
ish BPolski (PL)

Klimatyzatory 
PUMY-P112, P125, P140VKM2,
PUMY-P112, P125, P140YKM2,
PUMY-P112, P125, P140YKME2

INSTRUKCJA INSTALACJI 

Przeznaczone do pracy z czynnikiem chłodniczym R410A

Żeby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, przed instalacją klimatyzatora przeczytaj dokładnie 
niniejszą instrukcję instalacji i instrukcję instalacji jednostki wewnętrznej.

DLA INSTALATORA
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• Nie należy uwalniać czynnika chłodniczego R410A do atmosfery:
• Czynnik chłodniczy R410A to fluorowany gaz cieplarniany, objęty Protokołem z Kioto, ze wskaźnikiem tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) równym 1975.

Sprawdzenie elementów zestawu
Oprócz niniejszej instrukcji do zestawu jednostki zewnętrznej zostały załączone następujące części.
Służą do uziemienia styków S kostek ze stykami TB3 i TB7
do transmisji. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „6. Instalacja elektryczna”.

1. Środki ostrożności

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

►  Należy zgłosić lub uzyskać zgodę osoby odpowiedzialnej za dostawę 
przed podłączeniem systemu.

►  Urządzenia serii PUMY-P·VKM są zgodne ze standardem IEC/EN 61000-3-12
►  Urządzenia serii PUMY-P VKM i PUMY-P·YKME zostały opracowane z myślą 

o użytkowaniu w warunkach mieszkalnych, firmach i w lekkim przemyśle.
►  Klimatyzatory serii PUMY-P·YKM zostały zaprojektowane jako urządze-

nia profesjonalne.
►  Podłączając jednostkę wewnętrzną ATW (serii EHST20C i EHSC) do mode-

lu z zasilaniem 3-fazowym, należy zastosować jednostkę PUMY-P·YKME2.

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

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

Ostrzeżenie:
• Urządzenie nie powinno być instalowane przez użytkownika. W sprawie 

instalacji klimatyzatora należy porozumieć się ze sprzedawcą urządzenia 
lub przedstawicielem autoryzowanego serwisu. Jeśli jednostka zostanie 
zainstalowana nieprawidłowo, może dojść do wycieku wody, porażenia 
prądem lub pożaru.

• Opisywane urządzenie jest przeznaczone do użytkowania przez doświad-
czonych lub przeszkolonych użytkowników w sklepach, lekkim przemyśle 
i gospodarstwach rolnych oraz zastosowaniach komercyjnych przez niefa-
chowców.

• Przeprowadzając czynności instalacyjne postępuj zgodnie z zaleceniami 
instrukcji instalacji oraz używaj narzędzi i elementów orurowania specjal-
nie przeznaczonych do czynnika chłodniczego R410A. Ciśnienie czynnika 
chłodniczego R410A w systemie HFC jest 1,6 raza wyższe niż zwykłego 
czynnika chłodniczego. Jeśli zostaną zastosowane elementy orurowania, 
które nie są przeznaczone do czynnika chłodniczego R410A, i jednostka nie 
została zainstalowana prawidłowo, rury mogą ulec rozerwaniu powodując 
uszkodzenie urządzenia i obrażenia ciała. Ponadto może dojść do wycieku 
wody, porażenia prądem lub pożaru.

• 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 stanie utrzymać jego ciężar. Jeśli jednostka zostanie zainstalowana na 
niestabilnej konstrukcji, może spaść powodując uszkodzenia lub obrażenia.

• Jeśli klimatyzator został zainstalowany w małym pomieszczeniu, należy 
podjąć środki zaradcze, aby w przypadku wycieku zapobiec nadmiernemu 
stężeniu czynnika chłodniczego w pomieszczeniu przekraczającemu do-
puszczalny poziom. Skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia w celu podję-
cia odpowiednich środków bezpieczeństwa, żeby zapobiec przekroczeniu 
dopuszczalnego poziomu stężenia czynnika chłodniczego. Wyciek czynnika 
chłodniczego i przekroczenie dopuszczalnego poziomu jego stężenia może 
spowodować zagrożenia związane z niedoborem tlenu w pomieszczeniu.

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

• Wszystkie instalacje elektryczne powinny zostać przeprowadzone przez wy-
kwalifikowanego wykonawcę zgodnie z lokalnymi przepisami i zaleceniami 
podanymi w niniejszej instrukcji. Urządzeniom należy zapewnić oddzielne 
linie zasilające o prawidłowym napięciu oraz zastosować bezpieczniki. Linie 
zasilające o niewystarczającym obciążeniu lub nieprawidłowa instalacja 
elektryczna mogą spowodować porażenie prądem lub pożar.

• Do rur miedzianych i rur ze stopu miedzi zastosuj fosforan miedzi C1220, 
żeby podłączyć rury na czynnik chłodniczy. Jeśli rury nie zostały prawid-
łowo podłączone, urządzenie będzie nieprawidłowo uziemione i może to 
spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Po zakończeniu instalacji zapoznaj użytkownika z sekcją „Środki ostrożności”, ob-
jaśnij 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 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 dokładnie przymocować osłonę kostki ze stykami na jednostce 
zewnętrznej. Jeśli osłona nie zostanie prawidłowo zamontowana, a do 
wnętrza urządzenia przedostanie się pył i wilgoć, może dojść do porażenia 
prądem lub pożaru.

• 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.

• Należy korzystać wyłącznie z elementów wyposażenia zalecanych przez 
firmę Mitsubishi Electric oraz porozumieć się ze sprzedawcą urządzenia 
lub przedstawicielem autoryzowanego serwisu w sprawie ich instalacji. 
Jeśli elementy wyposażenia nie zostaną prawidłowo zainstalowane, może 
dojść do wycieku wody, porażenia prądem lub pożaru.

• Nie wolno modyfikować urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą urzą-
dzenia w celu przeprowadzenia naprawy. Jeśli modyfikacja lub naprawa 
nie zostanie prawidłowo przeprowadzona, może dojść do wycieku wody, 
porażenia prądem lub pożaru.

• Użytkownik nigdy nie powinien próbować samodzielnie naprawiać lub prze-
nosić urządzenia w inne miejsce. Jeśli jednostka zostanie zainstalowana 
nieprawidłowo, może dojść do wycieku wody, porażenia prądem lub pożaru. 
Jeśli klimatyzator wymaga naprawy lub przeniesienia, skontaktuj się ze 
sprzedawcą urządzenia lub autoryzowanym serwisem.

• 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 przenoś-
nej kuchenki, zostaną uwolnione trujące gazy.

Ostrożnie:



Manometr
Wąż tłoczący

Detektor wycieków gazu
Klucz dynamometryczny

Narzędzia (do czynnika R410A)
Kielicharka

Manometr regulacyjny
Złączka pompy próżniowej

Waga elektroniczna do uzupełniania czynnika chłodniczego

1. Środki ostrożności

1.1. Przed instalacją
Ostrożnie:

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

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

• Podczas pracy w trybie ogrzewania jednostka zewnętrzna wytwarza kondensat. 
Należy zapewnić instalację odprowadzającą kondensat z jednostki zewnętrznej, 
ponieważ jego nagromadzenie może spowodować uszkodzenie urządzenia.

1.2. Przed instalacją (przenoszenie)
Ostrożnie:

• Należy zachować szczególną ostrożność podczas transportu urządzeń. 
Urządzenie powinno być przenoszone przez dwie lub więcej osób, ponieważ 
jego ciężar przekracza 20 kg. Nie wolno chwytać za opaski na opakowaniu. 
Wyjmując urządzenie z opakowania i przenosząc je nałóż rękawice ochron-
ne, ponieważ mógłbyś zranić ręce o żeberka lub inne elementy.

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

• Podstawę i zamocowanie jednostki zewnętrznej należy okresowo spraw-
dzać, żeby stwierdzić czy nie występują luzy, pęknięcia lub inne uszko-
dzenia. Pozostawienie takich usterek może spowodować uszkodzenie 
klimatyzatora lub obrażenia ciała na skutek upadku urządzenia.

1.3. Przed wykonaniem instalacji elektrycznej
Ostrożnie:

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

• Do poprowadzenia linii zasilających należy użyć standardowych prze-
wodów 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 pod-
dawane naciągnięciu. Poluzowane połączenia mogą być przyczyną pękania lub 
uszkodzenia przewodów, co mogłyby doprowadzić do przegrzewania i pożaru.

1.4. Przed uruchomieniem testowym
Ostrożnie:

• Włącz zasilanie ponad 12 godzin przed uruchomieniem urządzenia. Uru-
chomienie klimatyzatora natychmiast po włączeniu głównego wyłącznika 
sieciowego może doprowadzić do poważnego uszkodzenia wewnętrznych 
elementów urządzenia. Główny wyłącznik sieciowy powinien być włączony 
przez cały sezon eksploatacji klimatyzatora.

• 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.

• Nie obsługuj przełączników mokrymi rękami. Mogłoby dojść do porażenia prądem.

1.5.  Korzystanie z klimatyzatorów wykorzystujących 
czynnik chłodniczy R410A

Ostrożnie:
• Do rur miedzianych i rur ze stopu miedzi zastosuj fosforan miedzi C1220, 

żeby podłączyć rury na czynnik chłodniczy. Sprawdź czy wnętrza rur są czy-
ste i nie zawierają żadnych szkodliwych zanieczyszczeń, jak związki siarki, 
tlenki, odpady lub pyły. Zastosuj rury o określonej grubości. (Zapoznaj 
się z opisem na stronie 6.) Żeby wykorzystać istniejącą instalację rurową 
przewodzącą czynnik chłodniczy R22, należy przestrzegać poniższych 
wskazówek.

- Należy wymienić istniejące nakrętki i ponownie skielichować obrzeża rur.
- Nie wolno stosować cienkich rur. (Zapoznaj się z opisem na stronie 6.)
• Rury, które zostaną wykorzystane podczas instalacji jednostek wewnętrz-

nych, należy odpowiednio przechowywać i zaizolować oba końce rur, 
dopóki rury nie zostaną zlutowane. (Należy pozostawić kolana, złącza itp. 
w opakowaniach.) Przedostanie się pyłu, odpadów lub wilgoci do układu 
chłodniczego może doprowadzić do obniżenia jakości oleju lub awarii kom-
presora.

• Użyj oleju estrowego, eterowego lub alkilobenzenowego (niewielką ilość), 
ponieważ olej chłodniczy stosuje się do sklielichowanych fragmentów. 
Zmieszanie oleju mineralnego z olejem chłodniczym może doprowadzić do 
pogorszenia się jego stanu.

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

• 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 i wyciek czynnika chłodniczego.

• Pamiętaj o uziemieniu urządzenia. Przewodu uziemiającego nie wolno 
podłączać do rur gazowych ani wodociągowych, instalacji odgromnikowej 
ani przewodu uziemiającego linii telefonicznej. Nieprawidłowe uziemienie 
urządzenia może spowodować porażenie prądem.

• 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.

• Podczas pracy urządzenia nie wolno dotykać gołymi rękami rur na czynnik 
chłodniczy. Rury na czynnik chłodniczy są gorące lub zimne w zależności 
od stanu przepływającego czynnika chłodniczego. Dotknięcie rur może 
spowodować oparzenia lub odmrożenia.

• Po zatrzymaniu pracy urządzenia odczekaj przynajmniej 5 minut przed 
wyłączeniem zasilania głównym wyłącznikiem sieciowym. W przeciwnym 
wypadku może dojść do wycieku wody lub awarii.

• Nie używaj innego czynnika chłodniczego niż R410A. Jeśli został wykorzy-
stany inny czynnik chłodniczy, chlor spowoduje pogorszenie stanu oleju.

• Korzystaj z narzędzi specjalnie przeznaczonych do czynnika chłodnicze-
go R410A. Następujące narzędzia są konieczne w przypadku stosowania 
czynnika chłodniczego R410A. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.

• Pamiętaj o zastosowaniu odpowiednich narzędzi. Przedostanie się pyłu, 
odpadów lub wilgoci do układu chłodniczego może doprowadzić do pogor-
szenia stanu oleju.

• Nie wolno stosować butli tłoczącej. Użycie butli tłoczącej spowoduje zmia-
nę składu czynnika chłodniczego i obniżenie jego wydajności.
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P15 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P71 P 0 P100 P125 P140

1,7 2,2 2, 3,6 4,5 5,6 7,1 ,0 9,0 11,2 14,0 16,0

15 20 22 25 35 42 50 60 71 0

1,5 2,0 2,2 2,5 3,5 4,2 5,0 6,0 7,1 ,0

SW1
1 2 3 4 5 6 7 9 10

SW4
1 2 3 4 5 6 7 9 10

(mm)

330 30

370

1050

225
600

13
3

–

–

P MY-P112 1-10
P MY-P125 1-12
P MY-P140 1-12*

P MY-P112 2-
P MY-P125 2-
P MY-P140 2-

Tabela 2
Liczba jednostek wewnętrznych możliwych do podłączenia

Liczba jednostek wewnętrznych możliwych do podłączenia poprzez skrzynkę rozgałęzień

Tabela 3 Specyfikacja jednostki PWFY

Model

Zakres temperatury 
w trybie ogrzewania

Zakres temperatury 
w trybie chłodzenia

Temperatura na zewnątrz
Temperatura wody dopływowej
Temperatura na zewnątrz

Temperatura wody dopływowej

Od -15 do 21°C (DB), od -15 do 15°C (WB)
Od 10 do 45°C

Typ jednostki wewnętrznej
Wydajność znamiono-
wa (chłodzenie) (kW)

Typ jednostki wewnętrznej
Wydajność znamiono-
wa (chłodzenie) (kW)

2. Miejsce instalacji

Rys. 2-1

Rys. 2-2

2.1. Rura na czynnik chłodniczy
Zapoznaj się z Rys. 4-1.

2.2. Wybór miejsca instalacji jednostki zewnętrznej
• Należy unikać miejsc narażonych na działanie bezpośredniego światła słonecz-

nego lub innych źródeł ciepła.
• Wybierz miejsce, w którym odgłosy pracy urządzenia nie będą przeszkadzały 

sąsiadom.
• Należy wybrać miejsce umożliwiające łatwe podłączenie przewodów oraz łatwy 

dostęp do rur, źródła zasilania i jednostki wewnętrznej.
• Należy unikać miejsc, w których może dojść do wycieku, wytworzenia, przepływu 

lub nagromadzenia się palnych gazów.
• Pamiętaj, że podczas pracy urządzenia może z niego wypływać woda.
• Wybierz poziome miejsce, które jest w stanie utrzymać ciężar urządzenia i drgania.
• Należy unikać miejsc, w których urządzenie może zostać pokryte śniegiem. 

W miejscach, w których przewidywane są silne opady śniegu, należy zastosować 
specjalne zabezpieczenia, np. osłonić miejsce instalacji lub zainstalować okap na 
wlocie powietrza, żeby śnieg nie zablokował ani nie był nawiewany bezpośrednio 
do wlotu powietrza. Mogłoby to spowodować ograniczenie nawiewu powietrza 
i awarię urządzenia.

• Należy unikać miejsc narażonych na działanie oleju, pary lub gazów siarczkowych.
• Do przenoszenia wykorzystaj odpowiednie uchwyty na jednostce zewnętrznej. Prze-

noszenie jednostki trzymanej od spodu może spowodować przycięcie rąk lub palców.

2.3. Wymiary zewnętrzne (jednostka zewnętrzna) (Rys. 2-1)
Ograniczenia dotyczące instalacji jednostki wewnętrznej
Należy pamiętać, że do jednostki zewnętrznej można podłączyć poniższe modele 
jednostek wewnętrznych.
• Można podłączyć modele jednostek wewnętrznych o numerach 15-140.

Jeśli wykorzystywana jest skrzynka rozgałęzień, można podłączyć modele jednostek 
wewnętrznych o numerach 15-100. Szczegółowe informacje na temat możliwych po-
łączeń jednostek wewnętrznych w pomieszczeniu można znaleźć poniżej w Tabeli 1. 

Sprawdzenie
Wydajność znamionową należy określić na podstawie danych z poniższej tabeli. 
Liczba jednostek jest ograniczona zgodnie z poniższą Tabelą 2. Następnie należy 
sprawdzić czy całkowita wydajność znamionowa zawiera się w zakresie 50% - 
130% wydajności jednostki zewnętrznej.
• PUMY-P112 6,3 - 16,2 kW
• PUMY-P125 7,1 - 18,2 kW
• PUMY-P140  8,0 - 20,2 kW

Tabela 1-1 (urządzenia serii P*FY (jednostki wewnętrzne do zastosowania w budynkach))

Tabela 1-2 (urządzenia serii M*Z)

Połączenia, w których całkowita wydajność jednostek wewnętrznych przekracza wy-
dajność jednostki zewnętrznej, spowodują obniżenie wydajności chłodzenia wszyst-
kich jednostek wewnętrznych poniżej ich wydajności znamionowej. Dlatego należy 
łączyć jednostki wewnętrzne z jednostką zewnętrzną w zakresie jej wydajności.
* Jeśli wszystkie jednostki wewnętrzne to modele o wydajności 1,7 kW, 12 jedno-

stek wewnętrznych można podłączyć do 1 jednostki zewnętrznej.

2.4. Podłączenie jednostki PWFY
W przypadku zastosowania modelu PWFY jako jednostki wewnętrznej należy 
przestrzegać poniższych zaleceń, ponieważ jednostka PWFY różni się od innych 
jednostek wewnętrznych.
2.4.1. Ograniczenia dotyczące podłączenia
• Można podłączyć tylko 1 jednostkę PWFY-P100VM-E-AU. Jednostek PWFY-

-P200VM-E-AU i PWFY-P100VME-BU nie można podłączyć.
• Urządzenie PWFY nie może być jedyną jednostką podłączoną do jednostki ze-

wnętrznej. Wybierz jednostkę zewnętrzną w taki sposób, aby całkowita wydajność 
znamionowa jednostek wewnętrznych (z wyjątkiem jednostki PWFY) mieściła się 
w zakresie 50-100% wydajności jednostki zewnętrznej.

Ograniczenia dotyczące całkowitej wydajności znamionowej jednostek wewnętrz-
nych w przypadku podłączenia jednostki PWFY
• PUMY-P112 (1 jednostka PWFY + jednostki inne niż jednostka PWFY [6,3 - 12,5 kW])
• PUMY-P125 (1 jednostka PWFY + jednostki inne niż jednostka PWFY [7,1 - 14,0 kW])
• PUMY-P140 (1 jednostka PWFY + jednostki inne niż jednostka PWFY [8,0 - 15,5 kW])
2.4.2. Specyfikacja jednostek wewnętrznych
W przypadku podłączenia jednostki PWFY do jednostki PUMY następujące specyfi-
kacje ulegną zmianie.
• Jednostka PWFY może pracować tylko w trybie ogrzewania. Jednostka PWFY 

nie może pracować w trybie chłodzenia. Jednak jednostki wewnętrzne inne niż 
jednostka PWFY mogą pracować w trybie chłodzenia.

• Inne jednostki wewnętrzne nie mogą działać w tym samym czasie co jednostka 
PWFY.

• Działanie jednostki PWFY posiada priorytet. Jeśli jednostka PWFY pracuje, pozo-
stałe jednostki wewnętrzne zostaną zatrzymane.

• Ustawienie temperatury na pilocie jest wartością docelową dla temperatury wody 
odpływowej.

2.4.3. Ustawienia przełącznika (Rys. 2-2)
W przypadku podłączenia jednostki PWFY do jednostki PUMY należy ustawić prze-
łączniki DIP SW1-1, SW4-2 i SW4-6 w jednostce PWFY w pozycji ON (wł.).
2.4.4. Uruchomienie testowe
Podczas uruchomienia testowego użycie przełączników w jednostce zewnętrznej 
nie spowoduje działania jednostki PWFY. Podczas uruchomienia testowego należy 
użyć przełączników w jednostce PWFY lub przycisków na pilocie.
Szczegółowe informacje na temat uruchomienia testowego można znaleźć w da-
nych technicznych lub instrukcji serwisowej jednostki PWFY.
2.4.5. Gromadzenie czynnika chłodniczego (odpompowanie)
Etap 1 poinstruuj użytkownika, że procedurę odpompowania należy przeprowadzić 
podczas „pracy wszystkich jednostek wewnętrznych w trybie chłodzenia”. Jednak 
jednostka PWFY nie będzie pracowała w trybie chłodzenia. Należy uruchomić 
wszystkie jednostki wewnętrzne, z wyjątkiem jednostki PWFY, w trybie chłodzenia.

ON (wł.)

ON (wł.)
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Tabela 4 Procedura ustawienia jednostek pracujących tylko w trybie chłodzenia

Jednostka zewnętrzna

Skrzynka rozgałęzień 

Jednostka

Jednostka wewnętrzna
Urządzenia serii CITY MULTI

Urządzenia serii M, S, P

Ustawienie
Przełącznik DIP SW6-2 na płycie elektronicznej sterownika wielu jednostek: ON (wł.)
Przełącznik DIP SW4-5 na płycie elektronicznej 
skrzynki rozgałęzień: ON (wł.)

Przełącznik DIP SW3-1 na płycie elektronicznej 
sterownika jednostki wewnętrznej: ON (wł.)

Ustawienie nie jest konieczne.

2. Miejsce instalacji

2.5. Podłączenie modułu cylindra (EHST20C) lub modułu Hydrobox (EHSC)
Podczas podłączania modułu cylindra lub Hydrobox należy przestrzegać poniższych zaleceń, ponieważ moduły cylindra i Hydrobox różnią się od innych jednostek we-
wnętrznych.

2.5.1. Ograniczenia dotyczące podłączenia
• Można podłączyć tylko 1 moduł cylindra (EHST20C) lub 1 moduł Hydrobox (EHSC).
 (Nie można podłączyć urządzeń serii EHST20C-MEC, EHST20D, EHPT20X, EHSD, EHSC-MEC, ERSD, ERSC i EHPX.)
• Podłączając systemy Ecodan należy wykorzystać skrzynkę rozgałęzień PAC-MK31/51BC(B).
• Nie można równocześnie podłączyć jednostek PWFY i modułu cylindra lub Hydrobox.
• Można podłączyć jednostki wewnętrzne ATA o całkowitej wydajności znamionowej w zakresie 50% - 130% wydajności jednostki zewnętrznej oraz 1 moduł cylindra lub 1 

moduł Hydrobox.
 PUMY-P112 1 moduł cylindra lub 1 Hydrobox + jednostki wewnętrzne ATA [6,3 - 16,2 kW]
 PUMY-P125 1 moduł cylindra lub 1 Hydrobox + jednostki wewnętrzne ATA [7,1 - 18,2 kW]
 PUMY-P140 1 moduł cylindra lub 1 Hydrobox + jednostki wewnętrzne ATA [8,0 - 20,2 kW]

2.5.2. Specyfikacja jednostek wewnętrznych
W przypadku podłączenia modułu cylindra lub Hydrobox następujące specyfikacje ulegną zmianie.
• Moduł cylindra lub Hydrobox nie może pracować w trybie chłodzenia.
• Równocześnie możliwa jest tylko praca modułu cylindra lub Hydrobox w trybie CWU oraz jednostek wewnętrznych w trybie ogrzewania. (W tym równoczesna praca 

modułu cylindra lub Hydrobox oraz jednostek, których maksymalna całkowita wydajność mieści się w zakresie 100% wydajności jednostki zewnętrznej.)
• Działanie modułu cylindra lub Hydrobox zawsze posiada priorytet.
• Nie można wykorzystać funkcji ogrzewania CWU w trybie ECO.
• Maksymalna temperatura przepływającej wody wynosi 55°C. (Przełącznik Dip SW1-2 w module cylindra lub Hydrobox należy ustawić w pozycji OFF (wył.).)
• Można wykorzystać funkcję monitorowania energii, jeśli zostanie podłączony zewnętrzny licznik zużycia energii.
• Nie jest możliwe sterowanie wieloma jednostkami zewnętrznymi.
• Modułu cylindra lub Hydrobox nie można podłączyć do zdalnego sterownika M-NET ani do scentralizowanego sterownika.
• Można wykorzystać funkcję powiązania bojlera po przełączeniu na temperaturę zewnętrznego powietrza.

2.5.3. Ustawienia przełączników
Jeśli podłączysz moduł cylindra lub Hydrobox do jednostki PUMY, ustaw przełącznik DIP SW1-2 w module cylindra lub Hydrobox w pozycji OFF (wył.).

2.5.4. Uruchomienie testowe
Przeprowadź uruchomienie testowe modułu cylindra lub Hydrobox z jednostki wewnętrznej.
(Szczegółowe informacje na temat uruchomienia testowego można znaleźć w instrukcji instalacji modułu cylindra lub Hydrobox.)

2.5.5. Gromadzenie czynnika chłodniczego (odpompowanie)
Przeprowadź czynności opisane w części 7.3.

2.6. Podłączenie jednostki wewnętrznej pracującej tylko w trybie chłodzenia
Jeśli do systemu została podłączona jedna lub więcej jednostek wewnętrznych pracujących tylko w trybie chłodzenia, należy ustawić cały system jako system chłodzenia.
Ustaw jednostki w sposób wskazany w Tabeli 4.
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2. Miejsce instalacji

2.7. Wentylacja i przestrzeń instalacyjna
2.7.1. W przypadku instalacji pojedynczej jednostki zewnętrznej
Wymiary minimalne zostały podane poniżej (nie dotyczy wartości maks., oznacza-
jących wymiary maksymalne).
Zapoznaj się z ilustracjami poszczególnych przypadków.
1 Przeszkody znajdują tylko z tyłu urządzenia (Rys. 2-3)
2 Przeszkody znajdują tylko z tyłu i powyżej urządzenia (Rys. 2-4)

• Nie instaluj dodatkowych osłon wylotu powietrza kierujących przepływ powietrza do góry.
3 Przeszkody znajdują tylko z tyłu i po bokach urządzenia (Rys. 2-5)
4 Przeszkody znajdują tylko z przodu urządzenia (Rys. 2-6)

*  W przypadku wykorzystania dodatkowej osłony wylotu powietrza odstęp powinien wynosić 
przynajmniej 500 mm.

5 Przeszkody znajdują tylko z przodu i tyłu urządzenia (Rys. 2-7)
*  W przypadku wykorzystania dodatkowej osłony wylotu powietrza odstęp powinien wynosić 

przynajmniej 500 mm. 
6 Przeszkody znajdują tylko z tyłu, po bokach i powyżej urządzenia (Rys. 2-8)

• Nie instaluj dodatkowych osłon wylotu powietrza kierujących przepływ powietrza do góry.

2.7.2. W przypadku instalacji wielu jednostek zewnętrznych
Pozostaw przynajmniej 25 mm wolnej przestrzeni między jednostkami.
1 Przeszkody znajdują tylko z tyłu urządzenia (Rys. 2-9)
2 Przeszkody znajdują tylko z tyłu i powyżej urządzenia (Rys. 2-10)

•  Nie wolno instalować więcej niż 3 jednostki tuż obok siebie. Ponadto pozostaw wolną 
przestrzeń w pokazany sposób.

• Nie instaluj dodatkowych osłon wylotu powietrza kierujących przepływ powietrza do góry.
3 Przeszkody znajdują tylko z przodu urządzenia (Rys. 2-11)

*  W przypadku wykorzystania dodatkowej osłony wylotu powietrza odstęp powinien wynosić 
przynajmniej 1000 mm.

4 Przeszkody znajdują tylko z przodu i tyłu urządzenia (Rys. 2-12)
*  W przypadku wykorzystania dodatkowej osłony wylotu powietrza odstęp powinien wynosić 

przynajmniej 1000 mm.
5 Rozmieszczenie równoległe pojedynczych jednostek (Rys. 2-13)

*  W przypadku wykorzystania dodatkowej osłony wylotu powietrza odstęp powinien wynosić 
przynajmniej 1000 mm.

6 Rozmieszczenie równoległe wielu pojedynczych jednostek (Rys. 2-14)
*  W przypadku wykorzystania dodatkowej osłony wylotu powietrza odstęp powinien wynosić 

przynajmniej 1500 mm.
7 Rozmieszczenie jednostek jedna nad drugą (Rys. 2-15)

• Maksymalnie można umieścić 2 jednostki jedna nad drugą.
•  Nie wolno instalować więcej niż 2 zestawy jednostek (jedna nad drugą) tuż obok siebie. 

Ponadto pozostaw wolną przestrzeń w pokazany sposób.

Rys. 2-3 Rys. 2-4 Rys. 2-6

Rys. 2-7 Rys. 2-8

Rys. 2-5

Rys. 2-9

Rys. 2-10 Rys. 2-11 Rys. 2-12

Rys. 2-13 Rys. 2-14 Rys. 2-15
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Śruba nośna
Grubość betonu
Długość śruby
Wytrzymałość na ciężar

M10 (3/8”)
120 mm
70 mm
320 kg

ø 6,35, ø 9,52, ø 12,7
ø 15,88

Grubość: 0,8 mm
Grubość: 1,0 mm

A Śruba M10 (3/8”)
B Podstawa 
C Możliwie najdłuższa.
D Otwór wentylacyjny
E Ustawiona głębokość w ziemi

2. Miejsce instalacji

Rys. 2-16 Rys. 2-17

3. Instalacja jednostki zewnętrznej

Rys. 3-1

4. Instalacja rur na czynnik chłodniczy

2.7.3. Instalacja w wietrznym miejscu
Instalując jednostkę zewnętrzną na dachu lub w innym miejscu niechronionym przed 
wiatrem, należy usytuować wylot powietrza w urządzeniu w taki sposób, aby nie był 
narażony na działanie silnych wiatrów. Silny wiatr nawiewany do wylotu powietrza 
może uniemożliwić normalny w przepływ powietrza i spowodować awarię urządzenia. 
Poniżej podano 2 przykłady zabezpieczenia przed silnymi wiatrami.
1 Jeśli klimatyzator został zainstalowany w miejscu, w którym silne wiatry wywo-

łane tajfunami itp. mogłyby być nawiewane bezpośrednio do wylotu powietrza, 
zainstaluj opcjonalną osłonę przed wiatrem. (Rys. 2-16) 
A Osłona przed wiatrem

2 Wybierz położenie jednostki w taki sposób, aby wylot powietrza wydmuchiwał po-
wietrze prostopadle do kierunku sezonowych wiatrów, jeśli to możliwe. (Rys. 2-17) 
B Kierunek wiatru

• Pamiętaj o zainstalowaniu jednostki na trwałej i równej powierzchni, żeby uniknąć 
szumów podczas pracy urządzenia. (Rys. 3-1) 

<Specyfikacja elementów nośnych>

• Upewnij się, że śruby nośne są o 30 mm dłuższe niż grubość podstawy.
• Starannie zamontuj podstawę jednostki za pomocą 4 śrub nośnych M10 w solid-

nym miejscu.
Instalacja jednostki zewnętrznej
• Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych. Zablokowanie otworów wentylacyj-

nych spowoduje nieprawidłowe działanie urządzenia, co może doprowadzić do 
jego awarii.

• Żeby podłączyć przewody itp., oprócz podstawy urządzenia wykorzystaj otwory 
instalacyjne znajdujące się z tyłu jednostki, jeśli jest to niezbędne do zainstalowania 
jednostki. Użyj śrub samomocujących (ø 5 × 15 mm lub mniej) i zainstaluje na miejscu.

Ostrzeżenie:
• Urządzenie należy bezpiecznie zainstalować na konstrukcji, która jest 

w stanie utrzymać jego ciężar. Jeśli jednostka zostanie zainstalowana na 
niestabilnej konstrukcji, może spaść powodując uszkodzenia lub obrażenia.

• 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.

4.1.  Środki ostrożności dotyczące urządzeń 
wykorzystujących czynnik chłodniczy R410A

• W przypadku klimatyzatorów wykorzystujących czynnik chłodniczy R410A 
środki ostrożności można znaleźć na stronie 3.

• 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 odpo-
wiedniego czynnika chłodniczego (R410A) do napełniania obiegu chłodnicze-
go. Nie należy mieszać go z innymi czynnikami chłodniczymi i pozwalać na 
pozostanie powietrza w układzie. 
Jeśli powietrze zmiesza się z czynnikiem chłodniczym, może spowodować nie-
typowo wysokie ciśnienie w układzie chłodniczym, a co za tym idzie stworzyć 
zagrożenie wybuchem i innymi niebezpieczeństwami. Użycie czynnika chłod-
niczego innego niż zalecany dla systemu spowoduje awarię mechaniczną, nie-
prawidłowe działanie systemu lub awarię urządzenia. W najgorszym przypadku 
może doprowadzić do poważnego spadku bezpieczeństwa produktu.

• Nie wolno stosować rur cieńszych niż podano powyżej.
• Grubości w powyższej tabeli podano na podstawie norm japońskich. Należy 

zastosować rury o maksymalnym ciśnieniu roboczym 4,15 MPa [601 PSIG] 
lub wyższym zgodnie z normami lokalnymi.
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P MY-P112-140
 Rura z cieczą

ø 9,52
 Rura z gazem

ø 15,88

 Wydajność całkowita jednostek wewnętrznych  Rura z cieczą
ø 9,52

 Rura z gazem
ø 15,88

 Numer modelu
15, 20, 25, 32, 40, 50
63, 80, 100, 125, 140

 Rura z cieczą
ø 6,35
ø 9,52

 Rura z gazem
ø 12,7

ø 15,88

 Model z rozgałęzieniami 
CMY-Y62-G-E

 4-Układ rozgałęziający 
CMY-Y64-G-E

 8-Układ  rozgałęziający 
CMY-Y68-G-E

Dopuszczalna 
długość (w jed-

ną stronę)

Dopuszczalna 
różnica wyso-
kości (w jedną 

stronę)

Liczba kolan

Całkowita długość rur
Długość najdłuższej rury (L)
Długość rur między jednostką zewnętrzną i skrzynkami rozgałęzień
Skrzynka rozgałęzień najdalej od pierwszego połączenia (b2)
Długość najdłuższej rury za skrzynką rozgałęzień (l)
Całkowita długość orurowania między skrzynkami rozgałęzień i jednostkami wewnętrznymi

W sekcji wewnętrznej/zewnętrznej (H)*1

W sekcji skrzynki rozgałęzień/jednostki wewnętrznej (h1)
W każdym module rozgałęzień (h2)
W każdej jednostce wewnętrznej (h3)

c1 + b1 + b2 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8  150 m
c1 + b2 + a8  80 m (b2  55 m, a8  25 m)
c1 + b1 + b2  55 m
b2  30 m
a8  25 m
a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8  95 m
H  50 m (w przypadku ustawienia jednostki zewnętrznej powyżej jednostki wewnętrznej)
H  40 m (w przypadku ustawienia jednostki zewnętrznej poniżej jednostki wewnętrznej)
h1 + h2 15 m
h2  15 m
h3  12 m
| c1 + b1 + a1 1, | c1 + b1 + a2 |, | c1 + b1 + a3 |, | c1 + b1 + a4 |, | c1 + b1 + a5 |, | c1 + b2 + 
a6 |, | c1 + b2 + a7 1, | c1 + b2 + a8 |  15

A+a+b+c+d+e+f  300 m
L = A+f  150 m,  = f  30 m
H  50 m (obniżenie na zewnątrz H  40 m)
h  15 m

A+B+C+D+a+b+c+d+e  300 m
L = A+B+C+D+e  150 m
 = B+C+D+e  30 m

H  50 m (obniżenie na zewnątrz H  40 m)
h  15 m

A Jednostka zewnętrzna
B Pierwsze rozgałęzienie 
C Jednostka wewnętrzna
D Nakrętka

4. Instalacja rur na czynnik chłodniczy

Rys. 4-1

Rys. 4-2

A Jednostka zewnętrzna

B Skrzynka rozgałęzień
C Jednostka wewnętrzna

*1 Skrzynkę rozgałęzień należy umieścić na poziomie znajdującym się między jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrznymi.

4.2. Długość rury i różnica wysokości
4.2.1. Podłączenie bez wykorzystania skrzynki rozgałęzień (Rys. 4-1)

*  Podłączając ZESTAW PODŁĄCZENIOWY (PAC-LV11M-J) i jednostkę wewnętrz-
ną serii M przed wyborem rozmiarów i długości rur należy zapoznać się z instruk-
cją instalacji ZESTAWU PODŁĄCZENIOWEGO.

4.2.2. Podłączenie z wykorzystaniem skrzynki rozgałęzień (Rys. 4-2)
Połączenia gwintowane
• System posiada połączenia gwintowane przy każdej jednostce wewnętrznej, 

skrzynce rozgałęzień i jednostce zewnętrznej.
• Zdemontuj osłonę zaworu w jednostce zewnętrznej, a następnie podłącz rurę.
• Do podłączenia skrzynki rozgałęzień i jednostki zewnętrznej należy użyć rur na 

czynnik chłodniczy.
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1 4 F ø 6,35
3  F ø 9,52
1 2 F ø 12,7
5  F
3 4 F ø 19,05

A A

A

B B B B B

ineu  o  a onne ta e indoor unit 
de ends on a distri t areas ountr

ø 15,

ø 15,

ø 15, ø 15, ø 15,

ø15, ø 15, ø 15,

ø 15,

Do cieczy
Do gazu

JEDNOSTKA 

JEDNOSTKA 

JEDNOSTKA 

JEDNOSTKA 

JEDNOSTKA 

Rura z cieczą
Rura z gazem
Rura z cieczą
Rura z gazem
Rura z cieczą
Rura z gazem
Rura z cieczą
Rura z gazem
Rura z cieczą
Rura z gazem

* Typ z 3 rozgałęzieniami: dotyczy wyłącznie jednostek , , 

Po stronie rury z gazem
Po stronie rury z cieczą

Rozmiar rury (mm)
Rozmiar rury (mm)

Jednostka wewnętrzna
15-50
ø 12,7
ø 6,35

63-140
ø 15,88
ø 9,52

Jednostka zewnętrzna
112-140
ø 15,88
ø 9,52

4.3.2. Podłączenie z wykorzystaniem skrzynki rozgałęzień (Rys. 4-3)

Rura z cieczą 
(mm)

Rura z gazem 
(mm)

ø 9,52

ø 15,88

Rozmiary podłączonych rur różnią się w zależności od 
typu i wydajności jednostek wewnętrznych. Dopasuj 
rozmiar rur do podłączenia skrzynki rozgałęzień z jed-
nostką wewnętrzną. 
Jeśli rozmiar rur podłączonych do skrzynki rozgałę-
zień nie odpowiada rozmiarowi rur podłączonych do 
jednostki wewnętrznej, należy zastosować opcjonalne 
złącza o różnych średnicach (odkształcone) po stronie 
skrzynki rozgałęzień. (Podłącz odkształcone złącza 
bezpośrednio po stronie skrzynki rozgałęzień.)

Złącza o różnych średnicach (wyposażenie opcjonalne) (Rys. 4-4)

Nazwa modelu
Średnica podłączonych rur

mm
Średnica A

mm
Średnica B

mm

1 Tabela poniżej zawiera specyfikację rur dostępnych w sprzedaży.
Średnica zewnętrzna

mm
Grubość izolacji

mm
Materiał izolacyjny

Odporna na ciepło pianka 
z tworzywa sztucznego 

o gęstości względnej 0,045

Sposób podłączeniaNazwa modelu
Połączenia gwintowane 

Lutowanie

Rozmiar rury 
(średnica w mm)

Ciecz
Gaz

ø 9,52
ø 15,88

 Rozmiar rury (skrzynka rozgałęzień-jednostka wewnętrzna) * W przypadku jednostek wewnętrznych serii M lub S. 

Wybór jednostek wewnętrznych możliwych do 
podłączenia zalezy od okręgu/rejonu/kraju.

Typ 
jednostki 
wewnętrznej
Rozmiar rury 
(średnica 
w mm)

 Rozmiar rury (skrzynka rozgałęzień-jednostka wewnętrzna) * W przypadku jednostek wewnętrznych serii P. 
Typ jednostki 
wewnętrznej

*1 W przypadku wykorzystania jednostki wewnętrznej serii P (typ 35 lub 50), 
należy użyć nakrętki podłączonej do urządzenia.

 Nie wolno zastosować nakrętki z wyposażenia jednostki wewnętrznej. 
W przeciwnym razie mogłoby dojść do wycieku gazu lub uszkodzenia rury.

Rura z 2 rozgałęzieniami (złącze):
: wyposażenie opcjonalne

Skrzynka rozgałęzień #2

Skrzynka rozgałęzień #1

Wykorzystano połączenia gwintowane. (bez lutowania)

4. Instalacja rur na czynnik chłodniczy
 W przypadku zastosowania skrzynki z 1 rozgałęzieniem

 W przypadku zastosowania skrzynki z podwójnym rozgałęzieniem

(1) Rozmiar zaworu do jednostki zewnętrznej

(2) Rozmiar zaworu do skrzynki rozgałęzień

Rys. 4-3

Rys. 4-4

4.3. Wybór rozmiaru rur
4.3.1. Podłączenie bez wykorzystania skrzynki rozgałęzień

Przygotowanie rur

2  Upewnij się, że 2 rury na czynnik chłodniczy zostały izolowane, żeby zapobiec 
kondensacji.

3 Promień łuku rur z czynnikiem chłodniczym powinien wynosić przynajmniej 100 mm.

Ostrożnie:
Używaj izolacji o grubości zgodnej ze specyfikacją. Zbyt duża grubość może 
doprowadzić do niepoprawnej instalacji jednostki wewnętrznej i skrzynki roz-
gałęzień, a zbyt mała grubość może spowodować kapanie skroplonej wody.

Rura z 2 rozgałęzieniami (złącze): wyposażenie opcjonalne (Można wybrać 
preferowaną opcję zgodnie ze sposobem podłączenia.)

 Procedura instalacji (rura z 2 rozgałęzieniami (złącze))
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach instalacji MSDD-50AR-E i MSDD-50BR-E. 
 Rozmiar rury (jednostka zewnętrzna-skrzynka rozgałęzień)

Skrzynka rozgałęzień 

Formuła przeliczenia

Rozmiar rury 
(średnica w mm)

Ciecz
Gaz

(kW)

Ciecz
Gaz

(kW)
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A

90
°±

 0
.5

°

øA
45°± 2°

R0.4 - R0.

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

ø 15, 19,3 - 19,7

ø 6,35 17 14 - 1
ø 6,35 22 34 - 42
ø 9,52 22 34 - 42
ø 12,7 26 49 - 61
ø 12,7 29 6  - 2

29 6  - 2ø 15,
ø 15, 36 100 - 120

ø 6,35 0 - 0,5 1,0 - 1,5
ø 9,52 0 - 0,5 1,0 - 1,5
ø 12,7 0 - 0,5 1,0 - 1,5

ø 15, 0 - 0,5 1,0 - 1,5
ø 19,05 0 - 0,5 1,0 - 1,5

B

C

EA

D

Średnica zewnętrzna 
miedzianej rury (mm)

B (Rys. 4-5)

Średnica zewnętrzna 
miedzianej rury (mm)

Wymiary złącz 
Wymiar ø A (mm)

Średnica zewnętrzna 
nakrętki (mm)

Moment dokręcania
(Nm)

Tabela 3 (Rys. 4-6)

Średnica zewnętrzna 
miedzianej rury (mm) Kielicharka do rur do czynnika R410A

A (mm)
Kielicharka do rur do czynnika R22·R407C

Narzędzie zaciskowe

Rys. 4-6

4. Instalacja rur na czynnik chłodniczy

A Wymiary przyciętych złącz
B Moment dokręcania nakrętek

A (Rys. 4-5)

A Przednia osłona rur
B Osłona rury 
C Zawór odcinający
D Panel serwisowy
E Promień łuku: 100 - 150 mm

Rys. 4-5

Rys. 4-7

A Narzynka
B Miedziana rura

4.4. Podłączenie rur (Rys. 4-5)
Rys. 4-1 przedstawia przykład systemu orurowania.
• Zapewnij odpowiednie odprowadzanie kondensatu i zaizoluj orurowanie na czyn-

nik chłodniczy, aby zapobiec skraplaniu się wody. (rura z cieczą/gazem)
• Wzmocnij izolację w zależności od otoczenia, w którym rury na czynnik chłod-

niczy zostały zainstalowane. W przeciwnym wypadku może dojść do skraplania 
wody na powierzchni materiału izolacyjnego. (Odporny na ciepło materiał izola-
cyjny; temperatura: 120°C, grubość: min. 15 mm)

 *  Instalacja rur na czynnik chłodniczy w miejscu narażonym na wysoką temperaturę 
i wilgotność, np. poddasze, może wymagać zastosowania dodatkowej izolacji.

• Żeby zaizolować rury na czynnik chłodniczy, zastosuj odporną na ciepło piankę 
z polietylenu między jednostką wewnętrzną i materiałem izolacyjnym oraz siatkę 
wypełniającą wszystkie przerwy w materiale izolacyjnym.

 (Woda skroplona na rurach mogłaby spowodować skraplanie wody w pomiesz-
czeniu lub oparzenia w przypadku styczności z orurowaniem.)

• 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. A

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

do sprawdzenia wycieków gazu.
• Zastosuj warstwę maszynowego oleju chłodniczego na całej powierzchni uszczel-

niającej złącza. C
• Użyj nakrętek do następujących rozmiarów rury. D
• Uważaj, żeby nie uszkodzić rur podczas wyginania. Promień łuku wynoszący od 

100 do 150 mm jest wystarczający.
• Sprawdź, czy rury nie stykają się z kompresorem. Mogłoby to spowodować niety-

powy hałas lub drgania.

*  Żeby podłączyć ZESTAW PODŁĄCZENIOWY (PAC-LV11M-J) należy 
zapoznać się z instrukcją instalacji ZESTAWU PODŁĄCZENIOWEGO.

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

1  Podłączenie rur należy rozpocząć od jednostki wewnętrznej.  
Nakrętki należy dokręcać korzystając z klucza dynamometrycznego.

2  Skielichuj rury z cieczą i gazem, a następnie zastosuj cienką powłokę oleju 
chłodniczego (na miejscu).

• Jeśli stosujesz zwykłe uszczelnienie rur, więcej informacji na temat kielichowania 
rur z czynnikiem chłodniczym R410A można znaleźć w Tabeli 3.

 Możesz użyć manometru regulacyjnego, żeby sprawdzić wymiar A.

4.5. Rury na czynnik chłodniczy (Rys. 4-7)
Zdemontuj panel serwisowy D (3 śruby) oraz przednią A (2 śruby) i tylną osłonę 
rur B (2 śruby).
1  Podłącz rury na czynnik chłodniczy jednostki wewnętrznej/zewnętrznej przy 

całkowicie zamkniętym zaworze odcinającym po stronie jednostki zewnętrznej.
2  Wykonaj operację odpowietrzania rur jednostki wewnętrznej i orurowania.
3  Po podłączeniu rur na czynnik chłodniczy sprawdź, czy nie ma wycieków gazu 

w podłączonych rurach jednostki wewnętrznej. (Więcej informacji można zna-
leźć w sekcji 4.6 Metoda sprawdzania szczelności rur na czynnik chłodniczy.)

4  Odpompuj obieg chłodniczy poprzez porty serwisowe zaworów odcinający 
po stronie cieczy i po stronie gazu. Następnie otwórz całkowicie zawory odci-
nające (po stronie z gazem i z cieczą). W ten sposób zakończysz połączenie 
obiegu chłodniczego między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną.

• Pozostawienie zamkniętych zaworów odcinających przy pracującym urzą-
dzeniu spowoduje uszkodzenie kompresora i zaworów serwisowych.

• Użyj detektora wycieków lub pieniącej się wody z mydłem do sprawdzenia 
wycieków gazu na orurowaniu i połączeniach w jednostce zewnętrznej.

• Nie wolno używać czynnika chłodniczego z urządzenia do odpowietrzania 
obiegu chłodniczego.

• Po zakończeniu dokręć nakrętki zaworów z odpowiednim momentem dokrę-
cania: od 20 do 25 Nm (od 200 do 250 kgf cm).

 Nieprzestrzeganie nałożenia i dokręcenia nakrętek może spowodować 
wyciek czynnika chłodniczego. Ponadto nie wolno uszkodzić wnętrza 
nakrętek zaworów, ponieważ uszczelniają i zapobiegają wyciekowi czynnika 
chłodniczego. 

5  Użyj szczeliwa do uszczelnienia zakończeń izolacji termicznej wokół rur i złączy, 
żeby zapobiec wyciekaniu wody z izolacji termicznej.
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(1) 1 2

(2) 1 2

4. Instalacja rur na czynnik chłodniczy

A  Zawór odcinający <po stronie 
rury z cieczą> 

B  Zawór odcinający <po stronie 
rury z gazem>

C Port serwisowy
D Sekcja otwierania/zamykania
E Rura lokalna

F  Uszczelnienie - w ten sam sposób należy wykonać 
uszczelnienie po stronie gazu

G Osłona rury
H  Nie wolno korzystać z klucza w tym miejscu. 

Mogłoby to spowodować wyciek czynnika chłodniczego.
I Użyj w tym miejscu 2 kluczy.

Rys. 4-10

*  Ilustracja po lewej wyłącznie jako 
przykład. Kształt zaworu odcinającego, 
położenie portu serwisowego itp. mogą 
się różnić w zależności od modelu.

*  Obróć tylko sekcję  A. 
(Nie skręcaj już dalej sekcji  A i B 
razem.)

C Wąż tłoczący
D Port serwisowy

Rys. 4-11

4.6. Metoda sprawdzania szczelności rur na czynnik chłodniczy
(1) Podłącz narzędzia kontrolne.

• Sprawdź, czy zawory odcinające A i B zostały zamknięte i nie otwieraj ich.
•  Zwiększ ciśnienie obiegu chłodniczego poprzez port serwisowy C zaworu od-

cinającego po stronie z cieczą A i zaworu odcinającego po stronie z gazem B.
(2)  Nie wolno przekroczyć określonej wartości ciśnienia od razu; należy zwiększać 

ciśnienie po trochu.
1  Zwiększ ciśnienie do 0,5 MPa (5 kgf/cm2G), odczekaj 5 minut, a następnie 

sprawdź czy ciśnienie się nie obniżyło.
2  Zwiększ ciśnienie do 1,5 MPa (15 kgf/cm2G), odczekaj 5 minut, a następnie 

sprawdź czy ciśnienie się nie obniżyło.
3  Zwiększ ciśnienie do 4,15 MPa (41,5 kgf/cm2G), a następnie zmierz tempe-

raturę otoczenia i ciśnienie czynnika chłodniczego.
(3)  Jeśli określone ciśnienie utrzymało się przez ok. 1 dzień i nie obniżyło się, rury 

zostały przetestowane i nie występują wycieki.
•  Jeśli temperatura otoczenia zmieni się o 1°C, ciśnienie zmieni się 

o ok. 0,01 MPa (0,1 kgf/cm2G). Dokonaj niezbędnych poprawek.
(4)  Spadek ciśnienia w punkcie (2) lub (3) oznacza wyciek gazu. Ustal miejsce 

wyciekania gazu.

4.7. Metoda otwarcia zaworu odcinającego
(1) Po stronie rury z gazem (Rys. 4-9)
1 Odkręć nakrętkę, pociągnij przyłącze do siebie i wykonaj 1/4 obrotu w lewo, 

żeby otworzyć.
2 Sprawdź czy zawór odcinający został całkowicie otwarty, wciśnij przyłącze i obróć 

nakrętkę do oryginalnego położenia.
(2) Po stronie rury z cieczą (Rys. 4-10)
1 Odkręć nakrętkę i obracaj pręt zaworu w lewo, dopóki nie wysunie się na odle-

głość umożliwiającą użycie klucza imbusowego 4 mm. Przerwij odkręcanie, gdy 
trafi na zatyczkę. (ø 6,35: około 4,5 obrotu) (ø 9,52: około 10 obrotów)

2 Sprawdź czy zawór odcinający został całkowicie otwarty, wciśnij przyłącze 
i obróć nakrętkę do oryginalnego położenia. 

A Zawór F Po stronie pozycji otwartej 
B Po stronie jednostki G Port serwisowy
C Przyłącze H Otwór na wsunięcie klucza
D Korek I Kierunek przepływu czynnika chłodniczego 
E Po stronie rury lokalnej
Rury na czynnik chłodniczy należy dokładnie owinąć
•  Rury należy dokładnie owinąć do średnicy ø 90 przed lub po ich podłączeniu. 

Wykonaj wycięcia w osłonie rur wzdłuż wyżłobień i owiń rury. 
Przerwa na wlocie rury
•  Użyj kitu lub uszczelniacza, żeby uszczelnić wloty rur wokół orurowania i nie 

pozostawić przerw. 
(Jeśli pozostaną przerwy, mogą być emitowane szumy lub do urządzenia może 
przedostawać się woda lub pył, co spowoduje awarię jednostki.)

Środki ostrożności podczas korzystania z zaworu tłoczącego (Rys. 4-11)
Podczas instalacji nie wolno zbyt mocno dokręcać portu serwisowego, mogłoby to 
spowodować deformację i poluzowanie rdzenia zaworu, a co za tym idzie stworzyć 
zagrożenie wycieku gazu.
Po ustawieniu sekcji B obróć tylko sekcję A i dokręć ją. Nie skręcaj już dalej sekcji 
A i B razem po dokręceniu sekcji A.

Rys. 4-8

Rys. 9-4
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P112-140
PAC-SG61DS-E
PAC-SH97DP-E

,0 kW 1,5 kg

(m)  19,0 (g m) (m)  50,0 (g m) ,1  16,0 kW 2,5 kg

16,1 kW ~ 3,0 kg

4,  kg

40 ×
19,0  45 × 50,0  3,0  6,1 kg (po zaokrągleniu w górę)1000 1000

Wydajność całkowita podłączo-
nych jednostek wewnętrznych

Ilość czynnika chłodnicze-
go, którą należy uzupełnić 

jednostki wewnętrzne

Króciec na kondensat
Rynienka odprowadzająca

Ilość czynnika chłodniczego

4. Instalacja rur na czynnik chłodniczy

4.8. Dodatkowe uzupełnienie czynnika chłodniczego
Dodatkowe uzupełnienie czynnika chłodniczego
Dostarczona z fabryki jednostka zewnętrzna nie zawiera czynnika chłodniczego do 
wydłużonego orurowania. Dlatego należy uzupełnić każdy system orurowania na 
czynnik chłodniczy dodatkową ilością czynnika chłodniczego w miejscu instalacji. 
Ponadto, aby prawidłowo przeprowadzić czynności konserwacyjne, należy wpisać 
wymiary i długość poszczególnych rur z cieczą oraz ilość dodanego czynnika 
chłodniczego na tabliczce „Refrigerant amount” (ilość czynnika chłodniczego) 
znajdującej się na jednostce zewnętrznej. 
Obliczenie ilości dodatkowego czynnika chłodniczego
•  Oblicz ilość dodatkowego czynnika chłodniczego na podstawie rozmiaru rur 

z cieczą i długości całego orurowania oraz całkowitej wydajności podłączonych 
jednostek wewnętrznych.

•  W obliczeniach należy uwzględnić wydajność modułu cylindra lub Hydrobox 
wynoszącą 11,2 kW.

•  Oblicz ilość dodatkowego czynnika chłodniczego, korzystając z procedury 
przedstawionej po prawej stronie, a następnie uzupełnij urządzenie dodatkowym 
czynnikiem chłodniczym.

•  Ilości dodatkowego czynnika chłodniczego mniejsze niż 0,1 kg należy zaokrąglić w górę. 
(Na przykład: jeśli obliczona wartość wynosi 6,01 kg, należy ją zaokrąglić do 6,1 kg.)

5. Instalacja odprowadzająca kondensat
Podłączenie rurki odprowadzającej kondensat do jednostki zewnętrznej
Jeśli odprowadzanie kondensatu jest konieczne, wykorzystaj króciec na kondensat lub rynienkę odprowadzającą (wyposażenie opcjonalne).

6. Instalacja elektryczna

6.1. Ostrożnie
1  Należy postępować zgodnie z rozporządzeniami organizacji rządowych 

odnośnie norm technicznych dotyczących sprzętu elektrycznego, przepisami i 
zaleceniami lokalnego dostawcy energii elektrycznej.

2  Przewody sterownika (zwane odtąd linią transmisyjną) należy umieścić z dala 
(przynajmniej 5 cm) od kabli zasilających ze względu na możliwość wystąpienia 
zakłóceń elektrycznych. (Nie wolno umieszczać linii transmisyjnej i kabli zasila-
jących w tej samej rurce kablowej.) 

3  Pamiętaj o uziemieniu jednostki zewnętrznej.
4  Zwróć uwagę na okablowanie skrzynki elementów elektrycznych jednostki 

wewnętrznej i zewnętrznej, ponieważ skrzynka czasami jest demontowana 
podczas przeprowadzania czynności konserwacyjnych.

5  Nie wolno podłączyć zasilania do kostki ze stykami linii transmisyjnej. W przy-
padku podłączenia elementy elektryczne ulegną przepaleniu.

6  W lini transmisyjnej zastosuj 2-żyłowy przewód ekranowany. Jeśli linie trans-
misyjne innych systemów zostaną podłączone do tego samego wielożyłowego 
przewodu, nieprawidłowe przesyłanie i odbiór spowodują błędne działanie 
systemu.

7  Do kostki ze stykami komunikacji jednostki zewnętrznej należy podłączyć wy-
łącznie określoną linię transmisyjną. 
(Linia transmisyjna podłączona do jednostki wewnętrznej: kostka ze stykami TB3 do 
linii transmisyjnej, inne: kostka ze stykami TB7 do scentralizowanego sterowania) 
Nieprawidłowe podłączenie uniemożliwi działanie systemu.

<Dodatkowe uzupełnienie>

Obliczenie ilości dodatkowego czynnika chłodniczego
Rozmiar rury
Rura z cieczą
 ø 6,35

Rozmiar rury
Rura z cieczą
 ø 9,52

Ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu dostarczonym z fabryki

<Przykład>
Model jednostki zewnętrznej: P125
Jednostka wewnętrzna 1 : P63 (7,1 kW) A: ø 9,52 30 m a: ø 9,52 15 m
 2: P40 (4,5 kW)  b: ø 6,35 10 m
 3: P25 (2,8 kW)  c: ø 6,35 10 m
 4: P20 (2,2 kW)  d: ø 6,35 20 m

Całkowita długość poszczególnych linii z cieczą jest następująca:
ø 9,52: A + a = 30 + 15 = 45 m
ø 6,35: b + c + d = 10 + 10 + 20 = 40 m
Wydajność całkowita podłączonych jednostek wewnętrznych jest następująca:
7,1 + 4,5 + 2,8 + 2,2 = 16,6
<Przykładowe obliczenie>
Dodatkowe uzupełnienie czynnika chłodniczego

8  W przypadku podłączenia sterownika wyższej klasy lub pracy w grupie różnych 
systemów chłodniczych wymagana jest linia sterowania do przesyłania między 
jednostkami zewnętrznymi. 
Podłącz linię sterowania między kostkami ze stykami przeznaczonymi do scen-
tralizowanego sterowania. (2-żyłowa linia bez polaryzacji ) 
W przypadku pracy w grupie różnych systemów chłodniczych bez podłączone-
go sterownika wyższej klasy w jednej z jednostek zewnętrznych zmień zworkę 
zwierającą ze złącza CN41 na CN40. 

9 Grupa jest ustawiona za pomocą pilota.
  Podłączając ZESTAW PODŁĄCZENIOWY (PAC-LV11M-J) i jednostkę 

wewnętrzną serii M, należy zapoznać się z instrukcją instalacji ZESTAWU 
PODŁĄCZENIOWEGO. 

  Podłączając skrzynkę rozgałęzień należy włączyć zasilanie jednostek 
wewnętrznych i skrzynki rozgałęzień przed włączeniem zasilania jednostki 
zewnętrznej.

Przy spełnieniu poniż-
szych warunków
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3. Przewody zdalnego sterownika MA
Rodzaj przewodów zdalnego sterowania

Średnica przewodu
Uwagi

Elastyczny 2-żyłowy przewód (nieekranowany) CVV
Od 0,3 do 1,25 mm2 (od 0,75 do 1,25 mm2)*
Do 200 m

* Podłączony do prostego zdalnego sterownika. 
2 Przykładowe okablowanie
• Nazwa sterownika, symbol i dopuszczalna liczba sterowników.

Rodzaj przewodów zdalnego sterowania
Średnica przewodu

Uwagi

Przewód ekranowany CVVS, CPEVS lub MVVS
Od 0,5 do 1,25 mm2

Jeśli długość przewodu przekracza 10 m, 
należy zastosować przewód o tych samych 
parametrach co przewody linii transmisyjnej.

Nazwa
Sterownik jednostki zewnętrznej

Sterownik jednostki 
wewnętrznej

Zdalny sterownik

Symbol Dopuszczalna liczba sterowników

Od 1 do 10 sterowników na 1 jednostkę zewnętrzną
Od 1 do 12 sterowników na 1 jednostkę zewnętrzną
Od 1 do 12 sterowników na 1 jednostkę zewnętrzną
Maksymalnie 12 sterowników 
dla 1 jednostki zewnętrznej
Maksymalnie 2 sterowniki na grupę

Jednostka
Jednostka wewnętrzna (urządzenie główne)
Jednostka wewnętrzna (urzą-

dzenie podrzędne)

Jednostka zewnętrzna

M-NET R/C (urządzenie główne)
M-NET R/C (urządzenie podrzędne)

MA R/C

Zakres
Od 01 do 50

Od 01 do 50

Od 51 do 100

Od 101 do 150
Od 151 do 200

Sposób ustawienia
Użyj najnowszego adresu w tej samej grupie jednostek wewnętrznych
Użyj adresu innego niż adres jednostki wewnętrznej (urządzenie główne) spośród urządzeń w tej samej grupie jedno-
stek wewnętrznych. Powinien to być kolejny adres po adresie jednostki wewnętrznej (urządzenie główne)
Użyj najnowszego adresu wszystkich jednostek wewnętrznych plus 50
* Adres automatycznie zostanie zmieniony na „100”, jeśli został ustawiony na „01 - 50”.
Ustaw adres jednostki wewnętrznej (urządzenie główne) w tej samej grupie plus 100
Ustaw adres jednostki wewnętrznej (urządzenie główne) w tej samej grupie plus 150
Ustawienie adresu nie jest konieczne (konieczne jest ustawienie urządzenia głównego/podrzędnego)

h. Ustawienia pracy w grupie wielu jednostek wewnętrznych można przeprowadzić za pomocą zdalnego sterownika (RC) po włączeniu zasilania.
i. W przypadku podłączenia jednostki PWFY

6. Instalacja elektryczna

A Zasilanie
B Zasilanie skrzynki rozgałęzień
C  Zacisk na skrzynce elementów elek-

trycznych
D Linia transmisyjna

E Zacisk na skrzynce elementów elektrycznych
F Zacisk na skrzynce elementów elektrycznych

Rys. 6-1

6.3. Podłączenie przewodów transmisyjnych
1 Typy przewodów zdalnego sterowania
1. Podłączenie przewodów transmisyjnych
• Typy przewodów zdalnego sterowania: przewód ekranowany CVVS, CPEVS lub MVVS
• Przekrój przewodów: ponad 1,25 mm2

• Maksymalna długość okablowania: do 200 m

2. Przewody zdalnego sterownika M-NET

6.2.  Skrzynka sterująca i miejsce podłączenia okablo-
wania (Rys. 6-1)

1. Podłącz linię transmisyjną jednostki wewnętrznej do kostki ze stykami linii transmi-
syjnej (TB3), albo podłącz przewody między jednostkami zewnętrznymi lub podłącz 
przewody systemu scentralizowanego sterowania do kostki ze stykami scentralizo-
wanego sterowania (TB7).

 Jeśli wykorzystujesz przewody ekranowane, podłącz ekranowany przewód uzie-
miający linii transmisyjnej jednostki wewnętrznej do zacisku (E lub F) oraz podłącz 
ekranowany przewód uziemiający linii między jednostkami zewnętrznymi i linią 
transmisyjną systemu scentralizowanego sterowania do ekranowanego styku (S) 
na kostce ze stykami scentralizowanego sterowania (TB7). W przypadku jednostek 
zewnętrznych, w których złącze zasilające CN41 zostało zmienione na CN40, ekra-
nowany styk (S) na kostce ze stykami systemu scentralizowanego sterowania (TB7) 
należy również podłączyć do zacisku (E lub F) wykorzystując dostarczony przewód.

2. Kostka ze stykami (TB1B) do zasilania skrzynki rozgałęzień (220-240 V~, maks. 6 A).

Ostrożnie:
Nie wolno podłączyć linii transmisyjnej jednostki wewnętrznej ani linii 
transmisyjnej systemu scentralizowanego sterowania do kostki ze stykami 
(TB1B). Podłączenie linii transmisyjnych może spowodować uszkodzenie 
kostki ze stykami jednostki wewnętrznej lub scentralizowanego sterowania.

Przykład systemu pracy w grupie z wieloma jednostkami zewnętrznymi (Konieczne są przewody ekranowane i ustawienie adresów.)
<Przykłady przewodów transmisyjnych: w przypadku nie zastosowania skrzynki rozgałęzień>
 Zdalny sterownik M-NET (Rys. 6-2)
 Zdalny sterownik MA (Rys. 6-3) 
<Sposób instalacji przewodów i ustawienia adresu>
a. Do podłączenia jednostki zewnętrznej (OC) i jednostki wewnętrznej (IC), wszystkich jednostek OC-OC oraz wszystkich jednostek IC-IC należy zawsze stosować prze-

wody ekranowane.
b. Podłączając styki M1 i M2 oraz styk uziemienia na kostce ze stykami przewodu transmisyjnego (TB3) w poszczególnych jednostkach zewnętrznych (OC) do styków 

M1, M2 i S na kostce ze stykami przewodu transmisyjnego jednostki wewnętrznej (IC), poprowadź odpowiednie przewody.
c. Podłącz styki 1 (M1) i 2 (M2) na kostce ze stykami przewodu transmisyjnego jednostki wewnętrznej (IC), która posiada najnowszy adres w tej samej grupie, do kostki 

ze stykami zdalnego sterownika (RC).
d. Podłącz styki M1, M2 i S na kostce ze stykami scentralizowanego sterowania (TB7) przeznaczone do podłączenia jednostki zewnętrznej (OC).
e. Nie należy zmieniać położenia zworki złącza CN41 na panelu sterowania.
f.  Podłącz ekranowany przewód uziemiający linii transmisyjnej jednostek wewnętrznych do ekranowanego styku (S) na kostce ze stykami (TB3) oraz styk (S) do zacisku 

(E lub F), wykorzystując dostarczony przewód.
 Podłącz ekranowany przewód uziemiający linii między jednostkami zewnętrznymi i linią transmisyjną systemu scentralizowanego sterowania do ekranowanego styku 

(S) na kostce ze stykami (TB7).
g. Ustaw przełącznik ustawienia adresu w następujący sposób.

• Nie przeprowadzaj ustawień grupy w przypadku jednostki PWFY i jednostek wewnętrznych.
• Nie można ustawić równoczesnego działania jednostek PWFY i Lossnay.
• Do obsługi jednostki PWFY wykorzystaj zdalny sterownik WMA.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji instalacji jednostki PWFY.
j. W przypadku podłączenie modułu cylindra lub Hydrobox
• Nie przeprowadzaj ustawień grupy w przypadku modułu cylindra lub Hydrobox i innych jednostek wewnętrznych.
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( ): Przykładowy adres

6. Instalacja elektryczna
<Dopuszczalne długości>
1 Zdalny sterownik M-NET
• Maks. długość przewodów między jednostkami zewnętrznymi: L1+L2+L3+L4 i L1+L2+L3+L5 i L1+L2+L6+L7  500 m (przynajmniej 1,25 mm2)
• Maks. długość przewodu transmisyjnego: L1 i L3+L4 i L3+L5 i L6 i L2+L6 i L7  200 m (przynajmniej 1,25 mm2)
• Długość przewodu zdalnego sterownika: 1, 2, 3+ 4,  4 S 10 m (od 0,5 do 1,25 mm2)
  Jeśli długość przekracza 10 m, zastosuj ekranowany przewód o przekroju 1,25 mm2. Długość tej sekcji (Ls) 

należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu maksymalnej długości i długości całkowitej.
2 Zdalny sterownik MA
• Maks. długość przewodów jednostki zewnętrznej (przewód M-NET): L1+L2+L3+L4 i L1+L2+L6+L7  500 m (przynajmniej 1,25 mm2)
• Maks. długość przewodu transmisyjnego (przewód M-NET): L1 i L3+L4 i L6 i L2+L6 i L7  200 m (przynajmniej 1,25 mm2)
• Długość przewodu zdalnego sterownika: m1 i m1+m2 +m3 i m1+m2+m3+m4  200 m (od 0,3 do 1,25 mm2)

A: Grupa
B: Grupa
C: Grupa
D: Przewód ekranowany
E: Zdalny sterownik podrzędny
F: Zacisk na skrzynce elementów elektrycznych
(): Adres

Rys. 6-2 Rys. 6-3

A: Grupa 
B: Grupa
C: Grupa
D: Przewód ekranowany
E: Zdalny sterownik podrzędny
F: Zacisk na skrzynce elementów elektrycznych 
(): Adres

<Przykład przewodu transmisyjnego: w przypadku zastosowania skrzynki rozgałęzień>

Rys. 6-4

<Dopuszczalne długości>
Maks. długość przewodów jednostki zewnętrznej (przewód M-NET):
L1 + L2 + L3 +L4 + L5 ≤ 500 m (przynajmniej 1,25 mm2)
Maks. długość przewodu transmisyjnego (przewód M-NET):
L1 + L2, L3, L3 + L4, L5 ≤ 200 m (przynajmniej 1,25 mm2)

 Zdalny sterownik M-NET  Zdalny sterownik MA
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S1/S2/S3

L1/L2/L3/N

L/N

S1/S2/S3

S1/S2/S3

S1/S2/S3

L/N

S1/S2/S3

S1/S2/S3

S1/S2/S3

D

C

D

D

D

C

D

A

F

Jednostka zewnętrzna

Zasilanie 1-fazowe
Zasilanie 3-fazowe

Sposób zasilania skrzynki rozgałęzień
Zasilanie z jednost-

ki zewnętrznej
 Niewymagane

Wymagane

Oddzielne zasilanie

Wymagane
Wymagane
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6.4. Okablowanie zasilania i wydajność urządzeń
Schemat okablowania: w przypadku nie zastosowania skrzynki rozgałęzień (przykład) (Rys. 6-5)

~/N 220/230/240 V, 50 Hz
~ /N, 220 V, 60 Hz

~/N 220/230/240 V, 50 Hz 
~ /N, 220 V, 60 Hz

Schemat okablowania: w przypadku zastosowania skrzynki rozgałęzień (przykład) (Rys. 6-6)
<W przypadku zasilania z jednostki zewnętrznej>

~/N 220/230/240 V, 50 Hz 
~ /N, 220 V, 60 Hz

 Urządzenia serii PUMY-P·YKM(E)

3N~380/400/415 V, 50 Hz

<W przypadku oddzielnego zasilania>

~/N 220/230/240 V, 50 Hz
~ /N, 220 V, 60 Hz

 Urządzenia serii PUMY-P·YKM(E)

3N~380/400/415 V, 50 Hz

Rys. 5-6

~/N 220/230/240 V, 50 Hz
~ /N, 230 V, 60 Hz

A  Przełącznik (bezpieczniki instalacji elektrycznej 
i różnicowe) 

B Jednostka zewnętrzna
C Skrzynka przełączników
D  Sterownik A jednostki wewnętrznej (jednostka 

wewnętrzna serii M.P.S.)
E  Sterownik M-NET jednostki wewnętrznej (jednostka 

wewnętrzna City Multi)

A  Przełącznik (bezpieczniki instalacji elektrycznej i różnicowe)

B Jednostka zewnętrzna

C Skrzynka rozgałęzień

D  Sterownik A jednostki wewnętrznej (jednostka wewnętrzna 

serii M.P.S.)

E  Sterownik M-NET jednostki wewnętrznej (jednostka 

wewnętrzna City Multi)

F Skrzynka przełączników

Uwaga: Skrzynka dławika (wyposażenie opcjonalne)
Jeśli produkt nie jest wykorzystywany w zastosowaniach profesjonalnych, 
może zachodzić konieczność zainstalowania skrzynki dławika.

Rys. 6-6

 Urządzenia serii PUMY-P·VKM

 Urządzenia serii PUMY-P·YKM(E)

3N~380/400/415 V, 50 Hz

 Urządzenia serii PUMY-P·VKM

Uziemienie

 Urządzenia serii PUMY-P·VKM
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V1 V2
SEZ-KD VA, PCA-RP KA , PLA-ZRP BA(. K) 19,8

2,4

PEAD-RP A (L). K 26,9
MLZ-KA VA, SLZ-KA, VA (L)3 9,9
MSZ-FH VE, MSZ-SF VE, MSZ-EF VE, MSZ-SF VA, 
MSZ-GF VE 6,8

MFZ-K VE 7,4
5,1 3,0
5,1 5,0*

V1 V2
MSY-EF VE, MSY-GE VA, MSY-GH, MSZ-GE VA,
MSZ-SF VA, MSZ-SF VE, MSZ-EF VE, MSZ-FH VE 6,8

2,4MFZ-K VE 7,4
3,5

V1 V2
PMFY-VBM, PLFY-VBM, PEFY-VMS1, PCFY-VKM, 
PKFY-VHM, PKFY-VKM, PFFY-VKM, PFFY-VLRMM 19,8

2,4PLFY-VCM 9,9
PKFY-VBM 3,5
PEFY-VMA 38 1,6
PLFY-VLMD, PEFY-VMH, PEFY-VMR, PDFY-VM,
PFFY-VLEM, PFFY-VLRM, PWFY-VM 0 0

P112-140V 6 – 6 32 A

P112-140Y 1,5 – 1,5 16 A

P112-140V 6 – 6 40 A

P112-140Y 2,5 – 2,5 20 A

1,5 1,5 1,5 16 16 20
2,5 2,5 2,5 25 25 30
4,0 4,0 4,0 32 32 40

Model

Model

Jednostka 
zewnętrzna

Jednostka 
zewnętrzna

Zasilanie

~/N 220/230/240 V, 50 Hz 
~ /N, 220 V, 60 Hz

3N~380/400/415 V, 50 Hz

Minimalny przekrój przewodu (mm2)
Kabel zasilający Odgałęzienia Przewód uziemiający

Bezpiecznik instalacji 
elektrycznej *1 Bezpiecznik różnicowy

32 A, 30 mA, 0,1 s lub mniej

16 A, 30 mA, 0,1 s lub mniej

Zasilanie

~/N 220/230/240 V, 50 Hz
~ /N, 220 V, 60 Hz

3N~380/400/415 V, 50 Hz

Minimalny przekrój przewodu (mm2)
Kabel zasilający Odgałęzienia Przewód uziemiający

Bezpiecznik instalacji 
elektrycznej *1

*1 Należy zapewnić bezpiecznik o separacji styku przynajmniej 3,0 mm dla każdego bieguna. Zastosuj bezpiecznik (NF) lub bezpiecznik różnicowy (NV).

Bezpiecznik różnicowy

40 A, 30 mA, 0,1 s lub mniej

20 A, 30 mA, 0,1 s lub mniej

<Jednostki wewnętrzne>

Całkowity prąd pracy jednostki wewnętrznej

F0 = 16 A lub mniej *2
F0 = 25 A lub mniej *2
F0 = 32 A lub mniej *2

Minimalny przekrój przewodu (mm2)
Kabel zasilający Odgałęzienia Przewód uziemiający Bezpiecznik różnicowy *1

Czułość prądowa 20 A *3
Czułość prądowa 30 A *3
Czułość prądowa 40 A *3

Lokalny przełącznik (A)
Obciążenie Bezpiecznik

Bezpiecznik instalacji 
elektrycznej (NFB)

Podłącz do skrzynki rozgałęzień (PAC-MKBC)

Podłącz do zestawu podłączeniowego (PAC-LV11M)

Jednostka wewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

Typ 1
Typ 2
Typ 3

Typ 4

Typ 5
Typ 6
Typ 7

Skrzynka rozgałęzień (PAC-MKBC)
Ecodan generacji C

* Podana wartość może być wyższa ze względu na lokalnie podłączony rozrusznik.

Typ 1

Typ 1

Typ 2
Typ 3 Zestaw podłączeniowy (PAC-LV11M)

Jednostka wewnętrzna

Typ 2
Typ 3
Typ 4

Typ 5
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Przekrój kabla zasilającego i pojemności Wł./WYŁ. 
<W przypadku oddzielnego zasilania>

<W przypadku zasilania z jednostki zewnętrznej>

Maks. dopuszczalna impedancja systemu zgodna z IEC61000-3-3.
*1 Bezpiecznik 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} + {V1 x (ilość typu 2)/C} + {V1 x (ilość typu 3)/C} + {V1 x (ilość innych typów)/C}

C : Wielokrotność prądu zadziałania o czasie zadziałania 0,01 s
Należy przyjąć wartość „C” z charakterystyki prądu zadziałania bezpiecznika.
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 Caution:
A ter using the iso ator, e sure to turn o  and on the ain ower su  to reset the s ste  Otherwise, the outdoor unit a  not e a e to dete t the ran h

o es  or indoor units

B1

B2

L

N

IMPORTANT
Ma e sure that the urrent ea age rea er is one o ati e with higher har oni s
A wa s use a urrent ea age rea er that is o ati e with higher har oni s as this unit is e ui ed with an in erter
The use o  an inade uate rea er an ause the in orre t o eration o  in erter

G1

V3
1,5 mm2 48
2,5 mm2 56
4,0 mm2 66

6000

600

60

10

1

1 2 3 4 6 8

C

10 20

0,1

0,01

30 lub mniej
100 lub mniej

Czułość prądowa
30 mA, 0,1 s lub mniej

100 mA, 0,1 s lub mniej

Przekrój przewodu

WAŻNE
Upewnij się, czy bezpiecznik różnicowy jest zgodny z wyższymi harmonicznymi.
Zawsze używaj bezpiecznika różnicowego zgodnego z wyższymi harmonicznymi, ponieważ urządzenie posiada inwerter.
Użycie niewłaściwego bezpiecznika może spowodować nieprawidłową pracę inwertera.

Ostrożnie:
Po zastosowaniu izolatora należy pamiętać o wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania, żeby zresetować system. W przeciwnym wypadku jednostka ze-
wnętrzna mogłaby nie wykryć skrzynki(ek) rozgałęzień lub jednostek wewnętrznych.

Znamionowy prąd zadziałania (x)

Kostka ze 
stykami

Poluzuj śrubę zacisku.

<Przykładowe obliczenie „F2”>
Warunek PEFY-VMS x 4 + PEFY-VMA × 1, C = 8 (zapoznaj się z przykładowym wykresem)
F2 = 18,6 × 4/8 + 38 x 1/8 

= 14,05
→ 16-amperowy bezpiecznik (prąd zadziałania = 8 × 16 A przy 0,01 s)

* 3 Czułość prądowa została obliczona przy pomocy poniższej formuły.
G1 =  V2 x (ilość typu 1) + V2 × (ilość typu 2) + V2 × (ilość typu 3) + V2 x (ilość innych) + V3 x (długość przewodu 

[km])

6. Instalacja elektryczna

Przykładowy wykres

PRZYKŁAD

Ostrzeżenie:
• Pamiętaj o użyciu przewodów podanego typu i starannym ich podłączeniu, żeby zewnętrzne siły nie przenosiły się na złącza. Niedokładnie wykonane podłą-

czenia mogą doprowadzić do wytworzenia ciepła lub pożaru.
• Pamiętaj o zainstalowaniu odpowiedniego typu przełącznika zabezpieczającego przed przeciążeniem prądowym. Pamiętaj, że w powstałym przeciążeniu 

prądowym może znajdować się również składowa stałoprądowa.
• Dokładnie przymocuj osłony kostki ze stykami/panel jednostki zewnętrznej.
 Niepoprawne przymocowanie, może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym ze względu na działanie pyłu, wody itp.

1.  Podczas przeprowadzania instalacji elektrycznej i wykonywania podłączeń należy pamiętać o warunkach otoczenia (temperaturze otoczenia, bezpośrednim 
świetle słonecznym, wodzie deszczowej itp.).

2.  Przekrój przewodu jest wartością minimalną dla rurki kablowej. Przekrój kabla zasilającego powinien być o 1 stopień większy ze względu na spadki napięcia. 
Upewnij się, że napięcie źródła zasilania nie spada poniżej 10%.

3.  Specjalne wymagania odnoście okablowania powinny być zgodne z lokalnymi przepisami.
4.  Kable zasilające części urządzeń do użytku zewnętrznego nie powinny być cieńsze niż polichloroprenowy, elastyczny kabel powlekany (projekt 60245 

IEC57). Na przykład: zastosuj przewody YZW.
5. Zainstaluj uziemienie dłuższe niż inne przewody.

Ostrożnie:
• Uważaj, żeby nie pomylić się przy podłączaniu przewodów.
• Mocno dokręć śruby zacisków, żeby się nie poluzowały.
• Po dokręceniu lekko pociągnij przewody upewniając się, że się nie wysuwają.
• Jeśli przewód połączeniowy nie zostanie prawidłowo podłączony do kostki ze stykami, urządzenie nie będzie prawidło-

wo pracować.
• Niektóre miejsca instalacje mogą wymagać zainstalowania bezpiecznika różnicowego. Brak bezpiecznika różnicowego 

stwarza zagrożenie porażenia prądem.
• Nie wolno stosować bezpieczników o nieprawidłowym obciążeniu. Zastosowanie bezpiecznika, przewodu lub przewodu 

miedzianego o zbyt dużym obciążeniu może doprowadzić do awarii lub pożaru.
Szczegóły podłączenia

Nie wolno splatać kabla zasilającego ani przewodu połączeniowego skrzynki rozgałęzień jednostki wewnętrznej/zewnętrznej. W przeciwnym wypadku może dojść do wydobywania się dymu, pożaru lub usterki linii komunikacyjnej.

Ostrzeżenie:
• Na styku S3 w przewodzie sterownika A obecny jest wysokonapięciowy potencjał wynikający z konstrukcji obwodu elektrycznego, który nie posiada izolacji 

elektrycznej między linią zasilającą a komunikacyjną linią sygnałową. Z tego względu należy wyłączyć główne zasilanie podczas przeprowadzania czynności 
serwisowych. Gdy urządzenie jest pod prądem nie należy dotykać styków S1, S2, S3. Jeśli między jednostką zewnętrzną a skrzynką rozgałęzień/jednostką 
wewnętrzną a skrzynką rozgałęzień ma być użyty izolator, należy użyć typu trójpolowego lub dwupolowego. (Zapoznaj się z poniższym rysunkiem.)

Pamiętaj o podłączeniu przewodów połączeniowych jednostki zewnętrznej-skrzynki rozgałęzień/jednostki wewnętrznej-skrzynki rozgałęzień bezpośrednio do urządzeń 
(nie stosuj złącz pośrednich).
Jeśli woda przedostanie się do przewodów i doprowadzi do wadliwej izolacji uziemienia lub nieprawidłowego styku w miejscach połączenia, złącza pośrednie mogą 
spowodować błędy komunikacji.
(Jeśli złącza pośrednie są konieczne, należy podjąć środki zaradcze, aby zapobiec przedostawaniu się wody do przewodów.)
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Przewód

Izolator dwupolowy (przełącznik)

Skrzynka rozgałęzień 

Jednostka 
zewnętrzna
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Port A B C D E –

O

OFF 1 2 3 4 5 6

SW1
51 - 100 1 - 50 – –

 SW1 1 2 3 4 5

O O O O O

Port A B C D E

Addres 01 (SW11, 12)

02 03 04 05

SW1 1 2 3 4 5 (6)

Port A B C D E

 
 

(kolejne numery)

Jednostki wewnętrzne zostały podłączone 
Jednostki wewnętrzne nie zostały podłączone

(nieuży-
wany)

Jednostka 
zewnętrzna

(51) *1

Skrzynka rozgałęzień <1>
adres (01) *2
SW1 1, 2, 3, 4, 5 ON (wł.)

(01) = port A
(02) = port B
(03) = port C
(04) = port D
(05) = port E

adres (06) *3
SW1 1, 2, 3 ON (wł.)
SW1 4, 5 OFF (wył.)

(06) = port A
(07) = port B
(08) = port C

Jednostka wewnętrzna
Jednostka wewnętrzna
Jednostka wewnętrzna
Jednostka wewnętrzna
Jednostka wewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

Jednostka 
zewnętrzna

adres
(51) *1

Skrzynka rozgałęzień <1>
adres (01) *2
SW1 1, 3, 5 ON (wł.)
SW1 2, 4 OFF (wył.)

(01) = port A 
brak    port B
(02) = port C
brak    port D
(03) = port E

adres (04) *3
SW1 1, 3, 5 ON (wł.)
SW1 2, 4 OFF (wył.)

(04) = port A
brak    port B
(05) = port C
brak    port D
(06) = port E
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6.5. Ustawienie adresu
Ustawienie adresu przełącznika

Adres

Prze-
łącznik

Jednostka zewnętrzna

pozycja 
dziesiątek 

SWU2

pozycja 
dziesiątek 

SW12

pozycja 
jedności 
SWU1

pozycja 
jedności 
SW11

Zakres

Usta-
wienie

Adres rozgałęzienia 
+ 50

Skrzynka rozgałęzień 

Zgodnie z ustawionym adresem (np. 01), ustawiane są 
kolejne adresy podłączonych jednostek wewnętrznych (np. 
02, 03, 04 i 05).

Uwaga: 1. Adres skrzynki rozgałęzień
Ustawiając adres, użyj numerów z przedziału 1-50. 
Przykład: Ustawiony adres to 47 i podłączonych jest 5 jednostek wewnętrznych (A, B, C, D i E). 
Jeśli A: (47), B: (48), C: (49), D: (50) i E: (51), adres E jest nieprawidłowy, ponieważ przekracza 50.

Przykład 1. Jednostka zewnętrzna + rozgałęzienie <1> (jednostki wewnętrzne A, B, C, D, E) + rozgałęzienie <2> (jednostki wewnętrzne A, B, C)

Przykład 2. Jednostka zewnętrzna + rozgałęzienie <1> (jednostki wewnętrzne A, C, E) + rozgałęzienie <2> (jednostki wewnętrzne A, C, E)

Jednostka 
wewnętrzna

ON (wł.): połączenie wewnętrzne
OFF (wył.): brak połączenia

* SW1-6 niewykorzystany.

Należy określić, czy jednostki wewnętrzne zostały pod-
łączone do poszczególnych portów (A, B, C, D i E).

*1 Adres jednostki zewnętrznej
Skrzynka rozgałęzień <1> adres początkowy + 50 
= 01 + 50 = 51

*2 Skrzynka rozgałęzień <1>
Adres portu A = adres początkowy = 01 
Adres portu B = adres początkowy + 1 = 02
Adres portu C = adres początkowy + 2 = 03
Adres portu D = adres początkowy + 3 = 04
Adres portu E = adres początkowy + 4 = 05

*3 Skrzynka rozgałęzień <2>
Skrzynka rozgałęzień <2> adres początkowy

= skrzynka rozgałęzień <1> najstarszy adres 
początkowy + 1
= 05 + 1 = 06

Adres portu A = adres początkowy = 06
Adres portu B = adres początkowy + 1 = 07
Adres portu C = adres początkowy + 2 = 08

*1 Adres jednostki zewnętrznej
Skrzynka rozgałęzień <1> adres początkowy + 50 
= 01 + 50 = 51

*2 Skrzynka rozgałęzień <1>
Adres portu A = adres początkowy = 01
Adres portu B, brak podłączenia
Adres portu C = adres początkowy + 1 = 02
Adres portu D, brak podłączenia
Adres portu E = adres początkowy + 2 = 03

*3 Skrzynka rozgałęzień <2>
Skrzynka rozgałęzień <2> adres początkowy

= skrzynka rozgałęzień <1> najstarszy adres 
początkowy + 1
= 03 + 1 = 04

Adres portu A = adres początkowy = 04
Adres portu B, brak podłączenia
Adres portu C = adres początkowy + 1 = 05
Adres portu D, brak podłączenia
Adres portu E = adres początkowy + 2 = 06

Adresy jedno-
stek wewnętrz-
nych nie zostały 
ustawione.

Jednostka

Ustawienie połączeniaAdres

Brak

Port

Skrzynka rozgałęzień <2>

adres

Skrzynka rozgałęzień <2>
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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 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 MΩ.

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

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

Rezystancja izolacji
Po zakończeniu instalacji lub po dłuższej przerwie w zasilaniu urządzenia rezystan-
cja izolacji spadnie się poniżej 1 MΩ ze względu na akumulację czynnika chłodni-
czego w kompresorze. Nie oznacza to usterki urządzenia. Przeprowadź poniższe 
procedury.
1.  Odłącz przewody od kompresora i zmierz rezystancję izolacji kompresora.
2.  Rezystancja izolacji poniżej 1 MΩ oznacza usterkę kompresora lub spadek rezy-

stancji spowodowany akumulacją czynnika chłodniczego w kompresorze.

7.2. Uruchomienie testowe
7.2.1. Korzystanie z pilota zdalnego sterowania
Zapoznaj się z instrukcją instalacji jednostki wewnętrznej.

• Pamiętaj o przeprowadzeniu uruchomienia testowego wszystkich jednostek 
wewnętrznych. Postępując zgodnie z zaleceniami instrukcji instalacji dostar-
czonej z urządzeniem, sprawdź, czy poszczególne jednostki wewnętrzne 
działają prawidłowo.

• Równoczesne przeprowadzenie uruchomienia testowego wszystkich jedno-
stek wewnętrznych uniemożliwia wykrycie nieprawidłowych podłączeń (jeśli 
występują) rur na czynnik chłodniczy i przewodów.

* Nie jest możliwe uruchomienie kompresora przez 3 minuty po włączeniu 
zasilania.

• Natychmiast po włączeniu zasilania lub przy niskiej temperaturze zewnętrz-
nej kompresor może emitować szumy.

7.3. Gromadzenie czynnika chłodniczego (odpompowanie)
Przeprowadź poniższe procedury, żeby zgromadzić czynnik chłodniczy przed prze-
niesieniem jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej w inne miejsce. 
1 Wyłącz bezpiecznik
2  Podłącz manometr (po stronie niskiego ciśnienia) do portu serwisowego zaworu 

odcinającego po stronie gazu.
3 Zamknij w zawór odcinający po stronie cieczy. 
4 Zasilanie (bezpiecznik).

*  Uruchomienie komunikacji jednostki wewnętrznej/zewnętrznej trwa ok. 3 minu-
ty po włączeniu zasilania (bezpiecznika). Uruchom operację odpompowania na 
3 - 4 minuty po włączeniu zasilania (bezpiecznika).

5  Przeprowadź uruchomienie testowe w trybie chłodzenia. (Sprawdź czy przełącz-
nik SW3-2 jest ustawiony w pozycji OFF (wył.), a następnie ustaw przełącznik 
SW3-1 w pozycji ON (wł.).) Uruchomi się kompresor (jednostki zewnętrznej) oraz 
wentylatory (jednostki wewnętrznej i zewnętrznej) i rozpocznie się uruchomienie 
testowe w trybie chłodzenia. Po ok. 5 minutach pracy urządzenia w trybie chło-
dzenia zmień ustawienie przełącznika serwisowego jednostki zewnętrznej SW2-4 
(przełącznik odpompowania) z pozycji ON (wł.) na pozycję OFF (wył.).
*  Nie wolno dopuścić do zbyt długiej pracy urządzenia przy ustawieniu przełącz-

nika SW2-4 w pozycji ON (wł.). 
Pamiętaj, aby po zakończeniu odpompowania ustawić przełącznik w pozycji 
OFF (wył.).

3.  Jeśli przewody zostały podłączone do kompresora, po włączeniu zasilania rozpo-
cznie się rozgrzewanie kompresora. Po utrzymaniu włączonego zasilania przez 
okresy czasu podane poniżej należy ponownie zmierzyć rezystancję izolacji.
•  Rezystancja izolacji obniża się ze względu na akumulację czynnika chłodni-

czego w kompresorze. Rezystancja wzrośnie powyżej 1 MΩ, jeśli kompresor 
nagrzewał się do 12 godzin. 
(Czas konieczny do rozgrzania kompresora zależy od warunków atmosferycz-
nych i akumulacji czynnika chłodniczego.)

•  Praca kompresora z nagromadzonym czynnikiem chłodniczym wymaga roz-
grzewania kompresora przynajmniej przez 12 godzin, aby zapobiec awarii.

4. Wzrost rezystancji izolacji powyżej 1 MΩ nie oznacza usterki kompresora.

Ostrożnie:
•  Kompresor nie uruchomi się, dopóki nie będzie prawidłowego podłączenia 

fazy zasilania.
• Włącz zasilanie przynajmniej na 12 godzin przed uruchomieniem urządzenia.
-  Natychmiastowe uruchomienie urządzenia po włączeniu zasilania głównym wy-

łącznikiem sieciowym może spowodować poważne uszkodzenie wewnętrznych 
elementów klimatyzatora. Główny wyłącznik sieciowy powinien być włączony 
przez cały sezon eksploatacji klimatyzatora.

► Należy sprawdzić czy:
•  Jednostka zewnętrzna nie jest uszkodzona. Jeśli jednostka zewnętrzna jest 

uszkodzona, wskaźniki LED na płycie sterującej jednostki zewnętrznej pulsują.
•  Zawory odcinające po stronie z gazem i po stronie z cieczą są w pełni otwarte.

Informacje o mechanizmie chroniącym przed restartem
Po zatrzymaniu kompresora uaktywnia się urządzenie uniemożliwiające ponowne 
uruchomienie kompresora przez 3 minuty, co pozwala chronić klimatyzator.

6 W pełni zamknij zawór odcinający po stronie rury z gazem, jeśli manometr 
wskaże wartość od 0,05 do 0 MPa (ok. 0,5 - 0 kgf/cm2)

7 Zatrzymaj pracę klimatyzatora (przełącznik SW3-1: OFF (wył.) i przełącznik 
SW3-2: OFF (wył.)) Zmień ustawienie przełącznika serwisowego jednostki 
zewnętrznej SW2-4 z pozycji ON (wł.) na pozycję OFF (wył.). 

8 Wyłącz zasilanie (bezpiecznik).
*  Jeśli zbyt dużo czynnika chłodniczego zostanie dodanego do układu klima-

tyzatora, ciśnienie może nie spaść do 0,5 kgf/cm2. W takiej sytuacji należy 
użyć urządzenia do odpompowywania czynnika chłodniczego, żeby usunąć 
cały czynnik z układu, a następnie po przestawieniu jednostek wewnętrznych 
i zewnętrznych napełnić układ prawidłową ilością czynnika chłodniczego.

Ostrzeżenie:
Przy odpompowywaniu czynnika chłodniczego zatrzymaj kompresor przed 
odłączeniem rur na czynnik chłodniczy. Kompresor może ulec rozerwaniu 
i spowodować obrażenia, jeśli do systemu dostanie się obca substancja, taka 
jak powietrze.
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MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, SHIZUOKA WORKS
18-1, OSHIKA 3-CHOME, SURUGA-KU, SHIZUOKA-CITY 422-8528, JAPAN

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Wärmepumpen für das häusliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements résidentiels, 
commerciaux et d’industrie légère :
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiële, commerciële en licht-industriële omgevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand 
beschreven:
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos residenciales, comerciales 
y de industria ligera:
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d’aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all’utilizzo in ambienti residenziali, commer-
ciali e semi-industriali:

                      ,    
 :

através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria ligeira:
erklærer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne airconditionanlæg og varmepumper til brug i privat boligbyggeri, erhvervsområder og inden for let industri:
intygar härmed att luftkonditioneringarna och värmepumparna som beskrivs nedan för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätta industriella miljöer:
ev, ticaret ve ha f sanayi ortamlar nda kullan m amaçl  üretilen ve a a da aç klanan klima ve s tma pompalar yla ilgili a a daki hususlar  yaln zca kendi sorumlulu unda beyan eder:
erklærer et fullstendig ansvar for undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i boliger, samt kommersielle og lettindustrielle miljøer:
täten vakuuttaa täysin omalla vastuullaan, että seuraavassa kuvattavat asuinkiinteistöihin, liikekiinteistöihin ja kevyen teollisuuden ympäristöihin tarkoitetut ilmastointilaitteet ja lämpö-
pumput:

MITSUBISHI ELECTRIC, PUMY-P112VKM2
2MKV521P-YMUP 
2MKV041P-YMUP 

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.
Hinweis: Die Seriennummer be ndet sich auf dem Kennschild des Produkts.
Remarque : Le numéro de série de l’appareil se trouve sur la plaque du produit.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.

:          .

Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.
Bemærk: Serienummeret står på produktets fabriksskilt.
Obs: Serienumret nns på produktens namnplåt.
Not: Seri numaras  ürünün isim plakas nda yer al r.
Merk: Serienummeret be nner seg på navneplaten til produktet.
Huomautus: Tuotteen sarjanumero on sen nimikilvessä.

Directives
Richtlinien
Directives
Richtlijnen
Directivas
Direttive

Directivas
Direktiver
Direktiv
Direkti er
Direktiver
Direktiivit

2006/95/EC: Low Voltage
2006/42/EC: Machinery
2004/108/EC: Electromagnetic Compatibility 
2011/65/EU: RoHS Directive 

Our authorized representative in EU, who is authorized to compile the technical le, is as follows.
Unser autorisierter Vertreter in der EU, der ermächtigt ist die technischen Daten zu kompilieren, ist 
wie folgt.
Notre représentant agréée dans L’UE, qui est autorisé à compiler le chier technique, est le suivant.
Onze geautoriseerde vertegenwoordiger in de EU, die gemachtigd is het technische bestand te com-
pileren, is als volgt.
Nuestro representante autorizado en la UE, que está autorizado para compilar el archivo técnico, es 
el siguiente.
Il nostro rivenditore autorizzato nell’UE, responsabile della stesura della scheda tecnica, è il seguente.

     ,        
 ,   .

O nosso representante autorizado na UE, que está autorizado para compilar o cheiro técnico, é o 
seguinte:
Vores autoriserede repræsentant i EU, som er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske l, er føl-
gende.
Vår EG-representant som är auktoriserad att sammanställa den tekniska len är följande.
Avrupa Birli i’nde bulunan ve teknik dosyay  düzenleme yetkisine sahip yetkili temsilcimiz a a da 
belirtilmi tir:
Vår autoriserte EU-representant, som har autorisasjon til å utarbeide denne tekniske len, er som følger.
Valtuutettu edustajamme EU:ssa, jolla on valtuudet laatia tekninen tiedosto, on seuraava.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V.
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.
Masahiko KONISHI
Product Marketing Director

AMAYIKA oukaT 5102 ,nuJ 03 :deussI
JAPAN: Senior Manager, Quality Assurance Department

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

niniejszym deklarujemy na własną odpowiedzialność, że wymienione poniżej modele klimatyzatorów i pomp ciepła są przeznaczone do użytku w budynkach mieszkalnych, 
handlowych i zakładach przemysłu lekkiego:

Dyrektywy

Poniżej wymieniona osoba jest naszym upoważnionym przedstawicielem w UE, który ma
prawo przygotowywać zestawienia danych technicznych.

Uwaga: numer seryjny produktu umieszczony jest na jego tabliczce znamionowej.
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MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, SHIZUOKA WORKS
18-1, OSHIKA 3-CHOME, SURUGA-KU, SHIZUOKA-CITY 422-8528, JAPAN

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in commercial and light-industrial environments:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Wärmepumpen für das kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements commerciaux 
et d’industrie légère :
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor commerciële en licht-industriële omgevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand beschreven:
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos comerciales y de industria 
ligera:
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d’aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all’utilizzo in ambienti commerciali e semi-
industriali:

                          
:

através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso comercial e de indústria ligeira:
erklærer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne airconditionanlæg og varmepumper til brug i erhvervsområder og inden for let industri:
intygar härmed att luftkonditioneringarna och värmepumparna som beskrivs nedan för användning i kommersiella miljöer och lätta industriella miljöer:
ticaret ve ha f sanayi ortamlar nda kullan m amaçl  üretilen ve a a da aç klanan klima ve s tma pompalar yla ilgili a a daki hususlar  yaln zca kendi sorumlulu unda beyan eder:
erklærer et fullstendig ansvar for undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i kommersielle og lettindustrielle miljøer:
täten vakuuttaa täysin omalla vastuullaan, että seuraavassa kuvattavat liikekiinteistöihin ja kevyen teollisuuden ympäristöihin tarkoitetut ilmastointilaitteet ja lämpöpumput:

MITSUBISHI ELECTRIC, PUMY-P112YKM2
2MKY521P-YMUP 
2MKY041P-YMUP 

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.
Hinweis: Die Seriennummer be ndet sich auf dem Kennschild des Produkts.
Remarque : Le numéro de série de l’appareil se trouve sur la plaque du produit.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.

:          .

Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.
Bemærk: Serienummeret står på produktets fabriksskilt.
Obs: Serienumret nns på produktens namnplåt.
Not: Seri numaras  ürünün isim plakas nda yer al r.
Merk: Serienummeret be nner seg på navneplaten til produktet.
Huomautus: Tuotteen sarjanumero on sen nimikilvessä.
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Our authorized representative in EU, who is authorized to compile the technical le, is as follows.
Unser autorisierter Vertreter in der EU, der ermächtigt ist die technischen Daten zu kompilieren, ist 
wie folgt.
Notre représentant agréée dans L’UE, qui est autorisé à compiler le chier technique, est le suivant.
Onze geautoriseerde vertegenwoordiger in de EU, die gemachtigd is het technische bestand te com-
pileren, is als volgt.
Nuestro representante autorizado en la UE, que está autorizado para compilar el archivo técnico, es 
el siguiente.
Il nostro rivenditore autorizzato nell’UE, responsabile della stesura della scheda tecnica, è il seguente.

     ,        
 ,   .

O nosso representante autorizado na UE, que está autorizado para compilar o cheiro técnico, é o 
seguinte:
Vores autoriserede repræsentant i EU, som er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske l, er føl-
gende.
Vår EG-representant som är auktoriserad att sammanställa den tekniska len är följande.
Avrupa Birli i’nde bulunan ve teknik dosyay  düzenleme yetkisine sahip yetkili temsilcimiz a a da 
belirtilmi tir:
Vår autoriserte EU-representant, som har autorisasjon til å utarbeide denne tekniske len, er som følger.
Valtuutettu edustajamme EU:ssa, jolla on valtuudet laatia tekninen tiedosto, on seuraava.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V.
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.
Masahiko KONISHI
Product Marketing Director

AMAYIKA oukaT 5102 ,nuJ 03 :deussI
JAPAN: Senior Manager, Quality Assurance Department

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

niniejszym deklarujemy na własną odpowiedzialność, że wymienione poniżej modele klimatyzatorów i pomp ciepła są przeznaczone do użytku w budynkach mieszkalnych, 
handlowych i zakładach przemysłu lekkiego:

Dyrektywy

Poniżej wymieniona osoba jest naszym upoważnionym przedstawicielem w UE, który ma
prawo przygotowywać zestawienia danych technicznych.

Uwaga: numer seryjny produktu umieszczony jest na jego tabliczce znamionowej.
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MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, SHIZUOKA WORKS
18-1, OSHIKA 3-CHOME, SURUGA-KU, SHIZUOKA-CITY 422-8528, JAPAN

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in commercial and light-industrial environments:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Wärmepumpen für das kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements commerciaux 
et d’industrie légère :
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor commerciële en licht-industriële omgevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand beschreven:
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos comerciales y de industria 
ligera:
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d’aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all’utilizzo in ambienti commerciali e semi-
industriali:

                          
:

através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso comercial e de indústria ligeira:
erklærer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne airconditionanlæg og varmepumper til brug i erhvervsområder og inden for let industri:
intygar härmed att luftkonditioneringarna och värmepumparna som beskrivs nedan för användning i kommersiella miljöer och lätta industriella miljöer:
ticaret ve ha f sanayi ortamlar nda kullan m amaçl  üretilen ve a a da aç klanan klima ve s tma pompalar yla ilgili a a daki hususlar  yaln zca kendi sorumlulu unda beyan eder:
erklærer et fullstendig ansvar for undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i kommersielle og lettindustrielle miljøer:
täten vakuuttaa täysin omalla vastuullaan, että seuraavassa kuvattavat liikekiinteistöihin ja kevyen teollisuuden ympäristöihin tarkoitetut ilmastointilaitteet ja lämpöpumput:

MITSUBISHI ELECTRIC, PUMY-P112YKME2
2EMKY521P-YMUP 
2EMKY041P-YMUP 

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.
Hinweis: Die Seriennummer be ndet sich auf dem Kennschild des Produkts.
Remarque : Le numéro de série de l’appareil se trouve sur la plaque du produit.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.

:          .

Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.
Bemærk: Serienummeret står på produktets fabriksskilt.
Obs: Serienumret nns på produktens namnplåt.
Not: Seri numaras  ürünün isim plakas nda yer al r.
Merk: Serienummeret be nner seg på navneplaten til produktet.
Huomautus: Tuotteen sarjanumero on sen nimikilvessä.
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2006/95/EC: Low Voltage
2006/42/EC: Machinery
2004/108/EC: Electromagnetic Compatibility
2011/65/EU: RoHS Directive 

Our authorized representative in EU, who is authorized to compile the technical le, is as follows.
Unser autorisierter Vertreter in der EU, der ermächtigt ist die technischen Daten zu kompilieren, ist 
wie folgt.
Notre représentant agréée dans L’UE, qui est autorisé à compiler le chier technique, est le suivant.
Onze geautoriseerde vertegenwoordiger in de EU, die gemachtigd is het technische bestand te com-
pileren, is als volgt.
Nuestro representante autorizado en la UE, que está autorizado para compilar el archivo técnico, es 
el siguiente.
Il nostro rivenditore autorizzato nell’UE, responsabile della stesura della scheda tecnica, è il seguente.

     ,        
 ,   .

O nosso representante autorizado na UE, que está autorizado para compilar o cheiro técnico, é o 
seguinte:
Vores autoriserede repræsentant i EU, som er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske l, er føl-
gende.
Vår EG-representant som är auktoriserad att sammanställa den tekniska len är följande.
Avrupa Birli i’nde bulunan ve teknik dosyay  düzenleme yetkisine sahip yetkili temsilcimiz a a da 
belirtilmi tir:
Vår autoriserte EU-representant, som har autorisasjon til å utarbeide denne tekniske len, er som følger.
Valtuutettu edustajamme EU:ssa, jolla on valtuudet laatia tekninen tiedosto, on seuraava.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V.
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.
Masahiko KONISHI
Product Marketing Director

AMAYIKA oukaT 5102 ,nuJ 03 :deussI
JAPAN: Senior Manager, Quality Assurance Department

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

niniejszym deklarujemy na własną odpowiedzialność, że wymienione poniżej modele klimatyzatorów i pomp ciepła są przeznaczone do użytku w budynkach mieszkalnych, 
handlowych i zakładach przemysłu lekkiego:

Dyrektywy

Poniżej wymieniona osoba jest naszym upoważnionym przedstawicielem w UE, który ma
prawo przygotowywać zestawienia danych technicznych.

Uwaga: numer seryjny produktu umieszczony jest na jego tabliczce znamionowej.



<ENGLISH>
English is original. The other languages versions are translation of the original.

 CAUTION
 Refrigerant leakage may cause suffocation. Provide ventilation in accordance with EN378-

1.
 Be sure to wrap insulation around the piping. Direct contact with the bare piping may result 

in burns or frostbite.
 Never put batteries in your mouth for any reason to avoid accidental ingestion.
 Battery ingestion may cause choking and or poisoning.
 Install the unit on a rigid structure to prevent excessive operation sound or vibration.
 The A-weighted sound pressure level is below 70dB.
 This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry 

and on farms, or for commercial use by lay persons.

<PORTUGU S>
O idioma original é o ingl s. As vers es em outros idiomas são traduç es do idioma 
original.

 CUIDADO
 A fuga de refrigerante pode causar as xia. Garanta a ventilação em conformidade com a norma EN378-1.
 Certi que-se de que envolve as tubagens com material de isolamento. O contacto directo com 

tubagens não isoladas pode resultar em queimaduras ou ulceraç es provocadas pelo frio.
 Nunca coloque pilhas na boca, por nenhum motivo, para evitar a ingestão acidental.
 A ingestão de uma pilha pode causar obstrução das vias respiratórias e ou envenenamento.
 Instale a unidade numa estrutura robusta, de forma a evitar ru dos ou vibraç es excessivos 

durante o funcionamento.
 O n vel de pressão sonora ponderado A é inferior a 70 dB.
 Este equipamento destina-se a ser utilizado por especialistas ou utilizadores com formação 

em lojas, na indústria ligeira e em quintas, ou para utilização comercial por leigos.

<DEUTSCH>
Das Original ist in Englisch. Die anderen Sprachversionen sind vom Original übersetzt.

 VORSICHT
 Wenn Kältemittel austritt, kann dies zu Ersticken führen. Sorgen Sie in bereinstimmung mit EN378-1 für Durchlüftung.
 Die Leitungen müssen isoliert werden. Direkter Kontakt mit nicht isolierten Leitungen kann 

zu Verbrennungen oder Erfrierungen führen.
 Nehmen Sie niemals Batterien in den Mund, um ein versehentliches Verschlucken zu vermeiden.
 Durch das Verschlucken von Batterien kann es zu Erstickungen und oder Vergiftungen kommen.
 Installieren Sie das Gerät auf einem stabilen Untergrund, um übermäßige Betriebsgeräu-

sche oder -schwingungen zu vermeiden.
 Der A-gewichtete Schalldruckpegel ist niedriger als 70dB.
 Dieses Gerät ist vorgesehen für die Nutzung durch Fachleute oder geschultes Personal in Werkstätten, in 

der Leichtindustrie und in landwirtschaftlichen Betrieben oder für die kommerzielle Nutzung durch Laien.

<DANSK>
Engelsk er originalen. De andre sprogversioner er oversættelser af originalen.

 FORSIGTIG
 Lækage af kølemiddel kan forårsage kvælning. Sørg for udluftning i overensstemmelse med EN378-

1.
 Sørg for at pakke rørene ind i isolering. Direkte kontakt med ubeklædte rør kan forårsage 

forbrændinger eller forfrysninger.
 Batterier må under ingen omstændigheder tages i munden for at forhindre utilsigtet indtagelse.
 Indtagelse af batterier kan forårsage kvælning og eller forgiftning.
 Installér enheden på en fast struktur for at forhindre for høje driftslyde eller vibrationer.
 Det A-vægtede lydtrykniveau er under 70dB.
 Dette apparat er beregnet til at blive brugt af eksperter eller udlærte brugere i butikker, 

inden for let industri og på gårde eller til kommerciel anvendelse af lægmænd.

<FRANÇAIS>
L’anglais est l’original. Les versions fournies dans d’autres langues sont des traductions 
de l’original.

 PRECAUTION
 Une fuite de réfrigérant peut entra ner une asphyxie. Fournissez une ventilation adéquate 

en accord avec la norme EN378-1.
 Assurez-vous que la tuyauterie est enveloppée d’isolant. Un contact direct avec la tuyauterie 

nue peut entra ner des brûlures ou des engelures.
 Ne mettez jamais des piles dans la bouche pour quelque raison que ce soit pour éviter de les avaler par accident.
 Le fait d’ingérer des piles peut entra ner un étouffement et ou un empoisonnement.
 Installez l’appareil sur une structure rigide pour prévenir un bruit de fonctionnement et une vibration excessifs.
 Le niveau de pression acoustique pondéré est en dessous de 70 dB.
 Cet appareil est conçu pour un utilisateur expert ou les utilisateurs formés en magasin, dans 

l’industrie légère et dans l’agriculture ou dans le commerce par le profane. 

<SVENSKA>
Engelska är originalspråket. De övriga språkversionerna är översättningar av originalet..

 FÖRSIKTIGHET
 Köldmedelsläckage kan leda till kvävning. Tillhandahåll ventilation i enlighet med EN378-1.
 Kom ihåg att linda isolering runt rören. Direktkontakt med bara rör kan leda till brännskador 

eller köldskador.
 Stoppa aldrig batterier i munnen, de kan sväljas av misstag.
 Om ett batteri sväljs kan det leda till kvävning och eller förgiftning.
 Montera enheten på ett stadigt underlag för att förhindra höga driftljud och vibrationer.
 Den A-vägda ljudtrycksnivån är under 70dB.
 Denna apparat är ämnad för användning av experter eller utbildade användare i affärer, 

inom lätt industri och på lantbruk, eller för kommersiell användning av lekmän.

<NEDERLANDS>
Het Engels is het origineel. De andere taalversies zijn vertalingen van het origineel.

 VOORZICHTIG
 Het lekken van koelvloeistof kan verstikking veroorzaken. Zorg voor ventilatie in overeenstemming 

met EN378-1.
 Isoleer de leidingen met isolatiemateriaal. Direct contact met de onbedekte leidingen kan 

leiden tot brandwonden of bevriezing.
 Stop nooit batterijen in uw mond om inslikking te voorkomen.
 Het inslikken van batterijen kan verstikking of vergiftiging veroorzaken.
 Installeer het apparaat op een stabiele structuur om overmatig lawaai of trillingen te voorkomen.
 Het niveau van de geluidsdruk ligt onder 70 dB(A).
 Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door ervaren of opgeleide gebruikers in werkplaatsen, 

in de lichte industrie en op boerderijen, of voor commercieel gebruik door leken.

<TÜRKÇE>
Asl  ngilizce’dir. Di er dillerdeki sürümler asl n n çevirisidir.

 D KKAT
 So utucu kaça  bo ulmaya neden olabilir. EN378-1 uyar nca uygun havaland rma sa lay n.
 Borular etraf na yal t m yap ld ndan emin olun. Borulara do rudan ç plak elle dokunulmas  

yan klara veya so uk s r klar na neden olabilir.
 Kazara yutmamak için, pilleri kesinlikle hiçbir amaçla a z n zda tutmay n.
 Pillerin yutulmas  bo ulmaya ve veya zehirlenmeye yol açabilir.
 A r  çal ma seslerini veya titre imi önlemek için, üniteyi sa lam bir yap  üzerine monte edin.
 A a rl kl  ses gücü seviyesi 70dB’nin alt ndad r.
 Bu cihaz atölyelerde, ha f endüstriyel tesislerde ve çiftliklerde uzman veya e itimli 

kullan c lar taraf ndan kullan lmak üzere veya normal kullan c lar taraf ndan ticari kullan m 
için tasarlanm t r.

<ESPA OL>
El idioma original del documento es el inglés. Las versiones en los demás idiomas 
son traducciones del original.

 CUIDADO
 Las pérdidas de refrigerante pueden causar as xia. Se debe proporcionar la ventilación determinada en EN378-1.
 Asegúrese de colocar el aislante alrededor de las tuber as. El contacto directo con la 

tuber a puede ocasionar quemaduras o congelación.
 Para evitar una ingestión accidental, no coloque las pilas en su boca bajo ningún concepto.
 La ingestión de las pilas puede causar as xia y o envenenamiento.
 Coloque la unidad en una estructura r gida para evitar que se produzcan sonidos o vibra-

ciones excesivos debidos a su funcionamiento.
 El nivel de presión acústica ponderado A es inferior a 70 dB.
 Este aparato está destinado a su uso por parte de usuarios expertos o capacitados en tall-

eres, industrias ligeras y granjas, o a su uso comercial por parte de personas no expertas.

<ITALIANO>
Il testo originale è redatto in lingua Inglese. Le altre versioni linguistiche rappresentano 
traduzioni dell’originale.

 ATTENZIONE
 Le perdite di refrigerante possono causare as ssia. Prevedere una ventilazione adeguata in 

conformità con la norma EN378-1.
 Accertarsi di applicare materiale isolante intorno alle tubature. Il contatto diretto con le 

tubature non schermate può provocare ustioni o congelamento.
 Non introdurre in nessun caso le batterie in bocca onde evitare ingestioni accidentali.
 L’ingestione delle batterie può provocare soffocamento e o avvelenamento.
 Installare l’unità su una struttura rigida in modo da evitare rumore o vibrazioni eccessivi durante il funzionamento.
 Il livello di pressione del suono ponderato A è inferiore a 70dB.
 Questa apparecchiatura è destinata all’utilizzo da parte di utenti esperti o addestrati in negozi, 

industria leggera o fattorie oppure a un uso commerciale da parte di persone non esperte.
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<POLSKI>
Oryginał jest w języku angielskim. Inne wersje językowe zostały przetłumaczone
z języka angielskiego.

 OSTROŻNIE
• Wyciek czynnika chłodniczego może spowodować uduszenie. Zapewnić wentylację zgodnie z normą EN378-1.
• Orurowanie należy zabezpieczyć izolacją termiczną. Bezpośredni kontakt z nieosłoniętymi 
    rurami może spowodować poparzenia lub odmrożenia.
• Baterii pod żadnym pozorem nie wolno wkładać do ust, żeby uniknąć przypadkowego połknięcia.
• Połknięcie baterii może spowodować zadławienie i/lub zatrucie.
• Urządzenie należy zamocować do solidnej konstrukcji, żeby zapobiec nadmiernemu hałasowi lub wibracjom podczas pracy.
• Pomiary emisji hałasu dokonano zgodnie z normami JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), 

oraz ISO 13523(T1).
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Przed przekazaniem klientowi należy umieścić adres i telefon kontaktowy:


