
Polski 
DLA INSTALATORA 

Klimatyzatory 
SLZ-KA25, KA35, KA50VAQ3 

KA25, KA35, KA50VAL3 

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



 Ostrzeżenie: 

 Ostrożnie: 

W pomieszczeniach, w których wykorzystywane są lampy fluorescencyjne z in-
werterem sygnał z pilota może nie być odbierany. 

Uwaga: 
Określenie „przewodowy pilot zdalnego sterowania” w niniejszej instrukcji instalacji odnosi się wyłącznie do pilota PAR-31MAA. Informacje na temat innych 
pilotów można znaleźć w instrukcji instalacji lub instrukcji ustawień wstępnych, które są dostarczone w pakiecie. 
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1. Środki ostrożności 

•  Pamiętaj o zapoznaniu się z sekcją „Środki ostrożności” przed instalacją klimatyzatora. 
•  Przestrzegaj podanych tutaj ostrzeżeń, ponieważ dotyczą one ważnych 

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

•  Po przeczytaniu niniejszej instrukcji należy zachować ją na przyszłość razem 
z instrukcją obsługi w łatwo dostępnym miejscu u klienta. 

: Wskazuje część, która musi zostać uziemiona. 

 Ostrzeżenie:  Ostrzeżenie: 
Ryzyko śmierci, poważnych obrażeń itp. Uważnie przeczytaj etykiety znajdujące się na urządzeniu głównym. 

 Ostrożnie: 
W pewnych warunkach istnieje zagrożenie poważnymi obrażeniami przy nie-
prawidłowym użytkowaniu. 

• Użytkownik nie powinien instalować urządzenia samodzielnie. 
Nieprawidłowa instalacja może doprowadzić do obrażeń związanych z poża-
rem, porażeniem prądem, upadkiem urządzenia lub wyciekiem wody. Poradź 
się sprzedawcy urządzenia lub wykwalifikowanego montera. 

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

•  Użyj przewodów podanego typu, żeby bezpiecznie podłączyć wewnętrzne 
i zewnętrzne jednostki. Dokładnie zamocuj przewody w kostce ze stykami 
łączącej sekcje, żeby naprężenia przewodów nie przenosiły się na sekcje. 
Niepoprawnie wykonane i niezabezpieczone połączenia mogą doprowadzić 
do powstania pożaru. 

•  Nie należy stosować złącz pośrednich w przewodzie zasilającym ani przedłu-
żaczy, a także podłączać kilku urządzeń do jednego gniazdka zasilającego. 
Mogłoby to spowodować pożar lub doprowadzić do porażenia prądem w wy-
niku nieprawidłowego styku, wadliwej izolacji, przekroczenia dopuszczalne-
go prądu itp. 

•  Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy nie ma wycieków gazu z czynnika 
chłodniczego. 

•  Wspomagając się instrukcją instalacji wykonaj bezpieczny montaż. 
Nieprawidłowa instalacja może doprowadzić do obrażeń ciała związanych 
z pożarem, porażeniem prądem, upadkiem urządzenia lub wyciekiem wody. 

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

•  Użytkownik nigdy nie powinien próbować samodzielnie naprawiać lub prze-
nosić urządzenia w inne miejsce. 

•  Urządzenie należy instalować zgodnie z lokalnymi przepisami. 
•  Jeśli kabel zasilający zostanie uszkodzony, jego wymianę należy powierzyć 

sprzedawcy urzadzenia, pracownikom serwisu lub innym podobnie wykwali-
fikowanym osobom, żeby uniknąć zagrożeń. 

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

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

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

•  Instalując, przenosząc lub serwisując urządzenie, używaj wyłącznie odpo-
wiedniego czynnika chłodniczego (R410A) do napełniania obiegu chłodni-
czego. Nie należy mieszać go z innymi czynnikami chłodniczymi i pozwalać 
na pozostanie powietrza w układzie. 
Jeśli powietrze zmiesza się z czynnikiem chłodniczym, może spowodować 
nietypowo wysokie ciśnienie w układzie chłodniczym, a co za tym idzie stwo-
rzyć 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 bez-
pieczeństwa produktu. 

• Podłącz uziemienie. 
Przewodu uziemiającego nie wolno podłączać do rur gazowych ani wodocią-
gowych, instalacji odgromnikowej ani przewodu uziemiającego linii telefonicz-
nej. Wadliwie wykonane uziemienie może doprowadzić do porażenia prądem. 

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

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

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

necznego. 
• Odległość od telewizora i radioodbiornika powinna wynosić przynajmniej 1 m (aby 

zapobiec zniekształceniom obrazu i emisji szumów). 

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

•  Dokręć nakrętkę korzystając z klucza dynamometrycznego zgodnie z opisem 
w niniejszej instrukcji. 
Zbyt silne dokręcenie nakrętki może z upływem czasu spowodować jej pęk-
nięcie i wyciek czynnika chłodniczego. 

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

• Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu i wymiany filtra powietrza. 

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

2.2.  Montaż pilota zdalnego sterowania  
(do modelu SLZ-KA·VAL3) 

• Miejsce montażu 
• Miejsce powinno pozwalać na łatwą obsługę i być bez problemu widoczne. 
• Miejsce powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci. 

• Montaż 
Wybierz położenie ok. 1,2 m ponad podłogą i sprawdź, czy w tej pozycji sygnały 
z pilota są poprawnie odbierane przez jednostkę wewnętrzną (odebranie sygnału 
jest potwierdzane emisją pojedynczego lub podwójnego dźwięku). Następnie przy-
mocuj uchwyt pilota do filaru lub ściany i ustaw pilota bezprzewodowego. 
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Nazwa elementu wyposażenia 
Szablon instalacyjny 
Podkładki (z izolacją) 
Podkładki (bez izolacji) 
Osłona rury (do złącza orurowania na czynnik chłodniczy) 
mała średnica (ciecz) 
duża średnica (gaz) 
Opaska (duża) 
Opaska (mała) 
Śruba z podkładką (M5 × 25) do zamontowania kratownicy 
Króciec na kondensat 
Izolacja 
Śruba mocująca do elementu 9 (3,5 × 16, czarna, do modelu SLZ-KA·VAL3) 
Uchwyt na pilota (do modelu SLZ-KA·VAL3) 
Bateria typu AAA (do modelu SLZ-KA·VAL3) 
Pilot zdalnego sterowania (do modelu SLZ-KA·VAL3) 

Ilość

Rys. 3-1 

3. Schemat instalacji 

3.1. Jednostka wewnętrzna (Rys. 3-1) 
 Sufit 
 Kratownica 
 Przeszkoda 
 Min. 1000 mm 
  Min. 500 mm (całkowita wolna przestrzeń)  
Żeby zapewnić przestrzeń konserwacyjną , pozostaw min. 700 mm wolnego miejsca. 

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

3.2. Jednostka zewnętrzna 
Zapoznaj się z instrukcją instalacji jednostki zewnętrznej. 

4. Instalacja jednostki wewnętrznej 

4.1.  Sprawdź elementy wyposażenia jednostki 
wewnętrznej (Rys. 4-1) 

Jednostka wewnętrzna powinna być wyposażona w następujące akcesoria. 

Rys. 4-1 

4.2.  Miejsca instalacji otworów w suficie i śrub 
montażowych (Rys. 4-2) 

• Używając szablonu instalacyjnego (u góry opakowania) i wskaźnika (dostarczone-
go z kratownicą), wykonaj otwór w suficie, żeby zainstalować urządzenie główne 
zgodnie ze schematem. (Pokazany jest sposób użycia szablonu i wskaźnika.) 

*  Przed użyciem sprawdź wymiary szablonu i wskaźnika, ponieważ zmieniają się 
na skutek wahań temperatury i wilgotności. 

*  Wymiary otworu w suficie mogą się mieścić w zakresie pokazanym na sche-
macie; należy wyśrodkować urządzenie główne w otworze, zapewniając równe 
odstępy po przeciwnych stronach jednostki. 

• Użyj śrub montażowych M10 (3/8”). 
*  W śruby montażowe należy zaopatrzyć się przed przystąpieniem do instalacji. 

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

 Zewnętrzna strona urządzenia głównego 
 Rozstaw śrub 
 Otwór w suficie 
 Zewnętrzna strona kratownicy 
 Kratownica 
 Sufit 

  Min. 500 mm (całkowita wolna przestrzeń)  
Żeby zapewnić przestrzeń konserwacyjną 

, pozostaw min. 700 mm wolnego 
miejsca.

 Przestrzeń konserwacyjna 
 Wlot świeżego powietrza 
 Kątownik 
 Skrzynka elementów elektrycznych 

* Zauważ, że należy pozostawić od 10 do 15 mm wolnej przestrzeni pomiędzy panelem 
sufitowym jednostki a stropem itp. 

* Pozostaw przestrzeń konserwacyjną przy krawędzi skrzynki elementów elektrycznych. 

Rys. 4-2 
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 Jednostka 
 Kratownica 
 Osłona wyrównująca

  Użyj wkładek o udźwigu 100-150 kg 
każda (należy zaopatrzyć się przed 
przystąpieniem do instalacji) 

  Śruby montażowe M10 (3/8”) (należy 
zaopatrzyć się przed przystąpieniem 
do instalacji) 

 Stalowy pręt wzmacniający 

*B: Rozstaw śrub montażowych (szczegóły można 
znaleźć na Rys. 4-2 )

 Sufit 
 Krokiew 
 Belka nośna 
 Belka stropowa

Min. 30 

Rys. 4-6 

4. Instalacja jednostki wewnętrznej 

4.3.  Instalacja kanału (w przypadku wykorzystania 
wlotu świeżego powietrza) (Rys. 4-3)

 Ostrożnie: 
Połączenie wentylatora kanałowego z klimatyzatorem. 
W przypadku wykorzystania wentylatora kanałowego do pobierania powietrza 
z zewnątrz należy zapewnić połączenie wentylatora z klimatyzatorem. 
Nie wolno uruchamiać tylko samego wentylatora kanałowego. Może to spowo-
dować kapanie skroplonej wody. 
Wykonanie kołnierza kanału (należy zaopatrzyć się we własnym zakresie) 
• Zalecany kształt kołnierza kanału został pokazany po lewej stronie. 
Instalacja kołnierza kanału 
• Wytnij kształt otworu. Nie wybijaj. 
• Zainstaluj kołnierz kanału w wyciętym otworze jednostki wewnętrznej za pomocą 

trzech wkrętów montażowych 4 × 10, w które należy zaopatrzyć się we własnym 
zakresie. 

Instalacja kanału (należy zaopatrzyć się we własnym zakresie) 
• Przygotuj kanał o średnicy wewnętrznej dopasowanej do średnicy zewnętrznej 

kołnierza kanału. 
• W przypadku wysokiej temperatury i wilgotności nad sufitem owiń kanał materiałem 

izolacyjnym odpornym na ciepło, żeby uniknąć kapania po ścianie skroplonej wody. 

  Zalecany kształt kołnierza kanału 
(grubość: przynajmniej 0,8) 
 3 otwory ø 5 
  Szczegółowy rysunek wlotu świeże-
go powietrza 
 Jednostka wewnętrzna 
 Powierzchnia sufitu 

 3- ø 2,8 Zagłębienie 
 Wycięcie ø 73,4 
  Kołnierz kanału (należy zaopatrzyć 
się we własnym zakresie) 
  Wkręt montażowy 4 × 10 (należy za-
opatrzyć się we własnym zakresie)
 Kanał 

Rys. 4-3 

4.4.  Konstrukcja zawieszenia (należy zapewnienić 
konstrukcji o właściwej nośności) (Rys. 4-4)

• Przygotowanie sufitu różni się w zależności od konstrukcji budynków. W celu uzy-
skania szczegółowych informacji należy porozumieć się z przedsiębiorcą budow-
lanym lub dekoratorem wnętrz. 

(1)  Wymiary demontowanego sufitu: Sufit powinien być usytuowany całkowicie po-
ziomo, a elementy nośne sufitu (konstrukcja: drewniane belki i wsporniki belek) 
należy wzmocnić, żeby zabezpieczyć sufit przed wstrząsami. (2) Odetnij i usuń 
elementy nośne sufitu. 

(3)  Wzmocnij zakończenia elementów nośnych w miejscach przecięcia i dodaj ele-
menty nośne sufitu, żeby zabezpieczyć zakończenia płyty sufitowej. 

(4)  Jeśli instalujesz jednostkę na pochyłym suficie, wstaw osłonę wyrównującą między 
sufitem a kratownicą i odpowiednio ją ustaw, żeby zainstalować urządzenie poziomo. 

1 Konstrukcje drewniane 
• Użyj rozpór (domy jednopiętrowe) lub belek na drugim piętrze (domy dwupiętrowe) 

jako elementów wzmacniających. 
• Drewniane belki nośne do wieszania klimatyzatorów muszą być solidne i ich boki 

muszą mieć przynajmniej 6 cm długości, jeśli belki są oddalone od siebie o nie więcej 
niż 90 cm lub ich boki muszą mieć 9 cm długości, jeśli belki są oddalone o 180 cm. 
Rozmiar śrub montażowych: ø 10 (3/8”). (Śruby nie są dostarczane w zestawie.) 

2 Konstrukcje żelazobetonowe 
Zabezpiecz śruby montażowe w przedstawiony sposób lub użyj stalowych lub drew-
nianych wieszaków itp. do instalacji śrub montażowych. 

4.5. Procedury wieszania urządzenia (Rys. 4-5) 
Zawieś urządzenie główne zgodnie ze schematem. 
1. Wcześniej umieść części na śrubach montażowych w następującej kolejności: 

podkładki (z izolacją), podkładki (bez izolacji) i nakrętki (podwójne). 
• Dopasuj podkładkę do zabezpieczenia, żeby izolacja była skierowana do dołu. 
• W przypadku użycia podkładek górnych do zawieszenia urządzenia głównego 

podkładki dolne (z izolacją) i nakrętki (podwójne) należy dodać później. 
2. Unieś urządzenie na wysokość zainstalowanych śrub montażowych, żeby 

umieścić płytę montażową między podkładkami i starannie ją dokręcić. 
3. Jeśli urządzenia głównego nie można umieścić w otworze montażowym w suficie, 

należy je dopasować do otworu znajdującego się w płycie montażowej. (Rys. 4-6) 
• Upewnij się, że czynność A została wykonana z zachowaniem odległości 27-32 

mm. Nieprzestrzeganie tego zakresu odległości mogłoby spowodować uszko-
dzenie urządzenia. 

4.6.  Sprawdzenie położenia urządzenia głównego i do-
kręcenia śrub montażowych (Rys. 4-7) 

• Korzystając ze wskaźnika przyłożonego do kratownicy, sprawdź, czy dolna część 
urządzenia głównego została prawidłowo wyrównana w stosunku do otworu w su-
ficie. Należy to sprawdzić koniecznie. W przeciwnym wypadku mogłoby to po-
wodować kondensację i kapanie wody spowodowane nieszczelnością kanału itp. 

• Sprawdź, używając poziomicy lub rurki winylowej napełnionej wodą, czy urządze-
nie główne zostało wyrównane w poziomie. 

• Po sprawdzeniu położenia urządzenia głównego dokręć nakrętki śrub montażo-
wych, żeby dokładnie zamontować urządzenie główne. 

• Szablon instalacyjny można wykorzystać jako podkład zabezpieczający, który za-
pobiega przedostawaniu się pyłów do urządzenia głównego, gdy kratownice są 
czasowo zdemontowane lub w czasie montażu powierzchni sufitu, po zakończeniu 
instalacji samego urządzenia. 

* Szczegółowe informacje na temat instalacji można znaleźć w instrukcji załączonej 
do szablonu instalacyjnego. 

Rys. 4-4 

  Śruba montażowa (należy zaopatrzyć 
się przed przystąpieniem do instalacji)
 Sufit 
  Nakrętka (należy zaopatrzyć się przed 
przystąpieniem do instalacji) 
  Podkładka z izolacją (wyposażenie 
dodatkowe) 

 Płyta montażowa 
  Podkładka bez izolacji (w zestawie)
  Sprawdzić zgodnie ze schematem instalacyjnym 

Rys. 4-5 

 Urządzenie główne 
 Sufit 
  Wskaźnik (dostarczony z kra-
townicą) 
 Wymiary otworu w suficie 

 Urządzenie główne 
 Sufit 
  Szablon instalacyjny (w zestawie) 
  Śruba z podkładką (w zestawie) 

Rys. 4-7 
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-0.4  (mm)

1,95,0 - 053,6
2,315,0 - 025,9
6,615,0 - 07,21

A

B

90

A

SLZ-KA25
6,35 1/4 0,8 mm 8 mm
9,52 3/8 0,8 mm 8 mm

SLZ-KA35
6,35 1/4 0,8 mm 8 mm
9,52 3/8 0,8 mm 8 mm

SLZ-KA50
6,35 1/4 0,8 mm 8 mm
12,7 1/2 0,8 mm 8 mm

Wymiary
A (mm) 

Gdy używane jest narzędzie do czynnika R410A 
Zaciskowa 

Średnica rury 
(mm) 

Grubość 
izolacji

Materiał izola-
cyjny

Średnica zewnętrzna
RuraModel Min. grubość 

ścianymm  cale 
Do cieczy 
Do gazu 

Do cieczy 
Do gazu 

Do cieczy 
Do gazu 

Odporna na 
ciepło pianka 
z tworzywa 
sztucznego 
o gęstości 
względnej 

0,045 

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

Widok od strony A 

ø 6,35 

SLZ-KA25, KA35: ø 9,52 
SLZ-KA50: ø 12,7 

5. Orurowanie na czynnik chłodniczy 

5.1. Rura na czynnik chłodniczy (Rys. 5-1) 
Przygotowanie rur 
•  Rury na czynnik chłodniczy o długościach 3, 5, 7, 10 i 15 m są dostępne jako wypo-

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

 Jednostka wewnętrzna 
 Jednostka zewnętrzna 

Rys. 5-1 

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

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

5.2. Kielichowanie rur 
• Główną przyczyną wycieku gazu jest nieprawidłowe kielichowanie. 

Wykonaj kielichowanie w sposób prawidłowy postępując zgodnie z poniższą procedurą. 

5.2.1. Przecinanie rur (Rys. 5-2) 
• Używając przecinaka do rur prawidłowo utnij miedzianą rurę. 

5.2.2. Wygładzanie zadziorów (Rys. 5-3) 
• Wygładź wszystkie zadziory z powstałych po przecięciu krawędzi. 
• Podczas wygładzania krawędzi skieruj koniec miedzianej rury w dół, żeby uniknąć 

wpadania opiłków do wnętrza instalacji. 

5.2.3. Zakładanie nakrętki (Rys. 5-4) 
• Odkręć nakrętki założone na jednostce wewnętrznej i zewnętrznej, a następnie 

zamontuj je na rurach z usuniętymi zadziorami. 
(nie jest możliwe ich założenie po kielichowaniu) 

5.2.4. Kielichowanie (Rys. 5-5) 
• Przeprowadź kielichowanie używając kielicharki w sposób pokazany po prawej stronie. 

 Miedziane rury 
 Prawidłowo 
 Nieprawidłowo 
 Skoszone 
 Nierówne 
 Z zadziorami 

 Zadzior 
 Miedziana rura 
 Dodatkowy rozwiertak 
 Przecinak do rur 

Rys. 5-2 

Rys. 5-3 

 Nakrętka 
 Miedziana rura 

Rys. 5-4 

 Kielicharka 
 Narzynka 
 Miedziana rura 
 Nakrętka 
 Jarzmo 

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

5.2.5. Sprawdzenie (Rys. 5-6) 
• Porównaj wynik kielichowania z ilustracją po lewej stronie. 
• Jeśli kołnierz posiada defekty, odetnij dany fragment i przeprowadź operację po-

nownie. 

Rys. 5-5 

 Gładkie dookoła 
  Wnętrze jest błyszczące bez żadnych 
zadrapań 
 Równa długość dookoła 
 Zbyt dużo 
 Skoszone 

  Zadrapanie na skielichowanej po-
wierzchni 
 Popękane 
 Nierówne 
 Złe przykłady Rys. 5-6 

5.3  Prowadzenie instalacji rurowej i rurki 
odprowadzającej kondensat (Rys. 5-7) 
 Rurka odprowadzająca kondensat 
 Sufit 
 Kratownica 
 Rura na czynnik chłodniczy (ciecz) 
 Rura na czynnik chłodniczy (gaz) 
 Dopływ wody 
 Urządzenie główne 

Rys. 5-7 
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81 - 417153,6ø
24 - 432225,9ø
16 - 94627,21ø

1

2

,

Max. 20 m

1.5–2 m

Max. 150 mm

Średnica zewnętrzna 
nakrętki (mm) 

Moment dokręcania 
(N·m) 

Średnica zewnętrzna 
miedzianej rury (mm) 

Maks. 20 m 

1,5-2 m 

Maks. 150 mm 

  Rura na czynnik chłodniczy i materiał 
izolujący  
(należy zaopatrzyć się przed przystąpieniem 
do instalacji) 

 Osłona rury, duża (w zestawie) 
 Osłona rury, mała (w zestawie) 
 Rura na czynnik chłodniczy (gaz) 
 Rura na czynnik chłodniczy (ciecz) 
 Opaska (w zestawie) 
 Widok podłączeń w przekroju poprzecznym 
 Rura na czynnik chłodniczy 
 Materiał izolujący
 Ograniczenie 

5. Orurowanie na czynnik chłodniczy 

5.4. Podłączanie rur (Rys. 5-8) 
Jednostka wewnętrzna 
1) Gdy używasz miedzianych rur dostępnych w sprzedaży: 
• Przed dokręceniem nakrętki zastosuj cienką powłokę oleju chłodniczego na po-

wierzchni rury i powierzchni uszczelniającej złącza. 
• Użyj dwóch kluczy nastawnych do dokręcenia złącz orurowania. 
• Wykonaj operację odpowietrzania rur na czynnik chłodniczy, wykorzystując włas-

ny gaz czynnika chłodniczego (nie odpowietrzaj instalacji napełnionej czynnikiem 
chłodniczym w jednostce zewnętrznej). 

• Po wykonaniu połączeń użyj detektora wycieków lub pieniącej się wody z mydłem 
do sprawdzenia wycieków gazu. 

• Użyj dostarczonej w zestawie izolacji do rur na czynnik chłodniczy, żeby zaizolować 
połączenia jednostki wewnętrznej. Zaizoluj dokładnie w sposób pokazany poniżej. 

2) Izolacja odporna na ciepło do rur na czynnik chłodniczy: 
1  Owiń dostarczoną w zestawie dużą osłonę rury wokół rury z gazem, upewniając 

się, że zakończenie osłony rury dotyka boku urządzenia. 
2  Owiń dostarczoną w zestawie małą osłonę rury wokół rury z cieczą, upewniając 

się, że zakończenie osłony rury dotyka boku urządzenia. 
3  Zabezpiecz oba zakończenia każdej osłony rury za pomocą dostarczonych w ze-

stawie opasek. (Przymocuj opaski 20 mm na zakończeniach osłony rur.) 
Sprawdź, czy zawór odcinający po stronie jednostki zewnętrznej jest w pełni za-
mknięty (urządzenie dostarczane jest z zamkniętym zaworem). 
Po podłączeniu wszystkich rur między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną wyko-
naj operację odpowietrzania systemu poprzez port serwisowy zaworu odcinającego 
w jednostce zewnętrznej. 
Po zakończeniu powyższych procedur otwórz w pełni zawory odcinające jednostki 
zewnętrznej. W ten sposób zakończysz połączenie obwodu chłodniczego między 
jednostką wewnętrzną i zewnętrzną. Informacje dotyczące zaworu odcinającego 
znajdują się na jednostce zewnętrznej. 

• Zastosuj cienką powłokę oleju chłodniczego na powierzchniach gniazd rur. (Rys. 5-9) 
• W celu podłączenia najpierw wyrównaj środek, a następnie dokręć nakrętkę wyko-

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

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

Rys. 5-9 
 Ostrzeżenie: 

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

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

6. Instalacja odprowadzająca kondensat 

6.1. Instalacja odprowadzająca kondensat (Rys. 6-1) 
• Użyj rurki VP25 (średnica zewnętrzna ø 32, PCW) do odprowadzania kondensatu 

i zapewnij nachylenie przynajmniej 1/100. 
• Pamiętaj o połączeniu orurowania przy pomocy kleju opartego na polichlorku winylu. 
• Zapoznaj się z ilustracją przedstawiającą podłączanie rur. 
•  Użyj dostarczonej rurki odprowadzającej, żeby zmienić kierunek podprowadzania 

kondensatu. 

1 Prawidłowe orurowanie 
2 Nieprawidłowe orurowanie 

 Izolacja (min. 9 mm) 
 Spadek (przynajmniej 1/100) 

Grupowe prowadzeniu rur 
 Rurka z PCW, zewnętrzna ø 32 

 Możliwie najdłuższa 
 Jednostka wewnętrzna 
  Przeprowadź podłączenie dużych rur przy 
grupowym prowadzeniu rur. 
 Spadek (przynajmniej 1/100) 
  Rurka z PCW (zewnętrzna ø 38) do grupo-
wego prowadzenia rur.  
(grubość izolacji min. 9 mm) 
 Do 500 mm 

 Metalowa podpórka 
 Upust powietrza 
 Podniesienie 
 Syfon 

Rys. 6-1 

Rys. 5-8
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Specyfikacja elektryczna Obciążenie głównego włącznika sieciowego/bezpiecznika (A) 

Zasilanie 
(prąd jednofazowy ~/N, 

230 V, 50 Hz) 

Do zasi-
lania 

 Jednostka wewnętrzna 
 Jednostka zewnętrzna 
 Przewodowy pilot zdalnego sterowania 
  Przewodowy główny włącznik sieciowy/
bezpiecznik
 Uziemienie 

6. Instalacja odprowadzająca kondensat 
1. Podłącz króciec odprowadzający (dostarczony z urządzeniem) do portu odprowadzającego. 

(Rys. 6-2) (Przyklej rurkę używając kleju do PCW, a następnie umocuj ją za pomocą opaski.) 
2. Zainstaluj zakupioną we własnym zakresie rurkę odprowadzającą kondensat (rurka z PCW, 

średnica zewnętrzna ø 32). 
 (Przyklej rurkę, używając kleju do PCW, a następnie umocuj ją za pomocą opaski.) 
3. Zaizoluj rurkę odprowadzającą i dodaną rurkę. (rurka z PCW, średnica zewnętrzna ø 32 i króciec) 
4. Upewnij się, że odpływ kondensatu jest sprawny. 
5. Zaizoluj port odprowadzający materiałem izolującym, a następnie zabezpieczy materiał za 

pomocą opaski. (Materiał izolujący i opaska dostarczane są z urządzeniem.)
 Urządzenie główne 
 Materiał izolujący 
 Opaska (duża) 
 Port odprowadzający (przezroczysty) 
 Margines wstawki 
 Dopasowanie 

 Rurka odprowadzająca (średnica zewnętrzna ø 32, PCW) 
 Materiał izolujący (należy zakupić we własnym zakresie) 
 Przezroczysta rurka z PCW 
 Średnica zewnętrzna ø 32 (spadek przynajmniej 1/100) 
 Opaska (mała) 
 Króciec na kondensat Rys. 6-2 

7. Instalacja elektryczna 

7.1. Środki ostrożności (Rys. 7-1) 

• Kompresor nie uruchomi się, dopóki nie będzie prawidłowego podłączenia fazy 
zasilania. 

• Uziemienie bez użycia bezpiecznika (bezpiecznik różnicowy uziemienia [ELB]) za-
zwyczaj instaluje się w przypadku . 

• Przewody łączące jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną można przedłużyć maksy-
malnie do 50 metrów, a całkowita długość przedłużenia między pomieszczeniami 
(w tym krzyżujące się przewody) to maksymalnie 80 m. 

Należy zapewnić bezpiecznik o separacji styku przynajmniej 3,5 mm dla każdego 
bieguna. 
* Oznacz poszczególne bezpieczniki zgodnie z ich przeznaczeniem (nagrzewnica, 
jednostka itp.).Do zasilania 

Rys. 7-1 

7.2. Jednostka wewnętrzna (Rys. 7-2) (Rys. 7-3) 
Sposób postępowania 
1. Wykręć 2 śruby, żeby zdjąć osłonę elementów elektrycznych. 
2.  Poprowadź poszczególne kable przez wejście przewodów w skrzynce elementów 

elektrycznych. (Przed przystąpieniem do instalacji zaopatrz się w kabel zasilający 
i przewód połączeniowy jednostki wewnętrznej/zewnętrznej.) 

3.  Dokładnie podłącz kabel zasilający i przewód połączeniowy jednostki wewnętrz-
nej/zewnętrznej do kostek ze stykami. 

4. Zabezpiecz przewody zaciskami kabla na zewnątrz skrzynki elementów elektrycznych. 
5. Umocuj osłonę elementów elektrycznych na swoim miejscu. 

•  Przymocuj kabel zasilający i przewód połączeniowy jednostki wewnętrznej/ze-
wnętrznej do skrzynki elementów elektrycznych wykorzystując tuleję zabezpie-
czającą przed rozciąganiem. (Podłączenie PG lub podobne.) 

 Ostrzeżenie: 
 Osłona elementów elektrycznych 
 Skrzynka elementów elektrycznych 
  Wejście przewodu połączeniowego jedno-
stki wewnętrznej/zewnętrznej 
  Wejście kabla przewodowego pilota 
zdalnego sterowania 
 Zacisk kabla 

  Przewód połączeniowy jednostki wewnętrz-
nej/zewnętrznej 
  Zacisk przewodowego pilota zdalnego 
sterowania (do modelu SLZ-KA·VAQ3) 
 Wewnętrzny sterownik 
 Przewód uziemienia

• Dokładnie przymocuj osłonę elementów elektrycznych. Niepoprawne przy-
mocowanie może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycz-
nym ze względu na działanie pyłu, wody itp. 

• Użyj podanego typu przewodu połączeniowego jednostki wewnętrznej/ze-
wnętrznej do podłączenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, starannie 
podłącz przewody do kostki ze stykami, żeby naprężenia przewodów nie 
przenosiły się na sekcje kostki ze stykami. Niedokładne podłączenie lub 
umocowanie przewodów może doprowadzić do pożaru. Rys. 7-2 

Rys. 7-3 
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F1 F2 F3 F4

Function setting

Cursor Cursor
Request:

Ref. address
Mode 7
Mode 8
Mode 9
Mode10

Unit # 1

F1 F2 F3 F4

Service menu

Cursor
Main menu:

Test run
Input maintenance info.
Function setting
Check
Self check

F1 F2 F3 F4

Function setting

Cursor Address
Monitor:

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

F1 F2 F3 F4

Function setting

Cursor Cursor
Request:

Ref. address
Mode 1
Mode 2
Mode 3
Mode 4

Grp.

01 1 *1
2 *1

02
1
2
3

03
1
2
3

V 042
04

1
2V 032 ,V 022

07
1
2
3

F1 F2 F3 F4

Function setting
Ref. address

Sending data

Grp.

Przełącznik Funkcja Ustawienie przełącznika 
ON (wł.) 

OFF (wył.) 
ON (wł.) 

OFF (wył.) 

Ustawienie 
Dostępne 

Niedostępne 
Zatrzymanie 

Bardzo wolno 

Automatyczne przywracanie usta-
wień po przerwie w zasilaniu 
Prędkość wentylator przy wyłą-
czonym termostacie 

ON (wł.) 
OFF (wył.) 

Wewnętrzna kostka ze stykami 

Przewód uziemiający 
(zielono-żółty) 

Trójżyłowy przewód połącze-
niowy jednostki wewnętrznej/
zewnętrznej o przekroju 
przynajmniej 1,5 mm² 

Zewnętrzna kostka ze stykami

7. Instalacja elektryczna 
• Przeprowadź połączenia zgodnie ze schematem na dole po lewej stronie. (Za-

opatrz się w kabel przed przystąpieniem do instalacji.) (Rys. 7-4) 
Pamiętaj o użyciu kabli wyłącznie z prawidłową biegunowością. 
1  Przewód połączeniowy 

Trójżyłowy przewód, 1,5 mm2, zgodny z projektem 245 IEC 57. 
2 Wewnętrzna kostka ze stykami 
3 Zewnętrzna kostka ze stykami 
4 Zawsze instaluj przewód uziemiający (jednożyłowy, 1,5 mm2) dłuższy niż inne przewody 
5  Przewód pilota zdalnego sterowania (bez polaryzacji) 

Dwużyłowy przewód, 0,3 mm2  
Pilot wyposażony jest w przewód o dł. 10 m. Maks. 500 m 

6 Przewodowy pilot zdalnego sterowania 
7 Kabel zasilający 

Kabel zasilający 

Rys. 7-4 
 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. 
• Przewód pilota zdalnego sterowania należy umieścić z dala (przynajmniej 

5 cm) od przewodów źródła zasilania ze względu na możliwość wystąpienia 
zakłóceń elektrycznych. 

7.3. Pilot zdalnego sterowania 
7.3.1. Pilot zdalnego sterowania (Rys. 7-5) 
1) Miejsce instalacji 
•  Pilot nie powinien być wystawiony na działanie bezpośredniego światła słonecznego. 
• Pilot nie powinien znajdować się w pobliżu źródeł ciepła. 
•  Pilot nie powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie zimnych (ani cie-

płych) wiatrów. 
• Pilot powinien znajdować się w miejscu zapewniającym łatwą obsługę. 
• Pilot nie powinien znajdować się w miejscu łatwo dostępnym dla dzieci. 
2) Sposób instalacji 
1  Zamocuj uchwyt pilota w żądanym miejscu, wykorzystując 2 wkręty montażowe. 
2  Włóż spód pilota do uchwytu. 
• Sygnał może być przesyłany na odległość do ok. 7 metrów (w linii prostej) pod 

kątem 45 stopni od środka odbiornika sygnału. 
 Światła fluorescencyjne lub intensywne światło dzienne może powodować zakłó-

cenia odbioru sygnału. 

7.3.2. Przewodowy pilot zdalnego sterowania 
1) Procedury instalacji 
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach instalacji dostarczanych 
z poszczególnymi modelami pilotów. 
2) Wybór funkcji za pomocą pilota 
Jeśli zostały podłączone 2 piloty zdalnego sterowania, ustaw jeden jako „Main” 
(główny), a drugi jako „Sub” (dodatkowy). Procedury ustawień można znaleźć w sek-
cji „Wybór funkcji za pomocą pilota” w instrukcji obsługi jednostki wewnętrznej. 

7.4. Ustawienia funkcji 
7.4.1 Ustawienie funkcji w urządzeniu (wybór funkcji urządzenia) 
1) Przełącznik FUNCTION (funkcja) 
Wewnętrzna płyta sterująca 
Ten model został wyposażony w przełącznik FUNCTION (funkcja). 
(przełącznik DIP na wewnętrznej płycie sterującej) 
Jeśli jednostka wewnętrzna jest sterowana za pomocą pilota, to tryb pracy, usta-
wiona temperatura i prędkość wentylatora zostaną zapamiętane przez wewnętrzną 
płytę sterującą. 

  Pilot zdalnego sterowania (w zestawie) 
 Ściana 
 Uchwyt na pilota (w zestawie) 
 Śruba mocująca (w zestawie)

Rys. 7-5 

Domyślne ustawienie 
fabryczne SW3 
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Function setting

Cursor Address
Monitor:

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

F1 F2 F3 F4

Function setting

Cursor Cursor
Request:

Ref. address
Mode 1
Mode 2
Mode 3
Mode 4

Grp.

01 1 *1
2 *1

02
1
2
3

03
1
2
3

V 042
04

1
2V 032 ,V 022

07
1
2
3

F1 F2 F3 F4

Function setting
Ref. address

Sending data

Grp.

Tryb pracy 
Automatyczne przywracanie ustawień po przerwie w za-
silaniu *1 (FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO RESTARTU) 
Detekcja temperatury wewnątrz pomieszczenia 

Ustawienia 
Niedostępne 
Dostępne 
Średnia wydajność pracy jednostki wewnętrznej 
Ustawienie za pomocą pilota jednostki wewnętrznej 
Wewnętrzny czujnik pilota 
Tryb nieobsługiwany 
Tryb obsługiwany (jednostka wewnętrzna nie jest wyposażona w dopływ zewnętrznego powietrza) 
Tryb obsługiwany (jednostka wewnętrzna jest wyposażona w dopływ zewnętrznego powietrza) 

Numer trybu pracy Numer ustawienia UstawienieUstawienie początkowe

Zdolność przyłączeniowa LOSSNAY 

Napięcie zasilające 

Tryb pracy 
Wskaźnik konieczności wymiany filtra 

Ustawienia 
100 godzin 
2500 godzin 
Brak wskaźnika konieczności wymiany filtra 

Numer trybu pracy Numer ustawienia UstawienieUstawienie początkowe

<Sprawdzanie numeru jednostki wewnętrznej> 
Wciśnięcie przycisku [SELECT] spowoduje uruchomienie wentylatora wybranej jednostki we-
wnętrznej. Jeśli urządzenie jest wspólne lub działają wszystkie urządzenia, uruchomią się wen-
tylatory wszystkich jednostek wewnętrznych o wybranych adresach czynnika chłodniczego. 

7. Instalacja elektryczna 
Korzystając wyłącznie z przewodowego pilota zdalnego sterowania 
1 (Rys. 7-6) 

• Wybierz „Service” (serwis) w menu głównym, a następnie naciśnij przycisk [SELECT]. 
• Przyciskiem [F1] lub [F2] wybierz „Function settings” (ustawienia funkcji), a na-

stępnie naciśnij przycisk [SELECT]. 
2 (Rys. 7-7) 

• Ustaw adresy czynnika chłodniczego jednostki wewnętrznej i numery jednostek 
za pomocą przycisków od [F1] do [F4], a następnie zatwierdź bieżące ustawie-
nie naciskając przycisk [SELECT]. 

Rys. 7-6 Rys. 7-7 
3 (Rys. 7-8) 

• Po zakończeniu przesyłania danych z jednostek wewnętrznych zostanie pod-
świetlone bieżące ustawienie. Niepodświetlone elementy oznaczają brak usta-
wienia funkcji. Wygląd wyświetlanego okna zależy od ustawienia „Unit No.” 
(numer jednostki). 

4 (Rys. 7-9) 
• Użyj przycisku [F1] lub [F2], żeby przesunąć kursor na wybrany numer trybu 

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

5 (Rys. 7-10) 
• Po dokonaniu ustawień naciśnij przycisk [SELECT], żeby przesłać ustawione 

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

(funkcja). 

Uwaga: 
• Dokonaj powyższych ustawień w urządzeniach Mr. Slim, o ile to konieczne. 
• Tabela 1 przedstawia dostępne ustawienia poszczególnych numerów trybów 

pracy. Szczegółowe informacje na temat ustawień początkowych, numerów 
trybów pracy i numerów ustawień jednostek wewnętrznych można znaleźć w 
instrukcji obsługi jednostki wewnętrznej. 

• Należy wprowadzić ustawienia wszystkich funkcji, jeśli jakiekolwiek ustawie-
nia początkowe zostały zmienione po zakończeniu instalacji. 

Rys. 7-8 Rys. 7-9 

Rys. 7-10 

Tabela funkcji 
Wybierz numer jednostki 00 

Wybierz numery jednostek od 01 do 03 lub wszystkie jednostki (AL) 

*1 W przypadku tego modelu trybu nr 1 nie można ustawić za pomocą pilota. Ustaw ten tryb pracy za pomocą przełącznika DIP SW3-1 na wewnętrznej płycie sterującej. 
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(mm)

15
~

20

)mm( 056 × 0561
4 M5 × 0,8 × 25 (mm)
1
2
2

Nazwa elementu wyposażenia Ilość Uwagi
Kratownica 
Śruba z podkładką 
Wskaźnik 
Zapięcie 
Opaska 

Rys. 8-2 

Rys. 8-5 

8. Instalacja kratownicy 

8.1.  Sprawdzenie wyposażenia dostarczonego z kratownicą (Rys. 8-1) 
• Kratownica powinna być wyposażona w następujące akcesoria. 

Rys. 8-1 

8.2. Przygotowanie do montażu kratownicy (Rys. 8-2) 
• Korzystając z dostarczonego w zestawie wskaźnika, wyreguluj i sprawdź położenie 

jednostki względem sufitu. Jeśli jednostka nie zostanie prawidłowo umieszczona 
w suficie, może to doprowadzić do wyciekania powietrza, kondensacji wody lub 
górne/dolne kierownice mogłyby nie działać prawidłowo. 

• Sprawdź, czy wymiary otworu w suficie zawierają się poniższym zakresie tolerancji: 
 576 × 576 - 620 × 620 
• Upewnij się, że czynność A została wykonana z zachowaniem odległości 27-32 mm. 

Nieprzestrzeganie tego zakresu odległości mogłoby spowodować uszkodzenie urzą-
dzenia. 

 Urządzenie główne 
 Sufit 
 Wskaźnik (w zestawie) 
 Wymiary otworu w suficie 

8.2.1. Demontaż kratki wlotu powietrza (Rys. 8-3) 
• Odciągnij dźwignie w kierunku wskazanym strzałką 1, żeby otworzyć kratkę wlotu 

powietrza. 
• Zwolnij zaczep zabezpieczający kratownicę.  

* Nie zwolnij zaczepu kratki wlotu powietrza. 
• Jeśli kratka wlotu powietrza znajduje się w pozycji „otwartej”, wyjmij z kratownicy 

zawias kratki wlotu powietrza w sposób wskazany strzałką 2. 

Rys. 8-3 

8.2.2. Demontaż panelu narożnego (Rys. 8-4) 
• Odkręć śrubę z narożnika panelu narożnego. Wysuń panel narożny w sposób 

wskazany strzałką 1, żeby go zdemontować. 
 Kratka wlotu powietrza 
 Kratownica 
 Dźwignie kratki wlotu powietrza 
 Zaczep kratownicy 
 Otwór na zaczep kratownicy 
 Panel narożny 
 Śruba 

Rys. 8-4 

8.3. Instalacja kratownicy 
• Zwróć uwagę na ograniczenia dotyczące pozycji instalacji kratownicy. 

8.3.1. Przygotowania (Rys. 8-5) 
• Zamontuj 2 dostarczone w zestawie śruby z podkładkami w urządzeniu głównym 

(w narożniku rury na czynnik chłodniczy i w narożniku po przeciwnej stronie) zgod-
nie ze schematem. 

 Urządzenie główne 
 Szczegółowy schemat zamontowanej śruby z podkładką (w zestawie). 

1

2

3

4

5

1

2 3

4 5
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A

A (mm) 21 25 28 30

 Ostrożnie: 

A 

Górny/dolny kieru-
nek przepływu 30° w poziomie  45° w dół  55° w dół  70° w dół 

8. Instalacja kratownicy 

8.3.2. Tymczasowa instalacja kratownicy (Rys. 8-6) 
• Wyrównaj skrzynkę elementów elektrycznych urządzenia głównego i odbiornik 

sygnału na kratownicy, a następnie tymczasowo umocuj kratownicę, wykorzystu-
jąc otwory w kształcie dzwonu. 

*  Upewnij się, że przewody wychodzące z kratownicy nie zostały przyciśnięte 
między kratownicą a urządzeniem głównym. 
 Urządzenie główne 
 Skrzynka elementów elektrycznych 
 Śruba z podkładką (do tymczasowego użycia) 
 Śruba z podkładką (w zestawie) 
 Kratownica 
 Otwór w kształcie dzwonu 
 Odbiornik sygnału (do modelu SLZ-KA·VAL3) 

8.3.3. Umocowanie kratownicy (Rys. 8-7) 
• Przymocuj kratownicę do urządzenia głównego dokręcając uprzednio zamocowa-

ne 2 śruby (z zamontowanymi podkładkami) oraz 2 pozostałe śruby (z zamonto-
wanymi podkładkami). 

*  Sprawdź, czy nie ma przerw między urządzeniem głównym a kratownicą, ani 
między kratownicą a sufitem. 

Dokręcając śrubę z zamontowaną podkładką 2, użyj klucza dynamometrycz-
nego (moment dokręcania 4,8 N•m lub mniej). Nigdy nie należy używać śrubo-
kręta udarowego. 
• Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia elementów. 

 Sufit 
 Urządzenie główne 
 Kratownica 
 Sprawdź, czy nie ma przerw. 

8.3.4. Podłączenie przewodów (Rys. 8-8) 
• Podłącz jednostkę do złącza (białe: 10-stykowe/czerwone: 9-stykowe). Następnie 

zamontuj białą szklaną rurkę dostarczoną z urządzeniem głównym, żeby rurka za-
słoniła złącze. Zamknij otwór szklanej rurki opaską. 

• Upewnij się, że nie pozostały luzy na poszczególnych przewodach przy zapięciu 
na kratownicy.

Rys. 8-6 Rys. 8-7 

 Zapięcie (w zestawie) 
 Biała szklana rurka 
 Złącze urządzenia głównego 
 Złącze kratownicy 
 Opaska (w zestawie) 
 Odbiornik sygnału (do modelu SLZ-KA·VAL3) 

Rys. 8-8 

8.4.  Zablokowanie kierunku przepływu powietrza w górę/
dół (Rys. 8-9) 

Kierownice jednostki można ustawić i zablokować w położeniu górnym lub dolnym 
w zależności od wykorzystywanej części przestrzeni. 
• Ustaw zgodnie z życzeniem użytkownika. 

Operacji ustalenia górnych/dolnych kierownic i pełnego automatycznego sterowa-
nia nie można dokonać za pomocą pilota. Ponadto aktualne położenie kierownic 
może się różnić od ustawienia wyświetlanego na pilocie. 

1 Wyłącz urządzenie głównym wyłącznikiem sieciowym. 
 Pracujący wentylator mógłby spowodować obrażenia ciała i/lub porażenie prą-
dem elektrycznym. 

2 Odłącz złącze silnika kierownicy jednostki, którą chcesz zablokować. 
 (Naciskając przycisk rozłącz złącze w kierunku wskazanym strzałką zgodnie ze schematem.) 

Po odłączeniu złącza zaizoluj go taśmą. 
3 Żeby ustawić żądany kierunek przepływu powietrza, powoli przesuwaj górne/dol-

ne kierownice w określonym zakresie. (Rys. 8-10) 

Określony zakres 

 Przycisk 
 Silnik kierownicy 
 Górne/dolne kierownice 
 Złącze 

Rys. 8-9 

  Wymiary standar-
dowego położenia 
kratownicy 

 Górne/dolne kierownice 

• Kierownice można ustawić w zakresie od 21 do 30 mm. 

 Ostrożnie: 
Nie wolno ustawiać górnych/dolnych kierownic poza określonym zakresem. 
Mogłoby to spowodować kondensację i kapanie wody z sufitu lub uszkodze-
nie urządzenia. 

Rys. 8-10 
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8. Instalacja kratownicy 

8.5. Instalacja kratki wlotu powietrza (Rys. 8-11) 
• Przeprowadź procedurę opisaną w sekcji „8.2. Przygotowanie do montażu kra-

townicy” w odwrotnej kolejności, żeby zainstalować kratkę wlotu powietrza i panel 
narożny. 

 Orurowanie na czynnik chłodniczy urządzenia głównego 
 Odprowadzanie kondensatu w urządzeniu głównym 
 Panel narożny 
* Możliwa jest instalacja w dowolnym położeniu. 
 Położenie dźwigni w kratce wlotu powietrza w fabrycznym opakowaniu. 
*  Zaciski można zainstalować w jednej z czterech pozycji. 
 Odbiornik sygnału (do modelu SLZ-KA·VAL3) 

8.6. Sprawdzenie 
• Sprawdź, czy nie ma przerw między jednostką a kratownicą, ani między kratownicą 

a powierzchnią sufitu. Przerwy między jednostką a kratownicą, albo między kra-
townicą a powierzchnią sufitu mogą spowodować skraplanie wody. 

• Upewnij się, że przewody zostały dokładnie podłączone. 

SLP-2ALW (do modelu SLZ-KA·VAL3) 

Rys. 8-11 

9. Uruchomienie testowe 

9.1. Przed uruchomieniem testowym 
► Po zainstalowaniu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej oraz podłączeniu 

rur i przewodów elektrycznych sprawdź ponownie, czy z urządzeń nie wy-
cieka czynnik chłodniczy, nie występują poluzowane połączenia lub niepra-
widłowa polaryzacja. 

► Zmierz impedancję między kostką ze stykami zasilania (L, N, ) w urzą-
dzeniach a uziemieniem przy pomocy 500-woltowego miernika resystancji 
izolacji i sprawdź, czy jest ona równa lub wyższa niż 1,0 MΩ. 

9.2. Uruchomienie testowe
9.2.1. Korzystając z pilota zdalnego sterowania (Rys. 9-1) 
Zmierz impedancję między kostką ze stykami zasilania w jednostce zewnętrznej 
a uziemieniem przy pomocy 500-woltowego miernika resystancji izolacji i sprawdź, 
czy jest ona równa lub wyższa niż 1,0 MΩ. 
• Przed uruchomieniem testowym sprawdź ponownie, czy nie występują nieprawid-

łowości w instalacji elektrycznej. 
 Nieprawidłowa instalacja elektryczna uniemożliwia normalne działanie klimatyza-

tora lub bezpiecznik odłącza zasilanie. 
• Przeprowadź uruchomienie testowowe zgodnie z poniższą procedurą. 

Procedura 
1  Naciśnij i przytrzymaj przycisk   przez ponad 3 sekundy, żeby uruchomić 

pracę w trybie chłodzenia. 

Jeśli wskaźnik pracy  pulsuje co 0,5 sekundy, sprawdź, czy przewód połącze-
niowy jednostki wewnętrznej/zewnętrznej został prawidłowo podłączony. 

• Sprawdź prawidłowe działanie kierownic podczas wydmuchania chłodnego powietrza. 
2 Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje przerwanie pracy. 
3  Naciśnij i przytrzymaj przycisk   przez ponad 3 sekundy, żeby uruchomić 

pracę w trybie ogrzewania.
Sprawdź, czy wydmuchane jest ciepłe powietrze. 

• Po uruchomieniu klimatyzatora w trybie ogrzewania wentylator jednostki wewnętrz-
nej może nie pracować, żeby zapobiec przepływowi chłodnego powietrza. Należy 
odczekać kilka minut, dopóki nie wzrośnie temperatura wymiennika ciepła i nie 
będzie wydmuchane ciepłe powietrze. 

4 Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje przerwanie pracy. 
Sprawdzanie odbioru sygnału zdalnego (podczerwień) z pilota 
Naciśnij przycisk ON/OFF na pilocie i sprawdź, czy z jednostki wewnętrznej słyszal-
ny jest elektroniczny dźwięk. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, żeby wyłączyć 
klimatyzator. 
Tryb awaryjny (gdy zaginął pilot zdalnego sterowania) 
Tryb awaryjny można uruchomić naciskając przycisk /  (chłodzenie/ogrzewanie). 
Naciśnięcie przycisku jeden raz spowoduje uruchomienie klimatyzatora w trybie awa-
ryjnym przy ustawieniu stałej temperatury na 24°C w trybie chłodzenia lub ogrzewania. 
Uwaga: 
• Tryb awaryjny nie wyłącza się automatycznie. 
• Pomimo że włączenie termostatu zostało wymuszone podczas uruchomienia te-

stowego, temperatura w trybie awaryjnym ustawiona jest na 24°C, a termostat 
działa zgodnie z temperaturą w pomieszczeniu. 

Jeśli jednostka wewnętrzna sterowana jest za pomocą pilota, uruchomienie 
testowe i tryb awaryjny uruchamiane są poleceniami wysyłanymi z pilota. 
Po zatrzymaniu kompresora uaktywnia się urządzenie uniemożliwiające ponowne 
uruchomienie kompresora przez 3 minuty, co pozwala chronić klimatyzator. 

 Przełącznik pracy w trybie awaryjnym (ogrzewanie) 
 Przełącznik pracy w trybie awaryjnym (chłodzenie) 
 Wskaźnik pracy 

SLP-2ALW (do modelu SLZ-KA·VAL3) 

Rys. 9-1 
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F1 F2 F3 F4

Cool
Pipe

Auto
Switch disp.

naFedoM

RemainTest run

F1 F2 F3 F4

unemecivreS
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Test run
Input maintenance info.
Function setting
Check
Self check

F1 F2 F3 F4

Test run menu

Cursor
Service menu:

Test run
Drain pump test run

F1 F2 F3 F4

Remain

Vane

Objawy podczas uruchomienia testowego 
Przyczyna Wyświetlacz ZEWNĘTRZNEJ PŁYTY STERUJĄCEJ 

< > oznacza wskazanie cyfrowego wyświetlacza. 

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

Po wyświetleniu komunikatu „startup” (urucho-
mienie) pulsują na przemian wskaźniki zielony 
(jeden impuls) i czerwony (jeden impuls). <F1> 
Po wyświetleniu komunikatu „startup” (uruchomie-
nie) pulsują na przemian wskaźniki zielony (jeden 
impuls) i czerwony (dwa impulsy). <F3, F5, F9>

Komunikaty wyświetlane na pilocie 

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

• Po włączeniu zasilania komunikat „PLEASE WAIT” (proszę czekać) wyświetla-
ny jest przez ok. 2 minuty podczas uruchamiania systemu. (normalne działanie) 

• Nieprawidłowe podłączenie zewnętrznej kostki ze stykami (R, S, 
T i S1, S2, S3.) Po włączeniu zasilania komunikat „PLEASE 

WAIT” (proszę czekać) jest wyświetlany przez 3 
minuty, a następnie pojawia się kod błędu. • Otwarte złącze urządzenia zabezpieczającego jednostki zewnętrznej. 

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

• Zwarty obwód w przewodzie sygnałowym pilota. 

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

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

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

silania pilota. (Wskaźnik pracy nie świeci się.) 
Po wyświetleniu komunikatu „startup” (urucho-
mienie) zaświeci się tylko zielony wskaźnik. <00> 

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

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

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

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

9. Uruchomienie testowe 

9.2.2. Przewodowy pilot zdalnego sterowania 
■ Przed uruchomieniem testowym należy zapoznać się z instrukcją obsługi. (szczególnie ważne jest zapoznanie się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa) 

Krok 1 Włącz zasilanie. 

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

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

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

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

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

1  Wybierz „Test run” (uruchomienie testowe) w menu Service, a następnie naciśnij przy-
cisk [SELECT]. (Rys. 9-2) 

2  Wybierz „Test run” (uruchomienie testowe) w menu Test run, a następnie naciśnij 
przycisk [SELECT]. (Rys. 9-3) 

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

Rys. 9-3 Rys. 9-2 

1 Naciśnij przycisk [F1], żeby zmienić tryb pracy. (Rys. 9-4) 
 Tryb chłodzenia: Sprawdź, czy z jednostki wydmuchane jest chłodne powietrze. 
 Tryb ogrzewania: Sprawdź, czy z jednostki wydmuchane jest ciepłe powietrze. 

2  Naciśnij przycisk [SELECT], żeby wyświetlić okno Vane operation (działanie kierow-
nic), a następnie naciśnij przyciski [F1] i [F2], żeby sprawdzić automatyczne ustawia-
nie kierownic. (Rys. 9-5) 
Naciśnij przycisk [RETURN], żeby powrócić do okna Test run operation (tryb urucho-
mienia testowego). 

Rys. 9-4 Rys. 9-5 
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RESET

TOO
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COOL

AUTO COOL
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TOO
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h

9P1P

E0 ~ E5P2 PA

P4 PL

P5 FB

E6 ~ EF
P6

P8

Krok 4 Sprawdź działanie wentylatora jednostki zewnętrznej. 

Krok 5 Zatrzymaj uruchomienie testowe. 

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

Nieprawidłowości w układzie chłodniczym 

Błąd wewnętrznej płyty sterującej 

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

Wyświetlacz Opis usterki 
Błąd czujnika wlotu powietrza 
Błąd czujnika rury (rura z cieczą) 

Rozłączone złącze przełącznika (CN4F) 

Działanie zabezpieczenia przed przepełnieniem układu odprowadzania kondensatu 
Działanie zabezpieczenia przed 
zamrożeniem/przegrzaniem 

Błąd komunikacji między pilotem 
a jednostką wewnętrzną 

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

Błąd komunikacji między jednostką 
wewnętrzną a jednostką zewnętrzną 

Błąd temperatury rury 

Wskaźnik LED1 (zasilanie mikroprocesora) 

Wskaźnik LED2 (zasilanie pilota) 

Wskaźnik LED3 (komunikacja jednostki wewnętrznej/zewnętrznej) 

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

9. Uruchomienie testowe 

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

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

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

9.3. Samokontrola
9.3.1. Przewodowy pilot zdalnego sterowania 
■ Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach instalacji dostarczanych 

z poszczególnymi modelami pilotów. 

9.3.2.  Pilot zdalnego sterowania [dotyczy wyłącznie modelu SLZ-KA·VAL3] 
(Rys. 9-6) 

1 Włącz zasilanie. 
2 Przytrzymując naciśnięte przyciski MODE SELECT i TOO COOL na pilocie rów-

nocześnie naciśnij przycisk RESET. 
3 Zwolnij przycisk RESET. 
4 Zwolnij 2 pozostałe przyciski. Po trzech sekundach wyświetlą się wszystkie ele-

menty na wyświtlaczu. 
5 Wyślij sygnał z pilota naciskając przycisk OPERATE/STOP (ON/OFF) na pilocie. 
 (Powyższa procedura umożliwia WSKAŹNIKOWI PRACY wskazywanie trybu 

usterki.) 
6 Wyślij sygnał z pilota naciskając przycisk OPERATE/STOP (ON/OFF) na pilocie, 

żeby przerwać procedurę samokontroli. 
WSKAŹNIK PRACY 

WSKAŹNIK PRACY dołączany jest 
niezależnie od wyposażenia urzą-
dzenia w pilota z wyświetlaczem. 

Rys. 9-6 
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1 P1

2
P2
P9

3 E6, E7
4 P4

5
P5
PA

6 P6
7 EE
8 P8
9 E4
10 — —
11 — —
12 Fb
14 PL

1 E9

2 UP

3 U3, U4

4 UF

5 U2

6 U1, Ud

7 U5

8 U8

9 U6

10 U7

11 U9, UH

12 — —
13 — —
14

Przewodowy pilot 
zdalnego sterowaniaPilot zdalnego sterowania

Objawy  Uwagi Sygnały dźwiękowe/WSKAŹ-
NIK PRACY pulsuje 

(liczba impulsów) 
Kod kontrolny 

Błąd czujnika wlotu powietrza 
Błąd czujnika rury (TH2) 
Błąd czujnika rury (TH5) 
Błąd komunikacji jednostki wewnętrznej/zewnętrznej 
Błąd czujnika układu odprowadzającego 
Błąd pompy odprowadzającej 
Błąd wymuszonego działania kompresora 
Działanie zabezpieczenia przed zamrożeniem/przegrzaniem 
Błąd komunikacji między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną 
Błąd temperatury rury 
Błąd odbioru sygnału pilota 
— 
— 
Błąd systemu sterowania jednostki wewnętrznej (błąd w pamięci itp.) 
Nieprawidłowości w układzie chłodniczym 

Przewodowy pilot 
zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania 

Sygnały dźwiękowe/WSKAŹ-
NIK PRACY pulsuje (liczba 

impulsów) 

Objawy  Uwagi 
Kod kontrolny 

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

Przerwa w działaniu kompresora spowodowana przeciążeniem prądowym 

Otwarte/zamknięte obwody termistorów jednostki zewnętrznej 

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

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

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

Nieprawidłowa temperatura radiatora 

Zatrzymanie pracy urządzenia przez układ zabezpieczający wentylatora jednostki zewnętrznej 

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

Nieprawidłowe działanie spowodowane wytworzeniem nadmiernego ciepła związanego z temperaturą rozładowania 

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

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

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji, sprawdź wskaźniki LED 
zewnętrznej płyty sterującej. 

Inne 

[Wyjściowy wzór B] 
Sygn. Sygn. Sygn. Sygn. Sygn. Sygn. Sygn. Sygnały dźwię-

kowe 

WSKAŹNIK 
PRACY 
pulsuje 
wg wzoru 

1-szy 2-gi 3-ci 1-szy 2-gi n-ty · · · Wielokrotny 

Wył. 
Ok. 2,5 s 

Wł. 
Ok. 3 s 

Wł. 
0,5 s 

Wł. 
0,5 s 

Wł. 
0,5 s 

Wł. 
0,5 s 

Wył. 
Ok. 2,5 s 

Wł. 
Ok. 3 s 

Wł. 
0,5 s 

Wł. 
0,5 s Samokontrola  

rozpocznie się 
(odebranie 
sygnału 
startowego) 

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

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

Sygn. Sygn. Sygn. Sygn. Sygn. Sygn. Sygn. Sygnały dźwię-
kowe 

WSKAŹNIK 
PRACY 
pulsuje 
wg wzoru 

1-szy 2-gi 3-ci 1-szy 2-gi n-ty · · · Wielokrotny 

Wył. 
Ok. 2,5 s 

Wł. 
0,5 s 

Wł. 
0,5 s 

Wł. 
0,5 s 

Wł. 
0,5 s 

Wył. 
Ok. 2,5 s 

Wł. 
0,5 s 

Wł. 
0,5 s 

Samokontrola  
rozpocznie się 
(odebranie 
sygnału 
startowego) 

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

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

9. Uruchomienie testowe 
• W poniższych tabelach można znaleźć szczegółowe informacje na temat kodów kontrolnych. 
[Wyjściowy wzór A] 

[Wyjściowy wzór A]   Błędy wykryte w jednostce wewnętrznej

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

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

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

•  Po włączeniu zasilania przez ok. 2 minuty nie jest możli-
we działanie pilota spowodowane uruchamianiem syste-
mu. (prawidłowe działanie) 

•  Złącze urządzenia zabezpieczającego jednostki ze-
wnętrznej nie zostało podłączone. 

• Przeciwna lub otwarta faza okablowania w kostce ze sty-
kami do zasilania jednostki zewnętrznej 

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

•  Zwarty obwód w przewodzie pilota. 

Przez ok. 2 minuty 
po włączeniu 
zasilania 

PLEASE WAIT (proszę czekać) 

PLEASE WAIT (proszę czekać)
→ Kod błędu Po upływie 

ok. 2 minut po 
włączeniu zasilania Nie wyświetlają się komunikaty, nawet 

jeśli przełącznik trybu pracy jest włą-
czony (nie świeci się wskaźnik pracy). 

Wskaźnik LED1 (zasilanie mikroprocesora) 
Wskaźnik LED2 (zasilanie przewodowego pilota zdalnego sterowania) 
Wskaźnik LED3 (komunikacja między jednostką wewnętrzną 
i zewnętrzną) 

Wskazuje, czy urządzenie jest zasilane. Sprawdź, czy wskaźnik LED zawsze się świeci. 
Wskazuje, czy przewodowy pilot zdalnego sterowania jest zasilany. 
Wskazuje stan komunikacji między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną. Sprawdź, czy wskaźnik LED 
zawsze pulsuje. 

9. Uruchomienie testowe 

• Na pilocie zdalnego sterowania 
 Ciągły sygnał dźwiękowy emitowany z sekcji odbioru sygnału w jednostce wewnętrznej. 
 Wskaźnik pracy pulsuje 
• Na przewodowym pilocie zdalnego sterowania 
Kod kontrolny wyświetlany na wyświetlaczu. 

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

W przypadku pilota zdalnego sterowania w powyższych warunkach możliwe są następujące zdarzenia. 
• Sygnały z pilota nie są przyjmowane. 
• Wskaźnik pracy pulsuje. 
• Urządzenie emituje krótki sygnał dźwiękowy instalacji rurowej. 
Uwaga: 
Po anulowaniu wyboru funkcji działanie klimatyzatora nie jest możliwe przez ok. 30 sekund. (prawidłowe działanie) 
Opis działania poszczególnych wskaźników LED (LED1, 2, 3) na wewnętrznej płycie sterującej można znaleźć w poniższej tabeli 

9.4. Sprawdzanie instalacji odprowadzającej 
9.4.1. Korzystając z pilota zdalnego sterowania (Rys. 9-7) 
• Sprawdź, czy podczas uruchomienia testowego woda odprowadzana jest prawid-

łowo i czy nie wycieka na złączach. 
• Sprawdzaj zawsze podczas instalacji, jeśli nawet jednostka nie jest konieczna do 

zapewniania chłodzenia/osuszania w danym momencie. 
• Podobnie przed zakończeniem instalacji sufitu w nowym miejscu sprawdź instala-

cję odprowadzającą kondensat. 
(1) Zdejmij osłonę dopływu wody i dodaj ok. 1000 cm3 wody za pomocą pompy wod-

nej itp. Podczas wykonywania tej czynności należy zachować ostrożność, żeby 
nie rozpryskać wody w mechanizmie pompy odprowadzającej. 

(2) Włącz przełącznik pracy w trybie awaryjnym (chłodzenia) umieszczony na kra-
townicy. 

(3) Sprawdź, czy woda jest odprowadzana przez odpływ instalacji odprowadzającej. 
(4) Po sprawdzeniu instalacji odprowadzającej upewnij się, że osłona została zało-

żona, a styki zasilania zaizolowane. 
(5) Po sprawdzeniu prawidłowego działania instalacji odprowadzającej nałóż korek. 

 Wsuń zakończenie pompy na 3-5 cm 
 Osłona dopływu wody 
 Ok. 1000 cm3 

 Woda 
 Korek instalacji odprowadzającej 
  Przełącznik pracy w trybie awaryjnym 
(chłodzenia) 

9.4.2. Korzystając z przewodowego pilota zdalnego sterowania 
(1) Zdejmij osłonę dopływu wody i dodaj ok. 1000 cm3 wody za pomocą pompy wod-

nej itp. Podczas wykonywania tej czynności należy zachować ostrożność, żeby 
nie rozpryskać wody w mechanizmie pompy odprowadzającej. 

(2) Po przełączeniu trybu sterowania pilotem na uruchomienie testowe w trybie chło-
dzenia sprawdź, czy woda jest odprowadzana przez odpływ instalacji odprowa-
dzającej. 

(3) Po sprawdzeniu instalacji odprowadzającej upewnij się, że osłona została zało-
żona, a styki zasilania zaizolowane. 

(4) Po sprawdzeniu prawidłowego działania instalacji odprowadzającej zainstaluj 
z powrotem korek. 

SLP-2ALW (do modelu SLZ-KA·VAL3) 

Rys. 9-7 
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Niniejszy produkt
bazuje na następujących
regulacjach UE:

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

elektromagnetycznej 2004/108/WE
•  Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
•  Dyrektywa dotycząca produktów związanych
 z energią 2009/125/WE
•  

Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku w budynkach mieszkalnych,
 handlowych i zakładach przemysłu lekkiego:

Dyrektywa RoHS 2011/65/WE

Przed przekazaniem klientowi należy wpisać poniżej adres i telefon kontaktowy:


