Klimatyzatory do zastosowania w budynkach
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
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INSTRUKCJA INSTALACJI

Urządzenie przeznaczone do pracy z czynnikiem R410A

DLA INSTALATORA
Żeby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, przed rozpoczęciem instalacji klimatyzatora przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję instalacji.
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Uwaga:
Określenie „przewodowy pilot zdalnego sterowania” w niniejszej instrukcji instalacji odnosi się do pilota PAR-32MAA.
Informacje na temat innych pilotów można znaleźć w instrukcji instalacji lub instrukcji ustawień wstępnych, które są dostarczone w pakiecie.

1. Środki ostrożności
► Przed instalacją urządzenia koniecznie przeczytaj wszystkie „Środki
ostrożności”.
► Należy zgłosić lub uzyskać zgodę osoby odpowiedzialnej za dostawę
przed podłączeniem urządzenia do układu zasilania.
Ostrzeżenie:
Opis środków ostrożności, których należy przestrzegać, żeby zapobiec
zagrożeniu obrażeniami lub śmiercią użytkownika.
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Ostrzeżenie:
Opis środków ostrożności, których należy przestrzegać, żeby zapobiec
uszkodzeniu urządzenia.
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 działania, których należy unikać.
: Wskazuje ważne zalecania, zgodnie z którymi należy postępować.
: Wskazuje część, która musi zostać uziemiona.
: Wskazuje na konieczność zachowania ostrożności ze względu na obracające się elementy.
: Wskazuje na konieczność wyłączenia urządzenia głównym wyłącznikiem sieciowym przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych.
: Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.
: Uwaga na gorącą powierzchnię.
: Podczas przeprowadzania czynności serwisowych należy wyłączyć zasilanie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.
Ostrzeżenie:
Uważnie przeczytaj etykiety znajdujące się na urządzeniu głównym.
Jednostkę wewnętrzną należy zainstalować przynajmniej 2,5 m powyżej
podłogi lub powierzchni.
Opisywane urządzenia nie są ogólnodostępne.

Ostrzeżenie:
• W sprawie instalacji klimatyzatora należy porozumieć się ze sprzedawcą
urządzenia lub przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
• Użytkownik nigdy nie powinien próbować samodzielnie naprawiać lub przenosić urządzenia w inne miejsce.
• Urządzenie należy zainstalować w miejscu, które jest w stanie utrzymać
jego ciężar.
• 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.
• Należy korzystać wyłącznie z elementów wyposażenia zalecanych przez firmę
Mitsubishi Electric oraz porozumieć się ze sprzedawcą urządzenia lub przedstawicielem autoryzowanego serwisu w sprawie instalacji wyposażenia.
• Nie wolno dotykać żeberek wymiennika ciepła.
• Klimatyzator należy zainstalować zgodnie z niniejszą instrukcją instalacji.
• Instalację elektryczną powinien przeprowadzić licencjonowany elektryk
zgodnie z lokalnymi przepisami.
• Urządzenie należy zainstalować zgodnie z lokalnymi przepisami.

• Jeśli kabel zasilający zostanie uszkodzony, jego wymianę należy powierzyć
sprzedawcy urządzenia, pracownikom serwisu lub innym podobnie wykwalifikowanym osobom, żeby uniknąć zagrożeń.
• Jeśli klimatyzator został zainstalowany w małym pomieszczeniu, należy podjąć
odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby w przypadku wycieku zapobiec nadmiernemu stężeniu czynnika chłodniczego w pomieszczeniu przekraczającemu
dopuszczalny poziom.
• Ostre, perforowane elementy mogą spowodować obrażenia ciała poprzez
rozcięcie skóry itp. Instalatorzy urządzenia powinni nałożyć odzież ochronną,
np. rękawice ochronne itp.
• Instalując, przenosząc lub serwisując klimatyzator, 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.

Ostrożnie:
• Nie wolno wykorzystać istniejącego orurowania na czynnik chłodniczy.
• Użyj oleju estrowego, eterowego lub alkilobenzenowego (niewielką ilość),
ponieważ olej chłodniczy stosuje się do sklielichowanych i skręconych
nakrętkami złączy.
• Nie wolno wykorzystywać klimatyzatora w miejscach, w których przetrzymywana jest żywność, zwierzęta, rośliny, precyzyjne przyrządy lub dzieła
sztuki.
• Nie wolno używać klimatyzatora w nietypowych środowiskach.
• Należy uziemić urządzenie.
• Zainstaluj bezpiecznik różnicowy, jeśli to konieczne.

• Należy zastosować linie zasilające dostosowane do natężenia prądu i o odpowiednich parametrach.
• Należy stosować wyłącznie bezpieczniki o określonym obciążeniu.
• Nie obsługuj przełączników mokrymi rękami.
• Podczas pracy urządzenia i natychmiast po jej zakończeniu nie wolno dotykać rur na czynnik chłodniczy.
• Nie wolno obsługiwać klimatyzatora ze zdemontowanymi panelami i osłonami.
• Nie wolno wyłączyć zasilania natychmiast po zatrzymaniu pracy urządzenia.

2. Instalacja jednostki wewnętrznej
1

2

2.1. Sprawdź elementy wyposażenia jednostki
wewnętrznej (Rys. 2-1)

Jednostka wewnętrzna powinna być wyposażona w następujące akcesoria.
Nazwa elementu wyposażenia
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5

2

1

Szablon instalacyjny

1

2

Podkładki (z izolacją)
Podkładki (bez izolacji)

4
4

3

Osłona rury (do złącza orurowania na czynnik chłodniczy)
mała średnica (ciecz)
duża średnica (gaz)

1
1

4

Opaska (duża)
Opaska (średnia)
Opaska (mała) * Należy zastosować tylko jedną.

6
2
2

5

Króciec na kondensat

1

6

Izolacja

1

4

6

Rys. 2-1

Ilość

2. Instalacja jednostki wewnętrznej
(mm)

(576) C

•U
 żywając szablonu instalacyjnego i wskaźnika (dostarczonego z kratownicą),
wykonaj otwór w suficie, żeby zainstalować urządzenie główne zgodnie ze schematem. (Pokazany jest sposób użycia szablonu i wskaźnika.)
*P
 rzed użyciem sprawdź wymiary szablonu i wskaźnika, ponieważ zmieniają
się na skutek wahań temperatury i wilgotności.
*W
 ymiary otworu w suficie mogą się mieścić w zakresie pokazanym na
schemacie; należy wyśrodkować urządzenie główne w otworze, zapewniając
równe odstępy po przeciwnych stronach jednostki.
• Użyj śrub montażowych M10 (3/8”).

(576) C

J

625 D
576 - 610 C

7,5 - 24,5

* W śruby montażowe należy zaopatrzyć się przed przystąpieniem do instalacji.

7,5 - 24,5

7,5 - 24,5

408

• Zainstaluj dokładnie, nie pozostawiając odstępu między panelem sufitowym a kratownicą oraz między urządzenie głównym a kratownicą.

I
408
576 - 610 C
625 D

150

570 A
Min. 5

H

A Zewnętrzna strona urządzenia głównego
B Rozstaw śrub
C Otwór w suficie
D Zewnętrzna strona kratownicy
E Kratownica
F Sufit

7,5 - 24,5

313

570 A
525 B
481

H

525 B

88

2.2. Miejsca instalacji otworów w suficie i śrub montażowych (Rys. 2-2)

G Min. 500 mm (całkowita wolna prze-

strzeń)
Żeby zapewnić przestrzeń serwisową G,
pozostaw min. 700 mm wolnego miejsca.
H Przestrzeń konserwacyjna
I Wlot świeżego powietrza
J Kątownik
K Skrzynka elementów elektrycznych

* Pozostaw przestrzeń konserwacyjną przy krawędzi skrzynki elementów elektrycznych.
*1 W
 przypadku instalacji w miejscu lokalizacji istniejącego urządzenia lub stosując dodatkową izolację odporną na ciepło, należy zapewnić przynajmniej 25 mm wolnej przestrzeni.
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Podłączenie kołnierza kanału
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I

Rys. 2-3

J

2.3. Instalacja kanału (w przypadku wykorzystania
wlotu świeżego powietrza) (Rys. 2-3)
Ostrożnie:
Połączenie wentylatora kanałowego z klimatyzatorem.
W przypadku wykorzystania wentylatora kanałowego do pobierania powietrza z zewnątrz należy zapewnić połączenie wentylatora z klimatyzatorem.
Nie wolno uruchamiać tylko samego wentylatora kanałowego. Może to spowodować kapanie skroplonej wody.
Wykonanie kołnierza kanału (należy zaopatrzyć się we własnym zakresie)
• Zalecany kształt kołnierza kanału został pokazany po lewej stronie.
Instalacja kołnierza kanału
• Wytnij kształt otworu. Nie wybijaj.
•W
 wyciętym otworze zainstaluj kołnierz kanału jednostki wewnętrznej za pomocą
trzech śrub montażowych 4×10, w które należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.
Instalacja kanału (należy zaopatrzyć się we własnym zakresie)
•P
 rzygotuj kanał o średnicy wewnętrznej dopasowanej do średnicy zewnętrznej
kołnierza kanału.
• W przypadku wysokiej temperatury i wilgotności nad sufitem owiń kanał materiałem
izolacyjnym odpornym na ciepło, żeby uniknąć kapania po ścianie skroplonej wody.
Demontaż rynienki odprowadzającej kondensat
A Zalecany kształt kołnierza kanału

(grubość: min. 0,8)
B 3 otwory ø 5
C Szczegółowy rysunek wlotu świeżego powietrza
D Jednostka wewnętrzna

E Powierzchnia sufitu
F 3 otwory na śruby mocujące
G Wycięcie ø 73,4
H Kołnierz kanału (należy zaopatrzyć się
we własnym zakresie)

I Śruba montażowa 4×10 (należy zaopatrzyć się we własnym zakresie)

J Izolacja

2. Instalacja jednostki wewnętrznej
A Jednostka
B Kratownica
C Osłona wyrównująca

2

1

H Użyj wkładek o udźwigu 100-150 kg

D Sufit
E Krokiew
F Belka nośna
G Belka stropowa

każda (należy zaopatrzyć się przed
przystąpieniem do instalacji)
I Śruby montażowe M10 (3/8”) (należy
zaopatrzyć się przed przystąpieniem
do instalacji)
J Stalowy pręt wzmacniający
*B: Rozstaw śrub montażowych (szczegóły na Rys. 2-2 B)

Rys. 2-4

2.4. Konstrukcja zawieszenia (należy zapewnić konstrukcję o właściwej nośności) (Rys. 2-4)
• Przygotowanie sufitu różni się w zależności od konstrukcji budynków. W celu
uzyskania szczegółowych informacji należy porozumieć się z przedsiębiorcą
budowlanym lub dekoratorem wnętrz.
(1) W
 ymiary demontowanego sufitu: Sufit powinien być usytuowany całkowicie
poziomo, a elementy nośne sufitu (konstrukcja: drewniane belki i wsporniki belek)
należy wzmocnić, żeby zabezpieczyć sufit przed wstrząsami.
(2) O
 detnij i usuń elementy nośne sufitu.
(3) W
 zmocnij zakończenia elementów nośnych w miejscach przecięcia i dodaj elementy nośne sufitu, żeby zabezpieczyć zakończenia płyty sufitowej.
(4) J eśli instalujesz jednostkę na pochyłym suficie, wstaw osłonę wyrównującą między sufitem a kratownicą i odpowiednio ją ustaw, żeby zainstalować urządzenie
poziomo.
1 Konstrukcje drewniane
• Użyj rozpór (domy parterowe) lub belek na pierwszym piętrze (domy jednopiętrowe) jako elementów wzmacniających.
• Drewniane belki nośne do wieszania klimatyzatorów muszą być solidne i ich boki
muszą mieć przynajmniej 6 cm długości, jeśli belki są oddalone od siebie o nie
więcej niż 90 cm lub ich boki muszą mieć 9 cm długości, jeśli belki są oddalone
o 180 cm. Należy użyć śrub montażowych ø 10 (3/8”). (Śruby nie są dostarczane
w zestawie.)
2 Konstrukcje żelazobetonowe
Zabezpiecz śruby montażowe w przedstawiony sposób lub użyj stalowych lub drewnianych wieszaków itp. do instalacji śrub montażowych.
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2.5. Procedury wieszania urządzenia (Rys. 2-5)

A Śruba montażowa (należy zaopatrzyć

się przed przystąpieniem do instalacji)

B Sufit
C Nakrętka (należy zaopatrzyć się przed

E Płyta montażowa
F Podkładka bez izolacji (wyposażenie

D Podkładka z izolacją (wyposażenie

G Sprawdzić zgodnie ze schematem

przystąpieniem do instalacji)
dodatkowe)

dodatkowe)

Zawieś urządzenie główne zgodnie ze schematem.
1. W
 cześniej umieść części na śrubach montażowych w następującej kolejności:
podkładki (z izolacją), podkładki (bez izolacji) i nakrętki (podwójne).
• Dopasuj podkładkę z zabezpieczeniem, żeby izolacja była skierowana do dołu.
• W przypadku użycia podkładek górnych do zawieszenia urządzenia głównego
podkładki dolne (z izolacją) i nakrętki (podwójne) należy dodać później.
2. U
 nieś urządzenie na wysokość zainstalowanych śrub montażowych, żeby umieścić płytę montażową między podkładkami i starannie ją dokręcić.
3. J eśli urządzenia głównego nie można umieścić w otworze montażowym w suficie,
należy je dopasować do otworu znajdującego się w płycie montażowej. (Rys. 2-6)
•U
 pewnij się, że czynność A została wykonana z zachowaniem odległości 27-32
mm. Nieprzestrzeganie tego zakresu odległości może spowodować uszkodzenie
urządzenia.

instalacyjnym

Rys. 2-5

A=37 +5

A Urządzenie główne
B Sufit
C Wskaźnik (wyposażenie kratownicy)
D Wymiary otworu w suficie

D

Rys. 2-6
A Urządzenie główne
B Sufit
C Szablon instalacyjny (wyposażenie
dodatkowe)

Rys. 2-7

2.6. Sprawdzenie położenia urządzenia głównego i dokręcenia śrub montażowych (Rys. 2-7)

• Sprawdź, korzystając ze wskaźnika dołączonego do kratownicy, czy dolna część
urządzenia głównego została prawidłowo wyrównana w stosunku do otworu w suficie. Należy to sprawdzić koniecznie. W przeciwnym wypadku mogłoby to powodować kondensację i kapanie wody spowodowane nieszczelnością kanału itp.
• Sprawdź, używając poziomicy lub rurki winylowej napełnionej wodą, czy urządzenie
główne zostało wyrównane w poziomie.
• Po sprawdzeniu położenia urządzenia głównego dokręć nakrętki śrub montażowych, żeby dokładnie zamontować urządzenie główne.
• Szablon instalacyjny można wykorzystać jako podkład zabezpieczający, który
zapobiega przedostawaniu się pyłów do urządzenia głównego, jeśli kratownice są
czasowo zdemontowane lub podczas montażu wzmocnienia sufitu po zakończeniu
instalacji samego urządzenia.
• Szczegółowe informacje na temat instalacji można znaleźć w instrukcji załączonej
do szablonu instalacyjnego.

3. Rury na czynnik chłodniczy i rurka odprowadzająca kondensat
E

6

196

196

A

F

A Rurka odprowadzająca kondensat
B Sufit
C Kratownica
D Rura na czynnik chłodniczy (ciecz)
E Rura na czynnik chłodniczy (gaz)
F Urządzenie główne

64

133
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69

78 (rura z gazem)
63 (rura z cieczą)

3.1. Miejsca podłączenia rur na czynnik chłodniczy
i instalacji odprowadzającej kondensat jednostki
wewnętrznej (Rys. 3-1)

D

B

C

Rys. 3-1
3.2. Podłączenie rur (Rys. 3-2)

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

A Wymiary przyciętych złącz

Rys. 3-2

Średnica zewnętrzna
miedzianej rury (mm)

Wymiary złącz
Wymiar ø A (mm)

ø 6,35
ø 9,52
ø 12,7

16,2 - 16,6
19,3 - 19,7
22,9 - 23,3

B Rozmiar rury na czynnik chłodniczy i moment dokręcania nakrętek
Rura z cieczą
Moment
Rozmiar rury
dokręcania
(mm)
(Nm)
Śr. zew. Ø 6,35 (1/4”)
Śr. zew. Ø 6,35 (1/4”)
Śr. zew. Ø 9,52 (3/8”)
Śr. zew. Ø 9,52 (3/8”)

34 - 42
34 - 42

Rura z gazem
Moment
Rozmiar rury
dokręcania
(mm)
(Nm)
Śr. zew. Ø 12,7 (1/2”)
Śr. zew. Ø 12,7 (1/2”)
Śr. zew. Ø 15,88 (5/8”)
Śr. zew. Ø 15,88 (5/8”)

Średnica zewnętrzna
nakrętki
Rura
z cieczą
(mm)

Rura
z gazem
(mm)

17
17
22
22

26
26
29
29

49 - 61
49 - 61

* Podłącz złącza do następujących rur: Rury z cieczą i rury z gazem P50, rury z gazem P100/P125.

A
F

F

B

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

C D
E

A Rura na czynnik chłodniczy i materiał

izolujący (należy zaopatrzyć się we własnym
zakresie)
B Osłona rury, duża (wyposażenie dodatkowe)
C Osłona rury, mała (wyposażenie dodatkowe)
D Rura na czynnik chłodniczy (gaz)
E Rura na czynnik chłodniczy (ciecz)
F Opaska (wyposażenie dodatkowe)
G Widok podłączeń w przekroju poprzecznym
H Rura na czynnik chłodniczy
I Materiał izolujący
J Ograniczenie

3.3. Jednostka wewnętrzna (Rys. 3-3)

Izolacja odporna na ciepło do rur na czynnik chłodniczy:
1 Owiń dostarczoną w zestawie dużą osłonę rury wokół rury z gazem, upewniając się, że zakończenie osłony rury dotyka boku urządzenia.
2 Owiń dostarczoną w zestawie małą osłonę rury wokół rury z cieczą, upewniając się, że zakończenie osłony rury dotyka boku urządzenia.
3 Zabezpiecz oba zakończenia każdej osłony rury za pomocą dostarczonych
w zestawie opasek. (Przymocuj opaski 20 mm na zakończeniach osłony rur.)
Upewnij się, że rozcięcie w osłonie rury zostało skierowane do góry podczas
instalacji
• 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.)

Rys. 3-3
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• Jeśli używasz dostępnych w sprzedaży rur miedzianych, owiń rury z cieczą i gazem dostępnym w sprzedaży materiałem izolacyjnym (odporny na ciepło materiał
izolacyjny; temperatura: min. 100°C; grubość: min. 12 mm).
• Części rurki odprowadzającej 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 zaizolować połączenia jednostki wewnętrznej. Zaizoluj dokładnie.

3. Rury na czynnik chłodniczy i rurka odprowadzająca kondensat
1

3.4. Instalacja odprowadzająca kondensat (Rys. 3-4)

Maks. 15 cm

• Użyj rurki VP25 (średnica zewnętrzna ø 32 (1-1/4”), PCW) do odprowadzania
kondensatu i zapewnij nachylenie przynajmniej 1/100.
•P
 amiętaj o połączeniu orurowania przy pomocy kleju opartego na polichlorku winylu.
• Zapoznaj się z rysunkiem przedstawiającym podłączanie rur.
• Użyj dostarczonej rurki odprowadzającej, żeby zmienić kierunek podprowadzania
kondensatu.
1 Prawidłowe orurowanie
2 Nieprawidłowe orurowanie
A Izolacja (min. 9 mm)
B Spadek (przynajmniej 1/100)
C Metalowa podpórka
K Upust powietrza
L Podniesienie
M Syfon
Grupowe prowadzenie rur
D Rurka z PCW (średnica zewnętrzna ø 32)
E Możliwie najdłuższa.
F Jednostka wewnętrzna
G Przeprowadź podłączenie dużych rur przy grupowym prowadzeniu rur.
H Spadek (przynajmniej 1/100)
I Rurka z PCW (średnica zewnętrzna ø 38) do grupowego prowadzenia rur.

1,5~2 m

Maks. 15 cm

2

(grubość izolacji min. 9 mm)

Rys. 3-4
(mm)
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Rys. 3-5

J Do 850 mm
1. P
 odłącz króciec odprowadzający (dostarczony z urządzeniem) do portu odprowadzającego. (Rys. 3-5)
(Przyklej rurkę używając kleju do PCW, a następnie umocuj ją za pomocą opaski.)
2. Z
 ainstaluj zakupioną we własnym zakresie rurkę odprowadzającą kondensat
(rurka z PCW, średnica zewnętrzna ø 32).
(Przyklej rurkę, używając kleju do PCW, a następnie umocuj ją za pomocą opaski.)
3. Z
 aizoluj rurkę odprowadzającą i dodaną rurkę. (rurka z PCW, średnica zewnętrzna ø 32 i króciec)
4. Upewnij się, że odpływ kondensatu jest sprawny.
5. Z
 aizoluj port odprowadzający materiałem izolacyjnym, a następnie zabezpiecz materiał za pomocą opaski. (Materiał izolacyjny i opaska dostarczane są z urządzeniem.)
A Jednostka
B Materiał izolujący
C Opaska (duża)
D Port odprowadzający (przezroczysty)
E Margines wstawki
F Dopasowanie
G Rurka odprowadzająca (średnica zewnętrzna ø 32, PCW)
H Materiał izolujący (należy zaopatrzyć się we własnym zakresie)
I Przezroczysta rurka z PCW
J Rurka z PCW, średnica zewnętrzna ø 32 (spadek przynajmniej 1/100)
K Opaska (średnia)
L Króciec na kondensat

4. Instalacja elektryczna
I

A

C

4.1. Jednostka wewnętrzna (Rys. 4-1, Rys. 4-2, Rys. 4-3)

D

1. Wykręć 2 śruby, żeby zdjąć osłonę elementów elektrycznych.
2. P
 oprowadź poszczególne kable przez wejście przewodów w skrzynce elementów elektrycznych. (Przed przystąpieniem do instalacji należy zaopatrzyć się
w kabel zasilający i przewód zdalnego sterowania.)
3. D
 okładnie podłącz kabel zasilający i przewód zdalnego sterowania do kostek
ze stykami.
4. Z
 abezpiecz przewody zaciskami przewodu na zewnątrz skrzynki elementów
elektrycznych.
5. Umocuj osłonę elementów elektrycznych na swoim miejscu.
• Nie wolno pozostawić poluzowanych śrub zacisków.
• Zawsze należy zainstalować przewód uziemiający.
(Przekrój przewodu uziemiającego: ponad 1,6 mm)
• Przymocuj kabel zasilający i przewód zdalnego sterowania do skrzynki elementów elektrycznych wykorzystując tuleję zabezpieczającą przed rozciąganiem.
(Podłączenie PG lub podobne.)
A Osłona elementów elektrycznych
G Styki linii transmisyjnej (M1, M2, S)
B Skrzynka elementów elektrycznych
H Styk zdalnego sterownika MA (1. 2)
C Wejście kabla zasilającego
H Wewnętrzny sterownik
D Wejście przewodu zdalnego sterowania
J Przewód zdalnego sterowania
i przewodu transmisyjnego
K Przewód transmisyjny
E Zacisk kabla
L Kabel zasilający
F Styki linii zasilającej (L, N)
M Opaska kabla

B

C
H

G J

K F

E

M

M
JKL
L

L

N

F

55 mm
12 mm

Umocuj za pomocą opaski 4 (małej)
w miejscu pokazanym na schemacie

Rys. 4-1
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4. Instalacja elektryczna
Ostrożnie:
•P
 rzed zainstalowaniem kratownicy upewnij się, że przewód połączeniowy
został podłączony.
•J
 eśli kratownica została wyposażona w odbiornik sygnału lub czujnik i-see,
zestaw kratownicy zawiera przewody połączeniowe.

CN4Z

CN5Y

W
 przypadku wykorzystywania panelu wyposażonego w bezprzewodowy odbiornik sygnału lub czujnik i-see należy zainstalować przewód
połączeniowy urządzana bezprzewodowego, który umożliwia podłączenie
przewodu od panelu poprzez wykonanie poniższych czynności przed
zainstalowaniem urządzenia głównego.

CN90

Rys. 4-2
(mm)

12

Opaska przewodu

15

Pamiętaj o podłączeniu przewodu pilota zdalnego sterowania
(przekrój 0,3 mm) w miejscach
pokazanych na schemacie.

Rys. 4-3

Odbiornik sygnału: złącze CN90
Czujnik i-see:
złącze CN5Y
Silnik czujnika i-see: złącze CN4Z
Ostrzeżenie:
• Wsuń zaczep osłony elementów elektrycznych do wygiętej podpórki
w skrzynce elementów elektrycznych i starannie zamontuj osłonę. Niepoprawne przymocowanie, może doprowadzić do pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym ze względu na działanie pyłu, wody itp.
• Użyj podanego typu przewodu połączeniowego jednostki wewnętrznej/
zewnętrznej do podłączenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. Następnie
starannie podłącz przewody do kostki ze stykami, żeby naprężenia przewodów nie przenosiły się na sekcje kostki ze stykami. Niedokładne podłączenie lub umocowanie przewodów może doprowadzić do pożaru.

Zabezpiecz przewód pilota
zdalnego sterowania/wewnętrznyzewnętrzny przewód połączeniowy opaską przewodu.

Przed zainstalowaniem kratownicy należy podłączyć przewody połączeniowe
dostarczone w zestawie z kratownicą i umieścić je w skrzynce złączy.
1 Odkręć 2 śruby zabezpieczające osłonę przewodów urządzenia głównego, a następnie otwórz osłonę.
2 Prowadź przewody czujnika i-see i odbiornika sygnału przez wejścia przewodów
w skrzynce elementów elektrycznych w sposób pokazany na schemacie i wokół
tulei po stronie urządzenia głównego. (Rys. 4-4)
Prowadząc przewody, otwórz zacisk zabezpieczający przewód połączeniowy kratownicy, a następnie zabezpiecz przewód połączeniowy kratownicy
oraz przewody czujnika i-see i odbiornika sygnału przy pomocy zacisku.
3 Odkręć śrubę zabezpieczającą osłonę skrzynki złączy, a następnie otwórz
osłonę. (Rys. 4-5)
4 Umieść złącze przewodu połączeniowego w skrzynce złączy.
5 Zainstaluj osłonę przewodu i osłonę skrzynki złączy.

D
A

Rys. 4-4

Ostrożnie:
Instalując osłony, nie wolno przyciąć przewodów. Zamocuj opaskę zabezpieczającą przewody połączeniowe między stykami w skrzynce złączy, jak
pokazano na schemacie. (Rys. 4-6)

C

B

A Osłona przewodu
B Osłona skrzynki złączy
C Skrzynka złączy
D Przewód czujnika i-see lub odbiornika sygnału (wyposażenie kratownicy)
E Opaska

Rys. 4-5
d
ię

M
zy

D
i
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E

Rys. 4-6
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4.1.1. Instalacja czujnika i-see i odbiornika sygnału

4. Instalacja elektryczna
4.2. Okablowanie zasilacza
A

• Przekrój okablowania musi być zgodny z obowiązującym prawem lokalnym
i krajowym.
• Kabel zasilający urządzenia nie powinien być cieńszy niż przewidują normy 245
IEC 53 lub 227 IEC57, 245 IEC 53 lub 227 IEC 53.
• Zainstaluj uziemienie dłuższe niż inne przewody.
• Należy zapewnić bezpiecznik o separacji styku przynajmniej 3 mm dla każdego
bieguna.
[Rys. 4-7]

D

B

~220-240 V

C
A

B

C

C

C

C

D

~220-240 V

C

LN
TB2

M1 M2 S
TB5

A Bezpiecznik różnicowy
B Lokalny przełącznik/bezpiecznik instalacji elektrycznej
C Jednostka wewnętrzna
D Skrzynka połączeniowa

1 2
TB15

Rys. 4-7
Ostrzeżenie:
Nigdy nie należy splatać kabla zasilającego lub wewnętrznego-zewnętrznego kabla połączeniowego, ponieważ mogłoby to doprowadzić do powstania dymu, pożaru lub usterki linii komunikacyjnej.
Minimalny przekrój przewodu (mm2)

Całkowity prąd pracy jednostki
wewnętrznej

Lokalny przełącznik (A)

Odgałęzienia

Przewód
uziemiający

F0 = 16 A lub mniej *2

1,5

1,5

1,5

Czułość prądowa 20 A *3

F0 = 25 A lub mniej *2

2,5

2,5

2,5

Czułość prądowa 30 A *3

25

25

Czułość prądowa 40 A *3

32

32

F0 = 32 A lub mniej *2

Wydajność

Bezpiecznik

16

16

Bezpiecznik instalacji elektrycznej
(NFB)

Maks. dopuszczalna impedancja systemu zgodna z IEC61000-3-3.
*1 B
 ezpiecznik różnicowy powinien chronić obwód inwertera.
Bezpiecznik różnicowy powinien również służyć jako przełącznik lokalny i bezpiecznik instalacji elektrycznej.
*2 Należy wybrać wyższą wartość F1 lub F2 jako wartość F0.
F1 = całkowity maksymalny prąd pracy jednostek wewnętrznych x 1,2
F2 = {V1 x (ilość typu 1)/C} + {V1x x (ilość typu 2)/C} + {V1x x (ilość typu 3)/C} + {V1x x (ilość innych typów)/C}
Jednostka wewnętrzna
Typ 1
PLFY-VBM, PMFY-VBM, PEFY-VMS,
PCFY-VKM, PKFY-VHM, PKFY-VKM, PLFY-VFM

V1

V2

19,8

2,4
1,6

Typ 2

PEFY-VMA

Typ 3

PEFY-VMHS

Inne

Inne jednostki wewnętrzne

46,6

Należy przyjąć wartość „C” z charakterystyki prądu zadziałania bezpiecznika.
<Przykładowe obliczenie „F2”>
* Warunek PEFY-VMS × 4 + PEFY-VMA × 1, C = 8 (zapoznaj się z przykładowym wykresem)
F2 = 19,8 × 4/8 + 38 × 1/8
= 14,65
→ 16-amperowy bezpiecznik (prąd zadziałania = 8 × 16 A przy 0,01 s)
* 3 Czułość prądowa została obliczona przy pomocy poniższej formuły.
G1 = V
 2 x (ilość typu 1) + V2 × (ilość typu 2) + V2 × (ilość typu 3) + V2 x (ilość innych) + V3 x (długość przewodu
[km])
G1

Czułość prądowa
30 mA, 0,1 s lub mniej

100 lub mniej

100 mA, 0,1 s lub mniej

6000

4,8

C: Wielokrotność prądu zadziałania o czasie zadziałania 0,01 s

30 lub mniej

Przykładowy wykres

Czas przepływu prądu zadziałania [s]

PL

Bezpiecznik różnicowy*1

Kabel
zasilający

600

PRZYKŁAD

60
10

1

1

2

3

4

6

8 10

20

C
Znamionowy prąd zadziałania (x)

Przekrój przewodu

V3

1,5 mm2

8

2,5 mm2

56

4,0 mm2

66

4. Instalacja elektryczna
4.3. Typy przewodów zdalnego sterowania
1. Przewody transmisyjne

3. Przewody zdalnego sterownika MA

Typy przewodów transmisyjnych

Przewód ekranowany CVVS lub CPEVS

Rodzaj przewodów pilota zdalnego sterowania

2-żyłowy przewód (nieekranowany)

Przekrój przewodu

Ponad 1,25 mm2

Przekrój przewodu

Od 0,3 do 1,25 mm2

Długość

Mniejsza niż 200 m

Długość

Mniejsza niż 200 m

2. Przewody zdalnego sterownika M-NET
Rodzaj przewodów pilota zdalnego sterowania

Przewód ekranowany MVVS

Przekrój przewodu

Większy niż 0,5 - 1,25 mm2

Długość

Dodaj część przekraczającą 10 m do
dopuszczalnej długości przewodu transmisyjnego wynoszącej 200 m.

2

3
Nr pary

Nr pary

Rys. 4-8

• Podłącz kostkę ze stykami TB5 w jednostce wewnętrznej i kostkę ze stykami TB3
w jednostce zewnętrznej. (2-żyłowy przewód, bez polaryzacji) Złącze „S” w kostce
ze stykami TB5 jednostki wewnętrznej podłączone jest przewodem ekranowanym. Specyfikacje dotyczące przewodów podłączeniowych można znaleźć w
instrukcji instalacji jednostki zewnętrznej.
• Zainstaluj pilota zdalnego sterowania postępując zgodnie z zaleceniami instrukcji
dostarczonej z urządzeniem.
• Podłącz przewód transmisyjny pilota o długości do 10 m, wykorzystując przewód
o przekroju 0,75 mm2. Jeśli odległość przekracza 10 m, zastosuj przewód połączeniowy o przekroju 1,25 mm2.
1 Zdalny sterownik MA
• Podłącz styki „1” i „2” w kostce ze stykami TB15 jednostki wewnętrznej do zdalnego sterownika MA. (2-żyłowy przewód, bez polaryzacji)
• Od 9 do 13 V, prąd stały, między stykami 1 i 2 (zdalny sterownik MA)
2 Zdalny sterownik M-NET
• Podłącz styki „M1” i „M2” w kostce ze stykami TB5 jednostki wewnętrznej do
zdalnego sterownika M-NET. (2-żyłowy przewód, bez polaryzacji)
• Od 24 do 30 V, prąd stały, między stykami M1 i M2 (zdalny sterownik M-NET)
3 Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania (w przypadku instalacji bezprzewodowego odbiornika sygnału)
• Podłącz przewód bezprzewodowego odbiornika sygnału (9-stykowy przewód) do
złącza CN90 wewnętrznej płyty sterującej.
• Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawienia numeru pary można
znaleźć w instrukcji instalacji bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.
(Ustawienie domyślne nr pary jednostki wewnętrznej i bezprzewodowego pilota
zdalnego sterowania to 0.)
A Kostka ze stykami do wewnętrznego przewodu transmisyjnego
(S))
B Kostka ze stykami do zewnętrznego przewodu transmisyjnego (M1(A), M2(B),
C Zdalny sterownik
D Bezprzewodowy odbiornik sygnału
E Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

4.5. Ustawienie adresów (Rys. 4-9)

BRANCH
No.
DIGIT

1s
DIGIT

Rys. 4-9

(Podczas przeprowadzania tych czynności należy pamiętać o wyłączeniu zasilania.)
• Dostępne są 2 rodzaje ustawienia przełącznika obrotowego: ustawienie adresów
w zakresie od 1 do 9 i ponad 10 oraz ustawienie liczby rozgałęzień.
1 Sposób ustawienia adresów
Przykład: Jeśli adres został ustawiony na „3”, pozostaw ustawienie na przełączniku SW12 (dla ponad 10) na „0”, i dopasuj ustawienie na przełączniku
SW11 (od 1 do 9) do „3”.
2 Sposób ustawienia liczby rozgałęzień na przełączniku SW14 (dotyczy urządzeń serii R2)
Dopasuj rurę na czynnik chłodniczy jednostki wewnętrznej do liczby podłączonych zakończeń sterownika BC.
Pozostaw ustawienie urządzeń innych niż urządzenia serii R2 na „0”.
•F
 abryczne ustawienie przełączników obrotowych to „0”. Przełączniki można wykorzystać do ustawienia adresów jednostek i liczby rozgałęzień wedle życzenia.
• Określenie adresów jednostek wewnętrznych zależy od systemu w miejscu instalacji. Ustaw je według danych technicznych.

4.6. W
 ykrywanie temperatury w pomieszczeniu za pomocą
wewnętrznego czujnika w pilocie zdalnego sterowania

Jeśli chcesz wykrywać temperaturę w pomieszczeniu za pomocą wewnętrznego
czujnika w pilocie, ustaw przełącznik SW1-1 na płycie sterującej w pozycji „ON”
(wł.). Ustawienie przełączników SW1-7 i SW1-8, o ile to konieczne, umożliwia również regulację strumienia powietrza, jeśli termostat ogrzewania jest wyłączony.
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4.4. Podłączenie pilota zdalnego sterowania, wewnętrznych i zewnętrznych przewodów transmisyjnych (Rys. 4-8)

4. Instalacja elektryczna
4.7. Ustawienie przełączników w przypadku trybu High ceiling

W przypadku tego urządzenia można regulować prędkość nawiewu powietrza i prędkość wentylatora za pomocą ustawienia przełączników SW21-1 i SW21-2. W poniższej tabeli wybierz odpowiednie ustawienie zgodnie z miejscem instalacji.
* Upewnij się, że przełączniki SW21-1 i SW21-2 zostały ustawione. W przeciwnym razie mogą pojawić się problemy, np. brak chłodzenia lub ogrzewania.

SW21-1
Tryb cichej pracy
–
Praca standardowa OFF (wył.)
Tryb High ceiling
ON (wł.)

-

SW21-2
Wysokość
ON (wł.) 2,5 m
OFF (wył.) 2,7 m: domyślne ustawienie fabryczne
OFF (wył.) 3,0 m

4.8. Ustawienie przełączników w przypadku czujnika i-see

W przypadku zainstalowania panelu czujnika i-see należy ustawić przełącznik SW3-4 w położeniu odpowiednim dla czujnika i-see. (Zapoznaj się z opisem na stronie 14.)

SW3-4
OFF (wył.)
ON (wł.)

Pozycja 1
Pozycja 3

Pozycja oznaczona „□”
Pozycja oznaczona „○”: ustawienie domyślne

4.9. Charakterystyka elektryczna
Model

Symbole: M
 CA: Max. Circuit Amps (maks. natężenie prądu w obwodzie) (= 1,25 x FLA) FLA: Full Load Amps (całkowite obciążenie prądowe)
IFM: Indoor Fan Motor (silnik wentylatora jednostki wewnętrznej)
Moc wyjściowa: Znamionowa moc wyjściowa silnika wentylatora

V/Hz

Zasilanie
Zakres +/-10%

220-240 V / 50 Hz
220 V / 60 Hz

Maks.: 264 V
Min.: 198 V

PLFY-P15VFM-E

PL

PLFY-P25VFM-E
PLFY-P32VFM-E

IFM
MCA (A)
0,24
0,26
0,28
0,29
0,35
0,50

Moc wyjściowa (kW)
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

FLA (A)
0,19
0,21
0,22
0,23
0,28
0,40

4.10. S
 posób ustawienia ustalonego kierunku nawiewu powietrza do góry/dołu (dotyczy wyłącznie
przewodowego pilota zdalnego sterowania)
• W przypadku modeli PLFY-FM poniższa procedura umożliwia ustalenie wyłącznie
konkretnego wylotu powietrza w określonym kierunku. Po przeprowadzeniu procedury tylko ustawiony wylot zostanie ustalony po każdym włączeniu klimatyzatora. (Pozostałe wyloty są ustawiane zgodnie z ustawionym na pilocie kierunkiem
nawiewu powietrza DO GÓRY/DOŁU.)
■ Objaśnienie terminów
• „Adres jednostki wewnętrznej” to numer nadawany poszczególnym klimatyzatorom.
• „Numer wylotu powietrza” to numer nadawany poszczególnym wylotom powietrza
klimatyzatora. (Zapoznaj się z rysunkiem po prawej stronie.)
• „Kierunek nawiewu powietrza do góry/dołu” to kierunek (kąt) możliwy do ustalenia.

Nawiew powietrza
w poziomie

Ustawienie za pomocą pilota

Kierunek nawiewu powietrza w tym wylocie
jest sterowany za pomocą ustawienia kierunku
nawiewu powietrza na pilocie zdalnego sterowania.

Do dołu

Ustawienie ustalone

Skrzynka elementów elektrycznych
Wylot powietrza nr 4

Wylot powietrza nr 3

Wylot powietrza nr 1

Wylot powietrza nr 2

Uwaga:
Nr wylotu powietrza oznaczony jest liczbą rowków na obu krawędziach poszczególnych wylotów powietrza. Podczas sprawdzania informacji wyświetlanych na pilocie zdalnego sterowania ustaw kierunek nawiewu powietrza.

Nawiew powietrza w tym wylocie jest
ustalony w określonym kierunku.
* Jeśli jest zbyt chłodno z powodu
bezpośredniego nawiewu powietrza, kierunek nawiewu powietrza można ustalić
w poziomie, aby uniknąć bezpośredniego
nawiewu.

Oznaczenia identyfikacyjne wylotów powietrza

4. Instalacja elektryczna
Ręczne ustawienie kąta kierownicy

Main display:
Cursor

F1

serwacja) w menu głównym,
a następnie naciśnij przycisk
[SELECT].

Page

F2

F3

F4

2 Przyciskiem [F1] lub [F2] wybierz

Maintenance menu
Auto descending panel
Manual vane angle
3D i-See sensor

„Manual vane angle” (ręczne
ustawienie kąta kierownicy),
a następnie naciśnij przycisk
[SELECT].

Main menu:
Cursor

F1

Ustawienie kierownic

1 Wybierz „Maintenance” (kon-

Main
Main menu
Maintenance
Initial setting
Service

F2

F3

Brak ustawienia

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 4

Poziom 5

Redukcja
przeciągu*

Wszystkie
wyloty
powietrza

Naciśnij przycisk [SELECT], żeby zapisać ustawienia.
Wyświetlenie okna oznacza przesyłanie informacji o ustawieniach.
Zmiana ustawienia dotyczy wybranego wylotu powietrza.
Po zakończeniu przesyłania na wyświetlaczu pojawi się powyższe okno
(punkt 5).
Ustaw pozostałe wyloty powietrza przeprowadzając poniższe procedury.
Jeśli zostaną wybrane wszystkie wyloty powietrza, przy następnym
.
uruchomieniu jednostki wyświetli się symbol

F4

 rzyciskiem [F2] lub [F3] wybierz
3P

Manual vane angle
M-NET address

Identify unit Check button
Input display:
Address
Check

F1

F2

F3

„adres M-NET” jednostek, których
kierownice zostaną ustalone. Następnie naciśnij przycisk [SELECT].
Naciśnij przycisk [F4], żeby potwierdzić numer jednostki. Tylko
kierownica docelowej jednostki
zostanie skierowana do dołu.

F4

■ Procedura potwierdzenia
Manual vane angle
M-NET address

Identify unit Check button
Input display:
Address
Check

F1

F2

F3

PL

Nawigacja pomiędzy oknami
• Żeby powrócić do menu głównego........................naciśnij przycisk [MENU]
• Żeby powrócić do poprzedniego okna...................naciśnij przycisk [RETURN]

1 Przyciskiem [F2] lub [F3] wybierz

„adres M-NET” jednostek, których
kierownice zostaną ustalone.
Naciśnij przycisk [F4], żeby zatwierdzić wybraną jednostkę.

F4

2 Po naciśnięciu przycisku [F4]
4 Wyświetli się aktualne ustawienie

Manual vane angle

Select:
Outlet

F1

kierownicy.
Przyciskiem [F1] lub [F2] wybierz
żądane wyloty powietrza o numerach od 1 do 4.
• Wylot powietrza: „1”, „2”, „3”, „4”
oraz „1, 2, 3, 4 (wszystkie wyloty)”

Angle

F2

F3

Manual vane angle

Setting

F4

Naciśnij przycisk [F3] lub [F4], żeby
przełączyć opcję ustawienia kierownicy: „No setting (reset)” (brak ustawień;
reset) „Step 1” (poziom 1), „Step 2”
(poziom 2), „Step 3” (poziom 3), „Step
4” (poziom 4), „Step 5” (poziom 5)
i „Draft reduction*” (redukcja przeciągu). Wybierz żądane ustawienie.
* Redukcja przeciągu
Przy tym ustawieniu kierunek
nawiewu powietrza jest bardziej
poziomy niż w przypadku ustawienia „poziomu 1”, żeby obniżyć odczucie silnego przeciągu powietrza.
Redukcję przeciągu można ustawić
tylko dla 1 kierownicy.

Manual vane angle
M-NET address
Function setting for unit
with vane fully open.
Return:

F1

F2

F3

F4

Manual vane angle
No communication
Check Unit state.
Return:

należy odczekać ok. 15 sekund,
a następnie sprawdzić aktualny
stan klimatyzatora.
→ Kierownica jest ustawiona do dołu.
→ Klimatyzator wyświetlany jest
na pilocie zdalnego sterowania.
→ Wszystkie wyloty powietrza są
zamknięte. → Naciśnij przycisk
[RETURN] i kontynuuj operację od
początku.
→ Wyświetlane są komunikaty
pokazane po lewej stronie. → Pod
tym adresem czynnika chłodniczego nie istnieje urządzenie
docelowe.
• Naciśnij przycisk [RETURN], żeby
powrócić do okna początkowego

3 Zmień „adres M-NET” na kolejny
F1

F2

F3

F4

numer.
• Zapoznaj się z punktem 1, żeby
zmienić „adres M-NET” i kontynuować po potwierdzeniu.

5. Instalacja kratownicy
5.1. Sprawdzenie wyposażenia dostarczonego
z kratownicą (Rys. 5-1)

1

• Kratownica powinna być wyposażona w następujące akcesoria.
Nazwa elementu wyposażenia

2

3

W przypadku wyposażenia w odbiornik sygnału W przypadku wyposażenia w czujnik i-see

4

5

6

Ilość

Uwagi

Kratownica

1

625 × 625 (mm)

Śruba z podkładką

4

M5 × 0,8 × 28 (mm)

Wskaźnik

1

Przewód połączeniowy odbiornika sygnału

1

Element dostarczany w przypadku
wyposażenia w odbiornik sygnału.

5 Przewód połączeniowy czuj-

1

6 Opaska

2

Element dostarczany w przypadku wyposażenia w czujnik i-see.
Element dostarczany w przypadku
wyposażenia w odbiornik sygnału.

7 Opaska

2

1
2
3
4

nika i-see

Element dostarczany w przypadku wyposażenia w czujnik i-see.

7

Rys. 5-1
5.2. Przygotowanie do montażu kratownicy (Rys. 5-2)
PL

A=37 +5

• Korzystając z dostarczonego w zestawie wskaźnika, wyreguluj i sprawdź położenie jednostki względem sufitu. Jeśli jednostka nie zostanie prawidłowo umieszczona w suficie, może to doprowadzić do wyciekania powietrza, kondensację
wody lub górne/dolne kierownice mogłyby nie działać prawidłowo.
• Sprawdź, czy wymiary otworu w suficie zawierają się poniższym zakresie tolerancji: 576 x 576-610 x 610
• Upewnij się, że czynność A została wykonana z zachowaniem odległości 27-32
mm. Nieprzestrzeganie tego zakresu odległości może spowodować uszkodzenie
urządzenia.

D

Rys. 5-2

A Urządzenie główne
B Sufit
C Wskaźnik (wyposażenie dodatkowe)
D Wymiary otworu w suficie

D
B
A
1

5.2.1. Demontaż kratki wlotu powietrza (Rys. 5-3)
• Odciągnij dźwignie w kierunku wskazanym strzałką 1, żeby otworzyć kratkę

1

wlotu powietrza.
• Zwolnij zaczep zabezpieczający kratownicę.
* Nie zwolnij zaczepu kratki wlotu powietrza.
• Jeśli kratka wlotu powietrza znajduje się w pozycji „otwartej”, wyjmij z kratownicy
zawias kratki wlotu powietrza w sposób wskazany strzałką 2.

2

C
E
Rys. 5-3

1

C

A Kratka wlotu powietrza
B Kratownica
C Dźwignie kratki wlotu powietrza

D Zaczep kratownicy
E Otwór na zaczep kratownicy

5.2.2. Demontaż panelu narożnego (Rys. 5-4)
• Odkręć śrubę z narożnika panelu narożnego. Wysuń panel narożny w sposób
wskazany strzałką 1, żeby go zdemontować.

A

A Kratownica
C Panel narożny
C Śruba

B

Rys. 5-4
<Zaczep kratownicy>

<Kratownica zawieszona tymczasowo>

Zaczep
urządzenia
głównego

Rys. 5-5

Rys. 5-6

5.3. Instalacja kratownicy

• Zwróć uwagę na ograniczenia dotyczące pozycji instalacji kratownicy.

5.3.1. Tymczasowa instalacja kratownicy

Wyrównaj otwory na śruby w narożnikach kratownicy z otworami śrub montażowych w narożnikach urządzenia głównego. Zamocuj 2 zaczepy na kratownicy w haczykach rynienki
odprowadzającej w urządzeniu głównym i tymczasowo zawieś kratownicę. (Rys. 5-5, 5-6)
Ostrożnie:
Podczas instalacji czujnika i-see i odbiornika sygnału umieść przewody połączeniowe w skrzynce złączy przed tymczasowym zwieszeniem kratownicy.
Zapoznaj się z opisem w punkcie 4.1.1. na stronie 7, żeby poprowadzić przewody połączeniowe.

5. Instalacja kratownicy
5.3.2. Umocowanie kratownicy

B

A

• Umocuj kratownicę dokręcvając 4 śruby. (Rys. 5-7)
*S
 prawdź, czy nie ma przerw między urządzeniem głównym a kratownicą, ani
między kratownicą a sufitem. (Rys. 5-8)
A Urządzenie główne
B Skrzynka elementów elektrycznych
D Śruba z podkładką (wyposażenie dodatkowe)
D Kratownica
E Sufit
D Sprawdź, czy nie ma przerw.
G Tymczasowe zawieszenie zaczepów na panelu

D
F
A
C
G

C

E

D

Ostrożnie:
Dokręcając śrubę z zamontowaną podkładką © użyj klucza dynamometrycznego (moment dokręcania 4,8 N·m lub mniej).
Nigdy nie należy używać śrubokręta udarowego. Mogłoby to doprowadzić do
uszkodzenia elementów.
• Po dokręceniu śrub należy upewnić się, że 2 zaczepy kratownicy (Rys. 5-6)
zostały zamocowane w zaczepach na urządzeniu głównym.

Rys. 5-8

Rys. 5-7

D

C

5.3.3. Podłączenie przewodów
1 Odkręć śrubę mocującą osłnę skrzynki złączy, wysuń osłonę w kierunku wska-

B

zanym przez strzałkę na schemacie, a następnie otwórz osłonę.

A
E

jący się w kratownicy oraz przewód do silnika kierownicy, a następnie podłącz
przewody. (Rys. 5-9) Dostępne są 2 złącza silnika kierownicy: jedno niebieskie
i jedno pomarańczowe. Podczas ich podłączania należy sprawdzić zgodność
kolorów.
3 Po umieszczeniu przewodów w skrzynce złączy zamknij osłonę skrzynki złączy.
Upewnij się, że przewody nie zostały przycięte. (Rys. 5-10)
Zamykając osłonę skrzynki złączy wysuń osłonę w kierunku wskazanym strzałką i upewnij się, że haczyki zostały dokładnie wsunięte.
A Osłona skrzynki złączy
B Skrzynka złączy
C Śruba mocująca
D Złącze podłączeniowe
E Złącze do podłączenia przewodu silnika kierownicy
F Opaska

Rys. 5-9

Ostrożnie:
• Umieść opaskę mocującą panel silnika kierownicy w skrzynce złączy zgodnie ze schematem. (Rys. 5-11)
• Podczas zamykania osłony skrzynki złączy upewnij się, że przewody nie
zostały przycięte.

E

D
Rys. 5-10

F
E
Rys. 5-11

PL

2 W skrzynce złączy umieść przewód połączeniowy do silnika kierownicy znajdu-

5. Instalacja kratownicy
B

• Zainstaluj czujnik i-see i odbiornik sygnału w narożnikach panelu w miejscach
oznaczonych symbolem „○” lub „□”. (Pozycje można zamienić.)
• Poprowadź przewody czujnika i-see i odbiornika sygnału przez kwadratowe
otwory w narożnikach panelu i zainstaluj je.
• Podłącz złącze przewodu połączeniowego i złącza przewodów czujnika i-see
i odbiornika sygnału w skrzynce złączy.
• Zamknij osłonę skrzynki złączy.
• Zabezpiecz przewody czujnika i-see i odbiornika sygnału na panelu przy pomocy
opaski zgodnie ze schematem, żeby na podłączeniach nie występowały jakiekolwiek luzy. Następnie odetnij nadmierne zakończenie opaski. (Rys. 5-13)
• Umieść przewody czujnika i-see i odbiornika sygnału wewnątrz kołnierza na
panelu.
• Jeśli pozycja czujnika i-see zostanie zmieniona z położenia „○” (E) w położenie
„□” (F), należy zmienić ustawienia przełącznika. (Zapoznaj się z opisem na
stronie 10.)

A

Rys. 5-12
C

Ostrożnie:
• Poprowadź przewody czujnika i-see i odbiornika sygnału zgodnie z Rys. 5-14.
• Umieść nadmiar przewodów połączeniowych czujnika i-see i odbiornika
sygnału w skrzynce elementów elektrycznych w zacisku przewodu zgodnie ze
schematem, a następnie zabezpiecz przewody przy pomocy opaski. (Rys. 5-15)
Upewnij się, że opaska mocująca przewody połaczeniowe czujnika i-see i
odbiornika sygnału została umieszczona wewnątrz skrzynki złączy. (Rys.
5-16)
• Jeśli złącza silnika kierownicy i odbiornika sygnału zostaną nieprawidłowo
podłączone, kierownice nie będą się poruszać lub nie będzie możliwa komunikacja z pilotem zdalnego sterowania.

Rys. 5-13
PL

F

Czujnik i-see
lub odbiornik
sygnału

Kierownica

5.3.4. Okablowanie panelu narożnego czujnika i-see i odbiornika
sygnału

E
Rys. 5-14

C
D

Rys. 5-15

Rys. 5-16

A Czujnik i-see
B Odbiornik sygnału
C Opaska
D Zacisk przewodu
E Oznaczenie „○”: domyślne położenie czujnika i-see
F Oznaczenie „□”: domyślne położenie odbiornika sygnału

5. Instalacja kratownicy
5.4. Zablokowanie kierunku przepływu powietrza do
góry/dołu (Rys. 5-17)

A Przycisk
B Silnik kierownicy
C Górne/dolne kierownice
D Złącze

Kierownice jednostki można ustawić i zablokować w położeniu górnym lub dolnym
w zależności od wykorzystywanej części przestrzeni.
• Ustaw zgodnie z życzeniem użytkownika.
Operacji ustalenia górnych/dolnych kierownic i pełnego automatycznego sterowania nie można dokonać za pomocą pilota. Ponadto aktualne położenie kierownic
może się różnić od ustawienia wyświetlanego na pilocie.
1 Wyłącz urządzenie głównym wyłącznikiem sieciowym.
Pracujący wentylator mógłby spowodować obrażenia ciała i/lub porażenie
prądem elektrycznym.
2 Odłącz złącze silnika kierownicy jednostki, którą chcesz zablokować.
(Naciskając przycisk rozłącz złącze w kierunku wskazanym strzałką zgodnie
ze schematem.) Po odłączeniu złącza zaizoluj go taśmą.
Ostrożnie:
Nie wolno ustawiać górnych/dolnych kierownic poza określonym zakresem.
Mogłoby to spowodować kondensację i kapanie wody z sufitu lub uszkodzenie urządzenia.

Rys. 5-17
5.5. Instalacja kratki wlotu powietrza (Rys. 5-18)

B

•P
 rzeprowadź procedurę opisaną w sekcji „5.2. Przygotowanie do montażu kratownicy” w odwrotnej kolejności, żeby zainstalować kratkę wlotu powietrza i panel narożny.
A Orurowanie na czynnik chłodniczy urządzenia głównego
B Odprowadzanie kondensatu w urządzeniu głównym
© Panel narożny

E

* Możliwa jest instalacja w dowolnym położeniu.

D Położenie dźwigni w kratce wlotu powietrza w fabrycznym opakowaniu.
* Zaciski można zainstalować w jednej z czterech pozycji.

E Odbiornik sygnału (do modelu SLP-2FAL*)

5.6. Sprawdzenie

C

E

Odbiornik sygnału

Rys. 5-18

• Sprawdź, czy nie ma przerw między jednostką a kratownicą, ani między kratownicą a powierzchnią sufitu. Przerwy między jednostką a kratownicą, albo między
kratownicą a powierzchnią sufitu mogą spowodować skraplanie wody.
• Upewnij się, że przewody zostały dokładnie podłączone.
• Sprawdź, czy wszystkie 4 kierownice poruszają się. Jeśli 2 lub 4 kierownice nie
poruszają się, zapoznaj się z opisem w punkcie 10.3 i sprawdź podłączenia.
• W przypadku panelu narożnego sprawdź moment obrotowy czujnika 3D i-see.
Jeśli czujnik i-see nie obraca się, należy zapoznać się z procedurą opisaną w
sekcji „5.3. Instalacja kratownicy”.

PL

A

D

6. Uruchomienie testowe
6.1. 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 przewodach
zasilających 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.

6.2. Uruchomienie testowe

Interfejs sterujący

Dostępne są następujące 3 metody.

6.2.1. Przy wykorzystaniu przewodowego pilota zdalnego sterowania (Rys. 6-1)

1 Przycisk [ON/OFF]
Naciśnij, żeby włączyć/wyłączyć jednostkę wewnętrzną.

2 Przycisk [SELECT]
Naciśnij, żeby zapisać ustawienie.

5

3 Przycisk [RETURN]
Naciśnij, żeby wrócić do poprzedniego okna.

4 Przycisk [MENU]
Naciśnij, żeby przywołać menu główne.

6

5 Podświetlenie panelu LCD
Pojawią się ustawienia operacji.
Przy wyłączonym podświetleniu naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku włącza podświetlenie na określony czas w zależności od bieżącego okna.
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4

3

2

Jeśli podświetlenie jest wyłączone, włącza je naciśnięcie dowolnego przycisku, którego funkcja nie jest realizowana (nie dotyczy przycisku [ON/OFF]).

1

Przyciski funkcyjne

7

8

6 Wskaźnik ON/OFF
Wskaźnik świeci się na zielono, jeśli urządzenie pracuje. Pulsuje, gdy pilot się
uruchamia lub w przypadku wystąpienia błędu.

bk

9

7 Przycisk funkcyjny [F1]

Rys. 6-1

Okno główne: naciśnij, żeby zmienić tryb pracy.
Menu główne: naciśnij, żeby przesunąć kursor w dół.

8 Przycisk funkcyjny [F2]
Okno główne: naciśnij, żeby zmniejszyć temperaturę.
Menu główne: naciśnij, żeby przesunąć kursor w górę.

9 Przycisk funkcyjny [F3]
Okno główne: naciśnij, żeby zwiększyć temperaturę.
Menu główne: naciśnij, żeby przejść do poprzedniej strony.

 Przycisk funkcyjny [F4]
Okno główne: naciśnij, żeby zmienić prędkość wentylatora.
Menu główne: naciśnij, żeby przejść do następnej strony.
Etap 1

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

.
1 Wybierz „Service” (serwis) w menu głównym, a następnie naciśnij przycisk
2 Jeśli zostanie wybrane menu Service (serwis), pojawi się okno wprowadzania hasła. (Rys. 6-2)

Żeby wprowadzić aktualne hasło użytkownika odpowiedzialnego za przeprowadzanie konserwacji (4 cyfry), ustaw kursor na znaku, który chcesz zmienić za pomocą
lub
i wprowadź poszczególne cyfry (od 0 do 9) za pomocą przycisku
lub
. Następnie naciśnij przycisk
.
przycisku
Uwaga: P
 oczątkowe hasło użytkownika odpowiedzialnego za przeprowadzanie konserwacji to „9999”. Jeśli to konieczne, zmień hasło domyślne, aby zapobiec uzyskaniu dostępu przez osoby nieupoważnione. Hasło należy udostępnić osobom, którym jest potrzebne.
Uwaga: Jeśli zapomnisz hasła użytkownika odpowiedzialnego za przeprowadzanie konserwacji, możesz przywrócić hasło domyśli
przez 3 sekundy w oknie ustawianie hasła.
ne „9999”, równocześnie naciskając i przytrzymując przyciski

3 Wybierz „Test run” (uruchomienie testowe) za pomocą przycisku
4 Wybierz „Test run” (uruchomienie testowe) za pomocą przycisku
Enter maintenance password

Service menu:
Cursor

Cursor

Cursor

F3

Rys. 6-2

F4

F1

F2

. (Rys. 6-3)
. (Rys. 6-4)

Test run menu
Test run
Drain pump test run

Test run
Input maintenance info.
Function setting
Check
Self check

Main menu:

Select:

F2

, a następnie naciśnij przycisk
, a następnie naciśnij przycisk

Service menu

Service menu

F1

lub
lub

F3

Rys. 6-3

F4

F1

F2

F3

Rys. 6-4

F4

6. Uruchomienie testowe
Etap 2

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

1 Naciśnij przycisk

, żeby przełączyć tryb pracy w kolejności: „Chłodzenie”
i „Ogrzewanie”. (Rys. 6-5)
Tryb chłodzenia: Sprawdź nawiew chłodnego powietrza.
Tryb ogrzewania: Sprawdź nawiew ciepłego powietrza.
* Sprawdź działanie wentylatora jednostki zewnętrznej.
2 Naciśnij przycisk i otwórz okno ustawień kierownic.
Jeśli kierownice nie poruszają się, sprawdź czy złącza przewodu połączeniowego zostały starannie podłączone i kolory złączy zostały prawidłowo dopasowane.
Sprawdzenie AUTOMATYCZNEGO ustawiania kierownic
i
.
(Rys. 6-6)
2 Naciśnij przycisk , żeby powrócić do okna „Test run operation” (tryb uruchomienia testowego).

Test run

Remain

Remain

Pipe
Cool

Auto

Switch disp.

Mode

F1

Fan

F2

F3

F4

Vane

F1

F2

F3

F4

1 Sprawdź automatyczne ustawianie kierownic przy pomocy przycisków

Rys. 6-6

.

6.2.2. W przypadku korzystania z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania (Rys. 6-7)
1 Włącz zasilanie jednostki przynajmniej 12 godzin przed uruchomieniem testowym.
2 Naciśnij dwukrotnie przycisk

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

3 Naciśnij przycisk

(
), żeby uaktywnić tryb chłodzenia , a następnie sprawdź czy chłodne powietrze jest wydmuchiwane z urządzenia.

4 Naciśnij przycisk

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

5 Naciśnij przycisk

i sprawdź, czy prędkość wentylatora się zmienia.

i sprawdź, czy tryb automatycznej kierownicy działa poprawnie.
6 Naciśnij przycisk
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 w trybie WENTYLACJI, OSUSZANIA i AUTO.

Rys. 6-7
A

A Pompa wodna
B Woda (ok. 1000 cc)
C Korek instalacji odprowadzającej
D Napełnij wodą przez odpływ

B

• Uważaj, żeby nie rozpryskiwać
wody do mechanizmu pompy
odprowadzającej.

D

6.3. Sprawdzenie instalacji odprowadzającej
kondensat (Rys. 6-8)

• Sprawdź, czy woda odprowadzana jest prawidłowo i czy nie wycieka na złączach.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej.

· Napełnij wodą podczas pracy w trybie chłodzenia i sprawdź.

Przed wykonaniem instalacji elektrycznej.

· Napełnij wodą podczas pracy w trybie awaryjnym i sprawdź.
*R
 ynienka odprowadzająca i wentylator uruchamiają się równocześnie po podłączeniu jednofazowego zasilania 220-240 V do styków L i N na kostce ze stykami,
jeśli złącze (SWE) na płycie sterującej w skrzynce rozgałęzień elektrycznych
ustawione jest na „ON” (wł.).
Po zakończeniu kontroli należy przełączyć do poprzedniego stanu.

C

Rys. 6-8
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3 Naciśnij przycisk

Rys. 6-5

Produkt został opracowany z myślą o użytkowaniu w warunkach
mieszkalnych, firmach i w lekkim przemyśle.
Opisywane urządzenie
jest zgodne z następującymi przepisami UE:

•
•
•
•
•

Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95
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
Dyrektywa RoHS 2011/65/EU

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