, a następnie zdemontuj osłonę elementów 

elektrycznych A. 
3. Podłącz starannie kable elektryczne do odpowiednich styków. 
4. Ponownie zamontuj zdemontowane elementy. 
5. Umocuj przewody elektryczne przy pomocy lokalnego zacisku przewodu, 

znajdującego się po prawej stronie skrzynki podłączeniowej. 
A Osłona H Złącze przewodu uziemiającego 
B Śruby montażowe (2 szt.) I Kostka ze stykami do pilota zdalnego sterowania
C Śruby montażowe (belka)  Zabezpiecz zaciskiem przewodu. 
C Zacisk przewodu 
E Płyta sterująca 
I Wejście serwisowe przewodu 
E Kostka ze stykami do podłączenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej 
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System złoży z 2/3/4 jednostek pracujących równocześnie

System 1:1

System 1:1

D 

Model jednostki wewnętrznej 
Jednostka wewnętrzna-jednostka zewnętrzna *1 

Uziemienie jednostka wewnętrzna-jednostka zewnętrzna *1 

Uziemienie jednostki wewnętrznej 

Pilot zdalnego sterowania-jednostka wewnętrzna *2 

Jednostka wewnętrzna (grzałka) L-N *3 
Jednostka wewnętrzna-jednostka zewnętrzna S1-S2 *3 
Jednostka wewnętrzna-jednostka zewnętrzna S2-S3 *3 
Pilot zdalnego sterowania-jednostka wewnętrzna *3 

PCA
3 × 1,5 (biegunowe) 

1 × min.1,5 

1 × min.1,5 

2 × 0,3 (bez polaryzacji)

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

6. Instalacja elektryczna 

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

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 

* 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 Uziemienie jednostki wewnętrznej 

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

*1. <Do zastosowania w jednostkach zewnętrznych 50-140> 
Maks. 45 m 
Przy przekroju 2,5 mm2, maks. 50 m 
Przy przekroju 2,5 mm2 i oddzielnym S3, maks. 80 m 
<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 

*2. Pilot wyposażony jest w przewód o dł. 10 m. Maks. 500 m 
*3. 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 powleka-

ny. (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. 

* Wymagany jest zestaw styków źródła zasilania 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 

* Przyklej etykietę B dołączoną do instrukcji w pobliżu każdego schematu elektrycznego jednostki wewnętrznej/zewnętrznej. 
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System złoży z 2/3/4 jednostek pracujących równocześnie

Zestaw styków źródła zasilania jednostki wewnętrznej (opcja) 
Zmiana podłączenia złącz w skrzynce elementów 
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
Wymagane

Element wymagany

Ustaw przełącznik SW8-3 na „ON” (wł.).

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

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

3 × min. 1,5
2 × min. 0,3 

 
2 × 0,3 (bez polaryzacji) 

Prąd zmienny 230 V 

Prąd stały 24 V 
Prąd stały 12 V

Rys. 6-2 

Rys. 6-3 

Opcja

Złącza (podłączenia w przypadku ustawień 
początkowych odnoszą się do zasilania jed-
nostki wewnętrznej z jednostki zewnętrznej)

CZARNY

Płyta sterują-
ca jednostki 
zewnętrznej

Zasilanie jednostki wewnętrznej z jednostki 
zewnętrznej (ustawienie początkowe)

Opcja

Jeśli jednostka i we-
wnętrzna i zewnętrzna 
są oddzielnie zasilane, 
należy zmienić podłą-
czenia zgodnie z po-
niższym rysunkiem. 

Złącza

Płyta sterują-
ca jednostki 
zewnętrznej 

Oddzielne zasilanie jednostki wewnętrznej/zewnętrznej

6. Instalacja elektryczna 

* Wymagane są zestawy styków źródła zasilania 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 
K Uziemienie jednostki wewnętrznej 

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

Jeśli jednostki wewnętrzna i zewnętrzna są oddzielnie zasilane, zapoznaj się z poniższą tabelą. 
Jeśli wykorzystany jest zestaw styków źródła zasilania jednostki wewnętrznej, należy zmienić 
przewody w skrzynce elementów elektrycznych jednostki wewnętrznej zgodnie z rysunkiem 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. 

*1. Należy zapewnić bezpiecznik o separacji styku przynajmniej 3,0 mm dla 
każdego bieguna. Użyj bezpiecznika różnicowego (NV). 

 Bezpiecznik powinien zapewniać rozłączenie wszystkich aktywnych faz źródła 
zasilania. 

*2. Maks. 120 m 
*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 
6.2.1. Dotyczy wyłącznie przewodowego pilota zdalnego sterowania 
1) Procedury instalacji 
(1) Wybierz położenie instalacji pilota zdalnego sterowania. (Rys. 6-2) 
Czujniki temperatury znajdują się na pilocie zdalnego sterowania i jednostce wewnętrznej. 
► Przed przystąpieniem do instalacji zaopatrz się w następujące części: 

Dwuelementowa skrzynka przełączników 
Cienka miedziana rurka kablowa 
Nakrętki blokujące i tuleje 

[Rys. 6-2] 
A Profil pilota zdalnego sterowania 
B Wymagane odstępy wokół pilota zdalnego sterowania 
C Rozstaw otworów montażowych 

(2) Uszczelnij kitem wejście serwisowe przewodu pilota zdalnego sterowania, aby 
zapobiec możliwości kapania skroplonej wody, przedostawania się wody, karalu-
chów i robaków. (Rys. 6-3) 

 A W przypadku instalacji w skrzynce przełączników 
B  W przypadku instalacji bezpośrednio na ścianie należy wybrać jeden z poniż-

szych sposobów: 
• Przygotuj otwór w ścianie, aby poprowadzić przewód pilota zdalnego sterowania 

(w przypadku prowadzenia przewodu z tyłu pilota), a następnie uszczelnij otwór kitem. 
• Poprowadź przewód pilota zdalnego sterowania przez wycięcie w górnej obudo-

wie, a następnie uszczelnij wycięcie kitem. 
B-1. Poprowadzenie przewodu pilota zdalnego sterowania z tyłu pilota 
B-2. Poprowadzenie przewodu pilota zdalnego sterowania w górnej obudowie [Rys. 6-3] 
C Ściana E Nakrętka blokująca G Skrzynka przełączników I Uszczelnij kitem
D Rurka kablowa F Tuleja H Przewód pilota zdalnego sterowania
J Wkręt do drewna
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PCA
PUH, PUHZ, SUZ 001

PU 033

0
1
2

3-9

ON/OFF   TEMP

RESETSET CLOCK

MODEL SELECT

FAN

VANE

TEST RUN

AUTO STOP

AUTO START

h

min

LOUVER

MODE

CHECK

B TBA 6

ON/OFF   TEMP

FAN

VANE

TEST RUN

AUTO STOP

AUTO START

h

min

LOUVER

MODE

CHECK

RESETSET CLOCK

MODEL SELECT

 Nr pary bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania Wewnętrzna płyta sterująca

Ustawienie początkowe
Cut J41
Cut J42

Cut J41, J42

Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna  Numer modelu

6. Instalacja elektryczna 

Rys. 6-5 

Rys. 6-4 

Rys. 6-7 

Rys. 6-6 

2) Podłączenie rur (Rys. 6-4) 
1 Podłącz przewód pilota zdalnego sterowania do kostki ze stykami. 
A Do TB5 na jednostce wewnętrznej 
B TB6 (bez polaryzacji) 

3) 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 sek-
cji „Wybór funkcji za pomocą pilota” w instrukcji obsługi jednostki wewnętrznej. 

6.2.2. W przypadku bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania 
1) Miejsce instalacji 
• Pilot nie powinien być wystawiony na działanie bezpośredniego światła słonecznego. 
• Pilot nie powinien znajdować się w pobliżu źródeł ciepła. 
• Pilot nie powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie zimnych (ani cie-

płych) wiatrów. 
• Pilot powinien znajdować się w miejscu zapewniającym łatwą obsługę. 
• Pilot nie powinien znajdować się w miejscu łatwo dostępnym dla dzieci. 

2) Sposób instalacji (Rys. 6-5) 
1 Zamocuj uchwyt pilota w żądanym miejscu, wykorzystując 2 śruby montażowe. 
1 Włóż spód pilota do uchwytu. 
A Pilot zdalnego sterowania   B Ściana   C Wyświetlacz   D Odbiornik sygnału 

• Sygnał może być przesyłany na odległość do ok. 7 metrów (w linii prostej) pod 
kątem 45 stopni od środka odbiornika sygnału. 

3) Ustawienie (Rys. 6-6) 
1 Włóż baterie. 
2 Naciśnij przycisk SET ostro zakończonym przedmiotem. 
 Symbol  pulsuje i świeci się numer modelu. 
3 Przyciskami temperatury  ustaw numer modelu. 
 Jeśli popełnisz błąd, naciśnij przycisk ON/OFF  i rozpocznij procedurę ponow-

nie od punktu 3. 
4 Naciśnij przycisk SET ostro zakończonym przedmiotem. 
 Zaświecą się symbol  i numer modelu na 3 sekundy, a następnie wyłączą. 

4) Przyporządkowanie pilotów zdalnego sterowania do poszczególnych jednostek (Rys. 6-7) 
Każdą jednostkę można obsługiwać wyłącznie za pomocą przyporządkowanego do niej pilota. 
Upewnij się, że poszczególnym parom złożonym z płyty sterującej jednostki we-
wnętrznej i pilota został przyporządkowany ten sam numer pary. 

5) Ustawienie numeru pary bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania 
1 Naciśnij przycisk SET ostro zakończonym przedmiotem. 
 Rozpocznij procedurę przy wyłączonym wyświetlaczu pilota. 
 Symbol  pulsuje i świeci się numer modelu. 
2 Naciśnij dwukrotnie przycisk  . Pulsuje numer pary „0”. 
3 Przyciskami temperatury  ustaw żądany numer pary. 
 Jeśli popełnisz błąd, naciśnij przycisk ON/OFF  i rozpocznij procedurę ponownie 

od punktu 2. 
4 Naciśnij przycisk SET ostro zakończonym przedmiotem. 
 Ustawiony numer pary zaświeci się na 3 sekundy, a następnie wyłączy. 
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6. Electrical work

01
1
2 Ο

02
1 Ο
2
3

03
1 Ο
2
3

04
1
2 Ο

CHECK CHECK

ON/OFF   TEMP

FAN

VANE

TEST RUN

AUTO STOP

AUTO START

h

min

LOUVER

MODE

CHECK

RESETSET CLOCK

CHECK

CHECKCHECK

PAR-21MAA

ON/OFF

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

Tryb pracy 
Automatyczne przywracanie ustawień po przerwie w 
zasilaniu 

Detekcja temperatury wewnątrz pomieszczenia 

Zdolność przyłączeniowa LOSSNAY 

Napięcie zasilające 

Ustawienia 
Niedostępne 
Dostępne 
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

Numer trybu 
Numer ustawienia 
Adres czynnika chłodniczego 
Numer jednostki 

6. Instalacja elektryczna 

Tabela funkcji 
Wybierz numer jednostki 00 

Rys. 6-8 

Rys. 6-9 

6.3. Ustawienia funkcji 
6.3.1. Ustawienie funkcji w urządzeniu (wybór funkcji urządzenia) 
1) W przypadku przewodowego pilota zdalnego sterowania (Rys. 6-8) 
Zmiana ustawienia napięcia zasilającego 
• Pamiętaj o zmianie ustawienia napięcia zasilającego w zależności od napięcia źródła zasilania. 
1  Przejście do trybu wyboru funkcji 

Wyłącz pilota zdalnego sterowania. 
Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski FILTER A i TEST RUN B przy-
najmniej przez 2 sekundy. Zacznie pulsować wskazanie FUNCTION. 

2 Użyj przycisku C, żeby ustawić adres czynnika chłodniczego (III) na 00. 
3 Naciśnij przycisk D, a zacznie pulsować [--] we wskazaniu numeru jednostki (IV). 
4 Użyj przycisku C, żeby ustawić numer jednostki (IV) na 00. 
5 Naciśnij przycisk MODE E, żeby określić adres czynnika chłodniczego/numer jed-

nostki. [--] zacznie od razu pulsować we wskazaniu numeru trybu (I).
6	Przyciskami F ustaw numer trybu (I) na 04. 
7 Naciśnij przycisk G, a zacznie pulsować aktualny numer ustawienia (II). 
 Użyj przycisku F, żeby przełączyć numer ustawienia w zależności od używane-

go napięcia zasilającego. 
 Napięcie zasilające 

240 V : numer ustawienia = 1 
220 V, 230 V : numer ustawienia = 2 

8 Naciśnij przycisk MODE, a tryb i numer ustawienia (I) i (II) zmienią się na stałe 
wskazanie, a ustawienie będzie można zatwierdzić. 

9 Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski FILTER	A i TEST RUN B 
przynajmniej przez 2 sekundy. Od razu zniknie ekran wyboru funkcji i pojawi się 
wskazanie klimatyzatora OFF. 

2) W przypadku bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania (Rys. 6-9) 
Zmiana ustawienia napięcia zasilającego 
• Pamiętaj o zmianie ustawienia napięcia zasilającego w zależności od napięcia źródła zasilania. 
1 Przejście do trybu wyboru funkcji 
 Naciśnij dwukrotnie przycisk 	F . 
 (Rozpocznij procedurę przy wyłączonym wyświetlaczu pilota.) 
 Zaświeci się symbol  i będzie pulsować „00”. 
 Przyciskiem temperatury  C ustaw „50”. Skieruj pilota na odbiornik sygnału 

w jednostce wewnętrznej i naciśnij przycisk  A. 
2 Ustawienie numeru jednostki 
 Przyciskami temperatury  C i D ustaw numer jednostki na „00”. Skieruj 

pilota na odbiornik sygnału w jednostce wewnętrznej i naciśnij przycisk  B. 
3	Wybór trybu pracy 
 Wprowadź 04, żeby zmienić ustawienie napięcia zasilającego za pomocą przy-

cisków temperatury  C i D. Skieruj pilota na odbiornik sygnału w jednostce 
wewnętrznej i naciśnij przycisk  A. 

 Numer aktualnego ustawienia: 1 = 1 sygnał dźwiękowe (1 sekunda) 
 2 = 2 sygnały dźwiękowe (każdy trwa 1 sekundę) 
 3 = 3 sygnały dźwiękowe (każdy trwa 1 sekundę) 
4 Wybór numeru ustawienia 
 Przyciskami temperatury C i D zmień ustawienie napięcia zasilającego na 01 

(240 V). Skieruj pilota na odbiornik sygnału w jednostce wewnętrznej i naciśnij 
przycisk  A.

5	Równoczesny wybór wielu funkcji 
 Powtórz czynności 3 i 4, żeby zmienić ustawienia kilku funkcji 
6 Zakończenie wyboru funkcji 
 Skieruj pilota na odbiornik sygnału w jednostce wewnętrznej i naciśnij przycisk  E. 
Uwaga: W przypadku dokonania zmian w ustawieniach funkcji po przeprowa-
dzeniu instalacji lub czynności konserwacyjnych należy pamiętać o zapisa-
niu wprowadzonych zmian poprzez ich zaznaczenie w kolumnie „Ustawienie” 
(tabela funkcji). 

6.3.2. Ustawienie funkcji na pilocie 
Zapoznaj się z instrukcją obsługi jednostki wewnętrznej. 
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ON/OFF   TEMP

FAN

VANE

TEST RUN

AUTO STOP

AUTO START

h

min

LOUVER

MODE

CHECK

RESETSET CLOCK

TEST RUN

°C

°C
SIMPLE

PAR-21MAA

ON/OFF

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

TEST RUN
COOL, HEAT

07
1
2 Ο
3

08
1
2 Ο                      
3

11
1
2 Ο
3

Tryb pracy 
Wskaźnik konieczności wymiany filtra 

Prędkość wentylatora 

Ustawienie kierownicy do góry/dołu 

Ustawienia 
100 godzin 
2500 godzin
Brak wskaźnika konieczności wymiany filtra 
Cicha 
Standardowa 
Tryb High ceiling 
Brak kierownic 
Jednostka wyposażona w kierownice (ustawienie kąta kierownic 1) 
Jednostka wyposażona w kierownice (ustawienie kąta kierownic 2)

Numer trybu pracy Numer ustawienia Ustawienie początkowe Ustawienie

6. Instalacja elektryczna 

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

 Po przywróceniu zasilania klimatyzator uruchomi się 3 minuty później. 

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 zasila-
jących lub przewodzie sterownika, nieprawidłowa polaryzacja lub nie jest 
rozłączona jedna faza zasilania. 

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

Rys. 7-1 

Rys. 7-2 

A Przycisk ON/OFF 
B Wskazanie trybu testowego 
C Wskazanie temperatury rury 

z cieczą (jednostka wewnętrzna) 
D Wskaźnik ON/OFF 
E Wskaźnik zasilania 
F Wskazanie kodu błędu 
 Wskazanie pozostałego czasu 

pracy w trybie testowym 
G Przycisk ustawiania temperatury 
H Przycisk wyboru trybu 
I Przycisk AIR DIRECTION 
M Przycisk TEST 
N Przycisk ustawienia prędkości 

wentylatora FAN SPEED
O Przycisk ustawienia prowadnicy 

LOUVER

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

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

7.2. Uruchomienie testowe 
Dostępne są następujące 3 metody. 
7.2.1.  Przy wykorzystaniu przewodowego pilota zdalnego sterowania 

(Rys. 7-1) 
1 Włącz zasilanie jednostki przynajmniej 12 godzin przed uruchomieniem testowym. 
2 Naciśnij dwa razy przycisk [TEST].  Wskaźnik „TEST RUN” 
3 Naciśnij przycisk [MODE SELECTION] i przełącz w tryb chłodzenia (lub ogrzewania). 
  Upewnij się, że wydmuchiwane jest zimne (lub ciepłe) powietrze. 
4 Naciśnij przycisk [FAN SPEED].  Upewnij się, że prędkość wydmuchu powie-

trza została przełączona. 
5 Naciśnij przycisk [AIR DIRECTION] lub [LOUVER]. 
  Sprawdź działanie kierownicy lub prowadnicy. 
6 Sprawdź działanie wentylatora jednostki zewnętrznej. 
7 Rozpocznij uruchomienie testowe naciskając przycisk [ON/OFF].  Zatrzymanie 
8 Zarejestruj numer telefonu. 
 Przy pomocy pilota zdalnego sterowania można zarejestrować numer telefonu 

serwisu, biura sprzedaży itp., z którym można się skontaktować w przypadku 
wystąpienia błędu. Numer telefonu zostanie wyświetlony, gdy wystąpi błąd. 
Informacje o procedurach rejestracji znajdziesz w instrukcji obsługi jednostki 
wewnętrznej. 

7.2.2.  Przy wykorzystaniu bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania 
(Rys. 7-2) 

1 Włącz zasilanie jednostki przynajmniej 12 godzin przed uruchomieniem testo-
wym. 

2 Naciśnij dwukrotnie przycisk  . 
 (Rozpocznij procedurę przy wyłączonym wyświetlaczu pilota.) 
A Wyświetli się wskaźnik  i bieżący tryb pracy. 

3 Naciśnij przycisk  ( ), żeby uaktywnić tryb , a następnie 
sprawdź czy zimne powietrze jest wydmuchiwane z urządzenia.

4 Naciśnij przycisk  ( ), żeby uaktywnić tryb , a następnie 
sprawdź czy ciepłe powietrze jest wydmuchiwane z urządzenia. 

5	Naciśnij przycisk  i sprawdź, czy prędkość wentylatora się zmienia. 

6 Naciśnij przycisk  i sprawdź, czy tryb automatycznej kierownicy działa poprawnie. 

7 Naciśnij przycisk [ON/OFF], żeby zatrzymać uruchomienie testowe. 

Uwaga: 
• Przeprowadzając czynności z punktów od 2 do 7 skieruj pilota w stronę 

odbiornika sygnału w jednostce wewnętrznej. 
• Nie jest możliwe uruchomienie testowe w trybie WENTYLACJI, OSUSZA-

NIA i AUTO. 

7.2.3. Wykorzystanie przełącznika SW4 w jednostce zewnętrznej 
Zapoznaj się z instrukcją instalacji jednostki zewnętrznej. 
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ON/OFF   TEMP

FAN

VANE

TEST RUN

AUTO STOP

AUTO START

h

min

LOUVER

MODE

CHECK

RESETSET CLOCK

CHECK

PAR-21MAA

ON/OFF

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

ERROR CODE

ERROR CODE

ERROR CODE

1 P1

2
P2
P9

3 E6, E7
4 P4

5
P5
PA

6 P6
7 EE
8 P8
9 E
10 — —
11 — —
12 Fb
14 PL

E0, E3
E1, E2
– – – –

 

[Wyjściowy wzór A]   Błędy wykryte przez jednostkę wewnętrzną

Bezprzewodowy pilot zdalnego 
sterowania

Sygnały dźwiękowe/WSKAŹNIK 
PRACY pulsuje 

(liczba impulsów)

Brak dźwięku
Brak dźwięku
Brak dźwięku

Przewodowy pilot 
zdalnego sterowania 

Kod kontrolny

Błąd czujnika wlotu powietrza 
Błąd czujnika rury (TH2) 
Błąd czujnika rury (TH5) 
Błąd komunikacji jednostki wewnętrznej/zewnętrznej 
Otwarte złącze przełącznika 
Błąd pompy odprowadzającej 
Wymuszone zatrzymanie pracy kompresora (z powodu wycieku wody) 
Działanie zabezpieczenia przed zamrożeniem/przegrzaniem 
Błąd komunikacji między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną 
Błąd temperatury rury 
Błąd odbioru sygnału pilota

 
Błąd systemu sterowania jednostki wewnętrznej (błąd w pamięci itp.) 
Nieprawidłowości w układzie chłodniczym 
Błąd przesyłania sygnału pilota 
Błąd płyty sterującej pilota 

Objawy

Brak powiązania 

Uwagi

[Wyjściowy wzór B] 

Sygnały dźwię-
kowe 

Wzorzec 
pulsowania 
WSKAŹNIKA 
PRACY 

Sygn. Sygn. Sygn. Sygn. Sygn. Sygn. Sygn.

Uruchamia 
się samokon-
trola (sygnał 
startowy 
odebrany) 

Wył. 
ok. 2,5 sekundy 

Wł. 
ok. 3 sekund 

Wł. 
0,5 s 

Wł. 
0,5 s 

Wł. 
0,5 s 

n-ty 

Wł. 
0,5 s 

Wył. 
ok. 2,5 sekundy 

Liczba sygnałów świetlnych/dźwiękowych we wzorze oznacza 
kod kontrolny w poniższej tabeli (np. n=5 oznacza „U2”) 

Wł. 
ok. 3 sekund 

Wł. 
0,5 s 

· · · Wielokrotny 

Wł. 
0,5 s 

Liczba sygnałów świetlnych/dźwiękowych we 
wzorze oznacza kod kontrolny w poniższej tabeli 

Sygnały dźwię-
kowe 

Wzorzec 
pulsowania 
WSKAŹNIKA 
PRACY 

Sygn. Sygn. Sygn. Sygn. Sygn. Sygn. Sygn.

Uruchamia 
się samokon-
trola (sygnał 

startowy 
odebrany)

Wył. 
ok. 2,5 sekundy 

1-szy 1-szy 2-gi 2-gi 3-ci 

Wł. 
0,5 s 

Wł. 
0,5 s 

Wł. 
0,5 s 

n-ty  

Wł. 
0,5 s 

Wył. 
ok. 2,5 sekundy 

Liczba sygnałów świetlnych/dźwiękowych we wzorze ozna-
cza kod kontrolny w poniższej tabeli (np. n=5 oznacza „P5”) 

Wł. 
0,5 s 

· · · Wielokrotny 

Wł. 
0,5 s 

Liczba sygnałów świetlnych/dźwiękowych we wzo-
rze oznacza kod kontrolny w poniższej tabeli 

7. Uruchomienie testowe 

Rys. 7-3 

Rys. 7-4 

7.3. Samokontrola
7.3.1. Przewodowy pilot zdalnego sterowania (Rys. 7-3) 
1 Włącz zasilanie. 
2 Naciśnij dwa razy przycisk [CHECK]. 
3 Jeśli wykorzystywana jest kontrola systemu, ustaw adres czynnika chłodniczego 

przy pomocy przycisku [TEMP.]. 
4  Naciśnij przycisk ON/OFF, żeby zatrzymać samokontrolę. 

A Przycisk CHECK 

B Adres czynnika chłodniczego 

C Przycisk TEMP. 

D  IC: jednostka wewnętrzna  
OC: jednostka zewnętrzna 

E Kod kontrolny 

F Adres jednostki 

7.3.2. Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania (Rys. 7-4) 
1 Włącz zasilanie. 
2 Naciśnij dwa razy przycisk  . 
 (Rozpocznij procedurę przy wyłączonym wyświetlaczu pilota.) 

	 A Zaświeci się wskaźnik  . 

	 B „00” zacznie pulsować. 

3 Kierując pilota w stronę odbiornika, naciśnij przycisk . Kod sprawdzający bę-
dzie wskazany poprzez liczbę sygnałów dźwiękowych z sekcji odbiornika i liczbę 
sygnałów świetlnych wskaźnika pracy. 

4  Naciśnij przycisk ON/OFF, żeby zatrzymać samokontrolę. 

• W poniższych tabelach można znaleźć szczegółowe informacje na temat kodów kontrolnych. (bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania) 
[Wyjściowy wzór A] 

1-szy 2-gi 1-szy 2-gi 3-ci 
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1 E9
2 UP
3 U3, U4
4 UF
5 U2
6 U1, Ud
7 U5
8 U8
9 U6

10 U7

11 U9, UH

12 — —
13 — —
14

Pilot zdalnego sterowania

Sygnały dźwiękowe/WSKAŹNIK 
PRACY pulsuje (liczba impul-

sów) 

Przewodowy pilot 
zdalnego sterowania 

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 nieprawidłowy 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. 

Przewodowy pilot zdalnego sterowania

PLEASE WAIT (proszę poczekać) 

PLEASE WAIT (proszę czekać) → 
Kod błędu 

Objawy

Przez ok. 2 minuty 
po włączeniu zasi-
lania 

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) 

Świeci się tylko wskaźnik LED 1. → 
Wskaźniki LED 1, 2 pulsują. 

Przez ok. 2 kolejne 
minuty po włączeniu 
zasilania Nie wyświetlają się komunikaty, 

nawet jeśli przełącznik trybu 
pracy jest włączony (nie świeci się 
wskaźnik pracy). 

Świeci się tylko wskaźnik LED 1. → Pulsu-
ją wskaźniki LED 1 (dwa impulsy) i LED 2 
(jeden impuls). 

Przyczyna 

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

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

•  Zwarty obwód w przewodzie pilota 

•  Złącze układu zabezpieczającego jednostki zewnętrznej nie zostało 
podłączone.  
Przeciwna lub otwarta faza okablowania w kostce ze stykami do 
zasilania jednostki zewnętrznej (L1, L2, L3) 

Wskaźnik LED 1 (zasilanie mikroprocesora)
Wskaźnik LED 2 (zasilanie pilota zdalnego sterowania) 

Wskaźnik LED 3 (komunikacja między jednostką wewnętrzną i ze-
wnętrzną) 

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 przypad-
ku jednostki wewnętrznej podłączonej do jednostki zewnętrznej o adresie czynnika chłodniczego „0”. 

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

7. Uruchomienie testowe 

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

*1. Jeśli po wyemitowaniu 2 początkowych sygnałów dźwiękowych nie słychać sygnału dźwiękowego potwierdzającego odbiór sygnału o rozpoczęciu samo-
kontroli oraz nie świeci się WSKAŹNIK PRACY, błąd nie zostanie zapisany. 

*2. Jeśli po wyemitowaniu 2 początkowych sygnałów dźwiękowych zostaną wyemitowane 3 ciągłe sygnały dźwiękowe „sygnał, sygnał, sygnał (0,4 + 0,4 + 0,4 
sekundy)” potwierdzające odbiór sygnału o rozpoczęciu samokontroli, określony adres czynnika chłodniczego jest nieprawidłowy. 

• Na pilocie zdalnego sterowania 
Ciągły sygnał dźwiękowy emitowany z sekcji odbioru sygnału w jednostce wewnętrznej. 
Wskaźnik pracy pulsuje 

• 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. 

W przypadku bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania w powyższych warunkach możliwe są następujące zdarzenia. 
• Sygnały z pilota nie są przyjmowane. 
• Wskaźnik pracy pulsuje. 
• Urządzenie emituje krótki sygnał dźwiękowy. 
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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MAINTENANCE

MENU

ON/OFF

COMP ON
x10 HOURS

COMP ON
x100 TIMES

COMP ON
CURRENT (A)

OUTDOOR UNIT
H•EXC. TEMP

OUTDOOR UNIT
OUTLET TEMP

OUTDOOR UNIT
OUTDOOR TEMP

INDOOR UNIT
INLET TEMP

INDOOR UNIT
H•EXC. TEMP

INDOOR UNIT
FILTER USE H

64

COOL
STABLE MODE

HEAT
STABLE MODE

STABLE MODE
CANCEL

PAR-21MAA

B

B

C

C

D

D

A

A

A

A

A

A

Procedury obsługi trybu serwisowego

(1)  Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, 
żeby przełączyć urządzenie do pracy w trybie serwisowymi. Wskazanie MAINTENANCE

(2) Przyciskami ustawienia temperatury  ustaw adres czynnika chłodniczego. 

(3) Wybierz dane, które chcesz wyświetlić. 

Informacje 
o kompresorze

Informacje o jedno-
stce zewnętrznej

Informacje o jedno-
stce wewnętrznej

Wska-
zanie

Wska-
zanie

Wska-
zanie

Łączny czas pracy 

Wskazanie

Temperatura wy-
miennika ciepła

Temperatura wewnątrz 
pomieszczenia 

Liczba włączeń/
wyłączeń

Temperatura 
rozładowania kompresora

Temperatura wy-
miennika ciepła

Prąd pracy

Temperatura otoczenia 
na zewnątrz

Czas 
użytkowania filtra

* Wskazany czas użytkowania filtra to liczba godzin, przez które filtr był użytko-
wany od momentu ostatniego resetu filtra. 

(4) Naciśnij przycisk . 

(5)  Dane są wyświetlane we 
wskazaniu .

(przykład wskazania temperatury przepływu powietrza)

Wska-
zanie

Pulsuje 

Oczekiwanie na odpo-
wiedź 

* Powtórz czynności z punktów od (2) do (5), żeby sprawdzić inne dane.

Ok. 10 
sekund 

(6)  Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy lub naciśnij przycisk 
, żeby dezaktywować tryb serwisowy. 

Stabilna praca 
Wykorzystując tryb serwisowy można ustalić częstotliwość pracy i ustabili-
zować pracę. Jeśli klimatyzator nie pracuje, uruchom go postępując według 
następującej procedury. 

Naciśnij przycisk  , żeby wybrać tryb pracy.

Wska-
zanie

Stabilna praca 
w trybie chłodzenia 

Naciśnij przycisk . 

Oczekiwanie na 
stabilną pracę 

Wska-
zanie

Stabilna praca 
w trybie ogrzewania 

Anulowanie stabil-
nej pracy

10-20 min. 

Stabilna 
praca 

* Możesz sprawdzić dane wykonując operacje z punktów od (3) do (5) z proce-
dur obsługi trybu serwisowego, gdy oczekujesz na stabilną pracę. 

8. Prosta konserwacja (dotyczy wyłącznie modeli PUHZ-(H)RP) 

Przykładowy wygląd wyświetlacza (temperatura wyładowania kompre-
sora 64°C) 

Przy pomocy kodu serwisowego można wyświetlać wiele różnych danych konser-
wacyjnych na pilocie, takich jak temperatura wymiennika ciepła i pobór prądu przez 
kompresor dla jednostek wewnętrznych i zewnętrznych. 
Tej funkcji można użyć niezależnie od tego, czy klimatyzator pracuje, czy nie. 
W trakcie pracy klimatyzatora dane można sprawdzić przy normalnej pracy oraz 
przy stabilnej pracy w trybie serwisowym. 
* Tej funkcji nie można użyć w trybie testowym. 
* Dostępność tej funkcji zależy od podłączonej jednostki zewnętrznej. Zapoznaj się 

z broszurami.
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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 dla urządzeń niskiego napięcia 
2006/95/WE 

•  Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej 
2004/108/WE 

•  Dyrektywa dotycząca urządzeń 
mechanicznych 2006/42/WE 

•  Dyrektywa dotycząca produktów związanych 
z energią 2009/125/WE * 

*  Dotyczy wyłącznie modeli RP35/50/60/71/100

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 


