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Jednostka interfejsu (w obudowie) 
PAC-IF011B-E 
PAC-IF012B-E

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

INSTRUKCJA INSTALACJI DLA INSTALATORA 
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►  Przed instalacją urządzenia koniecznie przeczytaj wszystkie „Środki 
ostrożności”. 

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

 Ostrzeżenie: 
Środki ostrożności, których należy przestrzegać, żeby zapobiec zagrożeniu 
obrażeniami lub śmiercią. 

 Ostrożnie: 

 Ostrożnie: 

 Ostrożnie: 

 Ostrożnie: 
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Ten symbol obowiązuje tylko w krajach UE. 
Ten symbol jest zgodny z dyrektywą 2002/96/WE Artykuł 10 Informacja dla użytkowników i Aneks IV. 
Twoje urządzenie firmy MITSUBISHI ELECTRIC zostało opracowane i wyprodukowane przy wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów i elementów, 
które mogą zostać poddane przetworzeniu i ponownie użyte. 
Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne po zakończeniu użytkowania powinny zostać zutylizowane osobno niż odpadki z go-
spodarstwa domowego. 
Prosimy o prawidłową utylizację niniejszego sprzętu w lokalnych centrach odbioru/przetwarzania odpadów. 
W Unii Europejskiej istnieją osobne systemy odbioru zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych. 
Pomóż nam chronić środowisko, w którym wszyscy żyjemy. 

1. Środki ostrożności 

Środki ostrożności, których należy przestrzegać, żeby zapobiec uszkodzeniu 
urządzenia. 

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

instalacji urządzenia należy porozumieć się ze sprzedawcą lub przedstawi-
cielem autoryzowanego serwisu. Nieprawidłowo zainstalowane urządzenie 
może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. 

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

• Opisywane urządzenie należy zainstalować zgodnie z instrukcjami, żeby 
zminimalizować ryzyko uszkodzenia związane z trzęsieniami ziemi, tajfu-
nami lub silnymi wiatrami. Nieprawidłowo zainstalowane urządzenie może 
spaść powodując uszkodzenia lub obrażenia. 

• Urządzenie należy bezpiecznie zainstalować na konstrukcji, która jest w sta-
nie utrzymać jego ciężar. Jeśli jednostka zostanie zainstalowana na niesta-
bilnej konstrukcji, może spaść powodując uszkodzenia lub obrażenia. 

• Wszystkie instalacje elektryczne powinny zostać przeprowadzone przez 
wykwalifikowanego wykonawcę zgodnie z lokalnymi przepisami i zalecenia-
mi podanymi w niniejszej instrukcji. Urządzeniu należy zapewnić oddzielne 
linie zasilające o prawidłowym napięciu oraz zastosować bezpieczniki. Li-
nie zasilające o niewystarczającym obciążeniu lub nieprawidłowa instalacja 
elektryczna mogą spowodować porażenie prądem lub pożar. 

1.1. Przed instalacją (otoczenie) 

• Nie wolno instalować jednostki interfejsu na zewnątrz, ponieważ jest ona przeznaczona 
wyłącznie do instalacji wewnątrz pomieszczeń. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść 
do porażenia prądem lub awarii spowodowanych działaniem wody, wiatru lub pyłu. 

• Nie należy wykorzystywać urządzenia w nietypowym otoczeniu. Jeśli jednostka 
interfejsu zostanie zainstalowana lub przechowywana w miejscach narażonych na 
działanie pary, oparów oleju (także maszynowego), gazów siarczkowych albo duże-
go zasolenia, może dojść do 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. 

1.2. Przed instalacją lub przenoszeniem 

• Należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia urzą-
dzeń. Nie wolno chwytać za opaski na opakowaniu. Wyjmując urządzenie 
z opakowania i przenosząc je nałóż rękawice ochronne, ponieważ mógłbyś 
zranić ręce o krawędzie elementów. 

1.3. Przed wykonaniem instalacji elektrycznej 

• Pamiętaj o zainstalowaniu bezpiecznika. Jeśli bezpiecznik nie zostanie 
zainstalowany, 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 
poddawane naciągnięciu. Przewody elektryczne mogłyby ulec przecięciu 
lub przegrzaniu, powodując pożar. 

Po zakończeniu instalacji przeprowadź uruchomienie testowe, żeby sprawdzić 
normalne działanie urządzenia. Następnie zapoznaj użytkownika z sekcją „Środki 
ostrożności”, objaśnij zasady obsługi i konserwacji urządzenia zgodnie z informa-
cjami podanymi w instrukcji obsługi. Należy przekazać instrukcje instalacji i obsługi 
użytkownikowi na przechowanie. Instrukcje instalacji i obsługi powinny być zawsze 
w posiadaniu rzeczywistych użytkowników. 

 : Wskazuje część, która musi zostać uziemiona. 

 Ostrzeżenie: 
Uważnie przeczytaj etykiety znajdujące się na urządzeniu. 

• Należy stosować wyłącznie przewody zgodne ze specyfikacją. Należy 
poprawnie podłączyć przewody bez naprężeń działających na styki. Niepra-
widłowe podłączenie lub zainstalowanie przewodów elektrycznych może 
doprowadzić do przegrzania lub pożaru. 

• Należy dokładnie przymocować osłonę kostki ze stykami na jednostce in-
terfejsu. Jeśli osłona nie zostanie prawidłowo zamontowana, a do wnętrza 
urządzenia przedostanie się pył i wilgoć, może dojść do porażenia prądem 
lub pożaru. 

• Należy korzystać wyłącznie z elementów wyposażenia zalecanych przez 
firmę Mitsubishi Electric oraz porozumieć się z instalatorem lub przedsta-
wicielem autoryzowanego serwisu w sprawie ich instalacji. Jeśli elementy 
wyposażenia nie zostaną prawidłowo zamontowane, może dojść do poraże-
nia prądem lub pożaru. 

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

• Użytkownik nigdy nie powinien próbować samodzielnie naprawiać lub 
przenosić urządzenia w inne miejsce. Jeśli urządzenie nie zostanie prawi-
dłowo zainstalowane, może dojść do porażenia prądem lub pożaru. Jeśli 
jednostka interfejsu wymaga naprawy lub przeniesienia, skontaktuj się 
z instalatorem lub autoryzowanym serwisem. 

• Jeśli urządzenie zostanie zainstalowane w szpitalu lub budynku, w którym 
działają urządzenia telekomunikacyjne, może zachodzić konieczność podję-
cia środków zaradczych, aby zapobiec szumom i zakłóceniom elektronicz-
nym. Inwertory, sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia medyczne 
o wysokiej częstotliwości i telekomunikacyjne mogą spowodować awarię 
lub uszkodzenie jednostki interfejsu. Równocześnie szumy i zakłócenia 
elektroniczne spowodowane przez jednostkę interfejsu mogą zakłócać 
prawidłowe działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń medycznych 
i telekomunikacyjnych. 

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

• Nie należy myć wodą jednostki interfejsu. Mogłoby dojść do porażenia 
prądem. 

• 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. 

• Pamiętaj o zastosowaniu bezpieczników (różnicowych, odcinających zasila-
nie (bezpieczniki typu +B) oraz wyłączników automatycznych) o obciążeniu 
określonym w specyfikacji. Większe obciążenie bezpiecznika niż wymienio-
ne w specyfikacji może doprowadzić do awarii urządzenia lub pożaru. 
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Nazwa części 
Jednostka interfejsu 
Termistor 

 Ostrożnie: 

B A 
Fot. 2-1

WEJŚCIE 3-ŻYŁOWEGO PRZEWODU 
W przypadku instalacji na ścianie: strona dolna 

1. Środki ostrożności 

1.4. Przed uruchomieniem testowym 

• Włącz zasilanie ponad 12 godzin przed uruchomieniem jednostki ze-
wnętrznej. Uruchomienie urządzenia natychmiast po włączeniu głównego 
wyłącznika sieciowego może doprowadzić do poważnego uszkodzenia we-
wnętrznych elementów urządzenia. Główny wyłącznik sieciowy powinien 
być włączony przez cały sezon eksploatacji urządzenia. 

2. Instalacja jednostki interfejsu 

Rys. 2-1 

• Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź, czy wszystkie elementy 
zabezpieczające są prawidłowo zainstalowane. Uważaj, aby nie dotknąć 
znajdujących się pod wysokim napięciem elementów urządzenia, ponieważ 
mogą spowodować obrażenia. 

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

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

2.1. Sprawdzanie zawartości zestawu (Rys. 2-1) 
Jednostka interfejsu powinna być wyposażona w następujące akcesoria. 

2.2. Wybór miejsca instalacji jednostki interfejsu 
• Nie wolno instalować jednostki interfejsu na zewnątrz, ponieważ jest ona prze-

znaczona wyłącznie do instalacji wewnątrz pomieszczeń. (Płyta elektroniczna 
jednostki interfejsu i obudowa nie są wodoodporne.) 

• Należy unikać miejsc narażonych na działanie bezpośredniego światła słonecz-
nego lub innych źródeł ciepła. 

• Należy wybrać miejsce, które umożliwia łatwe podłączenie przewodów do źródła 
zasilania. 

• Należy unikać miejsc, w których może dojść do wycieku, wytworzenia, przepły-
wu lub nagromadzenia się palnych gazów. 

• Wybierz poziome miejsce, które jest w stanie utrzymać ciężar urządzenia i drga-
nia. 

• Należy unikać miejsc narażonych na działanie oleju, pary lub gazów siarczkowych. 

2.3. Instalacja jednostki interfejsu (Rys. 2-2, Fot. 2-1) 
1. Wykręć 2 śruby (A) z jednostki interfejsu i zdemontuj osłonę. 
2. Zamontuj 4 śruby (spoza zestawu) w 4 otworach. 
A Śruba B Osłona 
C Otwór instalacyjny

Rys. 2-2 

Jednostka: mm
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Fot. 3-1 

Model jednostki interfejsu 

Jednostka interfejsu-jednostka zewnętrzna *1 

Uziemienie jednostka interfejsu-jednostka zewnętrzna *1 

Jednostka interfejsu-jednostka zewnętrzna S1-S2 *2 

Jednostka interfejsu-jednostka zewnętrzna S2-S3 *2

PAC-IF011/012B-E 

1 × min. 1,5

3 × 1,5 (biegunowe)

Prąd zmienny 230 V

Prąd stały 24 V

3. Instalacja elektryczna 

3.1.1. Zasilanie jednostki interfejsu z jednostki zewnętrznej 
Dostępne są poniższe układy połączeń. 
Układ zasilania jednostki zewnętrznej zależy od modelu.

Fot. 3-2 

3.1. Jednostka interfejsu (Fot.  3-1) 
1. Zdejmij osłonę. 
2. Podłącz oddzielnie kabel zasilający i przewód sterujący do odpowiednich wejść 

w sposób przedstawiony na fotografii. 
• Nie wolno pozostawić poluzowanych śrub zacisków. 
A Wejście przewodu zdalnego sterowania 
B Wejście kabla zasilającego 
C Zacisk 

D Styki podłączeniowe jednostki interfejsu/zewnętrznej 

E Styk uziemienia 

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

izolujący 
D Jednostka zewnętrzna 
E Przewody połączeniowe jednostki interfejsu/

zewnętrznej 
F Jednostka interfejsu 

*1. Maks. 80 m 
*2. Wartości NIE zawsze są podane w stosunku do uziemienia. 

 Zacisk S3 posiada napięcie stałe 24 V w odniesieniu do zacisku S2. Jednak między S3 i S1 nie ma elektrycznej izolacji transformatorem lub innym urządzeniem. 

Uwagi:  1. Przekrój okablowania musi być zgodny z obowiązującym prawem lokalnym i krajowym. 
 2.  Kable zasilające i przewody połączeniowe jednostki interfejsu/zewnętrznej nie powinny być cieńsze niż polichloroprenowy, elastyczny 

kabel powlekany. (projekt 60245 IEC 57) 
 3. Zainstaluj uziemienie dłuższe niż inne przewody.
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Jeśli jednostki interfejsu i zewnętrzna są oddzielnie zasilane, zapoznaj się 
z poniższą tabelą. 

Specyfikacja oddzielnych źródeł zasilania
Zmiana podłączenia złącza do podłą-
czenia jednostki interfejsu (CNS2) 
Ustawienie przełącznika DIP jednostki 
zewnętrznej (tylko w przypadku od-
dzielnego zasilania jednostki interfejsu/
zewnętrznej) 

ON (wł.) 

Niepodłączone

OFF (wył.) 

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

Fot. 3-3 CNS2 

Model jednostki interfejsu 
Zasilanie jednostki interfejsu 
Wydajność wejściowa jednostki interfejsu *1 

Główny wyłącznik (bezpiecznik) 

PAC-IF011/012B-E 
~/N (zasilanie jednofazowe), 50 Hz, 230 V 

16 A 

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

Prąd zmienny 230 V 

Prąd stały 24 V 

3. Instalacja elektryczna 

3.1.2. Oddzielne zasilanie jednostki interfejsu/zewnętrznej 
Dostępne są poniższe układy połączeń. 
Układ zasilania jednostki zewnętrznej zależy od modelu. System 1:1 

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

*1. Należy zapewnić bezpiecznik o separacji styku przynajmniej 3,0mm dla każdego bieguna. Użyj bezpiecznika różnicowego (NV). 
*2. Maks. 120 m 
*3. Wartości NIE zawsze są podane w stosunku do uziemienia. 

Uwagi:  1. Przekrój okablowania musi być zgodny z obowiązującym prawem lokalnym i krajowym. 
 2.  Kable zasilające i przewody połączeniowe jednostki interfejsu/zewnętrznej nie powinny być cieńsze niż polichloroprenowy, elastyczny kabel 

powlekany. (projekt 60245 IEC 57) 
3. Zainstaluj uziemienie dłuższe niż inne przewody. 

3.1.3. Podłączenie przewodu termistora 
Podłącz termistor 2 dla sterownika interfejsu. 

1. Termistor temperatury docelowej (TH1) 
 Podłącz termistor temperatury docelowej do styków 1 i 2 w kostce ze stykami 

(TB61) na sterowniku interfejsu. 
2. Termistor temperatury rur na czynnik chłodniczy/płynnego czynnika chłodniczego (TH2) 
 Podłącz termistor temperatury rury do styków 3 i 4 w kostce ze stykami (TB61) 

na sterowniku interfejsu. 
3. Termistor temperatury skraplacza/parownika (TH5): dotyczy modelu PAC-IF012B-E 
 Podłącz termistor temperatury skraplacza/parownika do styków 5 i 6 w kostce ze stykami 
 (TB61) na sterowniku interfejsu. 
Jeśli przewody termistorów są za długie, przytnij je do odpowiedniej długości. 
Nie wolno umieszczać przewodów w jednostce interfejsu. 

 Ostrożnie: 
Nie wolno prowadzić przewodów termistorów razem z kablami zasilającymi. 
Czujnik termistora należy zainstalować w miejscu niedostępnym dla 
użytkownika. 
(W dostępnych dla użytkownika miejscach czujnik oddzielony jest 
dodatkową izolacją.) Fot. 3-4 

Zasilanie jednostki interfejsu 
Uziemienie zasilania jednostki interfejsu 
Jednostka interfejsu-jednostka zewnętrzna *2 
Uziemienie jednostka interfejsu-jednostka zewnętrzna 
Jednostka interfejsu L-N *3 

Jednostka interfejsu-jednostka zewnętrzna S1-S2 *3 
Jednostka interfejsu-jednostka zewnętrzna S2-S3 *3 
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0~100 Ω 
510 Ω 
1 kΩ 
2 kΩ 
3,3 kΩ 
4,3 kΩ 
5,6 kΩ 
7,5 kΩ 
10 kΩ
OTWARTY (12 kΩ~) 

4-20 mA 

4~5 mA 
7 mA 
9 mA 
11 mA 
13mA 
15 mA 
17mA 
19~20 mA 

 – 
 – 

1-5 V 

0~1,25 V 
1,75 V 
2,25 V 
2,75 V 
3,25 V 
3,75 V 
4,25 V 
4,75~5 V 

 – 
 – 

0-10V

0~0,63 V 
1,88 V 
3,13 V 
4,38 V 
5,63 V 
6,88 V 
8,13 V 
9,38~10 V 

 – 
 – 

Etap 
ustawienia 
wydajności

OFF (wył.) 0% 
Etap 1 10% 
Etap 2 20% 
Etap 3 30% 
Etap 4 50% 
Etap 5 70% 
Etap 6 80% 
Etap 7 100% 
Tryb AUTO
OFF (wył.) 0% 

Uwagi 

 Zatrzymanie 

Tryb 
ustalonej 
częstotli-
wości 

Tryb AUTO 
Zatrzymanie

Przełącznik 1, przełącznik 6: wybór wejścia do ustawienia wydajności inwertera 
Wejście 

PRZEŁĄCZNIK ZDALNY 
Typ A (4 bity, 8 ustawień) 

PRZEŁĄCZNIK ZDALNY 
Typ B (1 bit, 1 ustawienie) 
 4-20 mA 
 1-5 V 
 0-10 V 
 0-10 kΩ 
 Brak wejścia (tryb AUTO)

OFF (wył.) 

ON (wł.) 

ON (wł.) 
ON (wł.) 
OFF (wył.) 
ON (wł.) 
OFF (wył.) 

OFF (wył.) 

OFF (wył.) 

ON (wł.) 
ON (wł.) 
OFF (wył.) 
OFF (wył.) 
ON (wł.) 

OFF (wył.) 

OFF (wył.) 

OFF (wył.) 
OFF (wył.) 
ON (wł.) 
ON (wł.) 
ON (wł.) 

OFF (wył.) 

OFF (wył.) 

ON (wł.) 
OFF (wył.) 
OFF (wył.) 
OFF (wył.) 
OFF (wył.)

OFF (wył.) 

OFF (wył.)

ON (wł.)
ON (wł.)
OFF (wył.)
OFF (wył.)
OFF (wył.)

Etap ustawienia wydajności 

OFF (wył.)/Etap 1/Etap 2/…/Etap 7/tryb AUTO 

OFF (wył.)/Etap 1/Etap 4/Etap 7/tryb AUTO 

OFF (wył.)/Etap 1/Etap 2/…/Etap 7 
OFF (wył.)/Etap 1/Etap 2/…/Etap 7 
OFF (wył.)/Etap 1/Etap 2/…/Etap 7 
OFF (wył.)/Etap 1/Etap 2/…/Etap 7/tryb AUTO 
Tylko tryb AUTO

TB62 

TB142 Fot. 3-5 

1-2 (IN1) 
Element 3-4 
(IN2) 

Element 
Wymuszona praca kompresora OFF (wył.) 

Ustalony tryb pracy 

OFF (wył.) 
Tryb normalnej pracy 

Chłodze-
nie 

ON (wł.) 
Wymuszona praca kompresora OFF (wył.) 

Ogrzewanie 

Uwagi 

Ustawienie dostępne, jeśli przełączniki 
SW2-1 i SW2-2 są ustawione na ON (wł.) 

TB142 
10-11 
(COM-IN5) 
OFF (wył.) 
ON (wł.) 
OFF (wył.) 
ON (wł.) 
OFF (wył.) 
ON (wł.) 
OFF (wył.) 
ON (wł.) 
OFF (wył.) 

TB142 
10-12 
(COM-IN6) 
OFF (wył.) 
OFF (wył.) 
ON (wł.) 
ON (wł.) 
OFF (wył.) 
OFF (wył.) 
ON (wł.) 
ON (wł.) 
OFF (wył.) 

TB142 
10-13 
(COM-IN7) 
OFF (wył.) 
OFF (wył.) 
OFF (wył.) 
OFF (wył.) 
ON (wł.) 
ON (wł.) 
ON (wł.) 
ON (wł.) 
OFF (wył.) 

TB142 
10-14 
(COM-IN8) 
OFF (wył.) 
OFF (wył.) 
OFF (wył.) 
OFF (wył.) 
OFF (wył.) 
OFF (wył.) 
OFF (wył.) 
OFF (wył.) 
ON (wł.) 

Etap ustawienia wydajności 

Typ A 

[OFF (wył.)] 
[ON (wł.)] 

OFF (wył.) 0% 
Etap 1 10% 
Etap 2 20% 
Etap 3 30% 
Etap 4 50% 
Etap 5 70% 
Etap 6 80% 
Etap 7 100% 
Tryb AUTO

W miejscu podłączenia 

OFF (wył.)～Tryb AUTO 

 Typ B 

[OFF (wył.)] 
[ON (wł.)] 

OFF (wył.) 0% 
Etap 1 10% 
Etap 4 50% 

Etap 7 100% 

Tryb AUTO 

W miejscu podłączenia 

Etap 1
Etap 4
Etap 7 

Tryb AUTO 

Uwagi 

OFF (wył.) 

Tryb ustalonej 
częstotliwości 

Tryb AUTO 

W miejscu 
podłączenia 

3. Instalacja elektryczna 

3.1.4. Podłączenie wejścia zewnętrznego 
Żądanie sterowania jest dostępne poprzez wejście zewnętrzne. 
Istnieje możliwość ustawienia zużycia energii jednostki zewnętrznej poprzez ustawienie przełącznika sterownika interfejsu. 

• PRZEŁĄCZNIK ZDALNY typ A (4 bity, 8 ustawień) / typ B (1 bit, 1 ustawienie) 

Żądanie sterowania jest dostępne poprzez podłączenie przełączników zdalnych do 
styków 10 - 14. 
Należy zastosować niezasilany przełącznik (do przełącznika zdalnego) 
Długość przewodów przełącznika zdalnego: maksymalnie 10 m 
Przełącznik zdalny: minimalne obowiązujące obciążenie 12 V, prąd stały, 1 mA 
• 4-20 mA/1-5 V/0-10 V/0-10 kΩ 
1Użyj 4-20 mA/1-5 V/0-10 V 

Podłącz przewody transmisyjne do styków 3 i 4 w kostce ze stykami (TB62). 
Styk 3 w kostce ze stykami (TB62): po stronie (+) 
Styk 4 w kostce ze stykami (TB62): po stronie (-) (odnośna strona) 
2Użyj regulowanego rezystora (0-10 kΩ)

Podłącz przewody transmisyjne do styków 1 i 2 w kostce ze stykami (TB62).

• Ustawienie funkcji wyjścia zewnętrznego 
Funkcja służy do ustawienia trybu pracy lub zatrzymania pracy kompresora za pomocą sygnału zewnętrznego. 

Długość kabla: maksymalnie 10 m 
Przełącznik zdalny: minimalne obowiązujące obciążenie 12 V, prąd stały, 1 mA 

 Ostrożnie: 

Regulowa-
ny rezystor

* Wartości podane w powyższej tabeli są średnimi wartościami wejściowymi. 
Długość kabla: maksymalnie 10 m 

W miejscu podłączenia

0-10 kΩ

4-20 mA/1-5 V/0-10 V
Przewodowy 

zdalny sterownik (do 
przeprowadzania 

konserwacji) 

Wejścia zewnętrznego sygnału są oddzielone podstawową izolacją od źródłem zasilania i urządzenia. 
Wejścia zewnętrznego sygnału należy oddzielić dodatkową izolacją w miejscach dostępnych dla użytkownika, jeśli istnieją. 
Podłącz złącza, wykorzystując styki w kształcie oczka i zaizoluj styki sąsiednich przewodów podczas podłączania do kostek ze stykami. 

(0-10 kΩ)
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TB141 
1-2 (OUT1) X1
3-4 (OUT2) X2 
5-6 (OUT3) X3 
7-8 (OUT4) X4 
9-10 (OUT5) X5 
11-12 (OUT6) X6 
13-14 (OUT7) – – – –

21 3 54 6 7 8 TB1419 10 11 12 13 14

X1

I/F

X2 X3 X4 X5 X6

TB141

SW2-1 SW2-2

SW2-3 SW2-4 SW2-5

SW2-6

PAC-IF012B-E
PAC-IF011B-E
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Można wysyłać sygnały o następujących stanach. 
Element 
Wyjście działania urządzenia
Wyjście informacji o błędach 
Wyjście kompresora
Wyjście trybu odszraniania
Wyjście trybu chłodzenia
Wyjście trybu ogrzewania

Długość kabla: maksymalnie 50 m 

OFF (wył.)
OFF (wył.)

OFF (wył.)
OFF (wył.)

Tryb normalnej pracy 
OFF (kompresor OFF (wył.))

OFF (wył.) 

ON (wł.)
ON (wł.)
Błąd 
ON (kompresor ON (wł.))
ON (wł.)  (Odszranianie)
ON (wł.)  (Chłodzenie)
ON (wł.)  (Ogrzewanie) 

Fot. 3-6 

Element
Funkcja wyjścia 
zewnętrznego

Funkcja wejścia 
zewnętrznego 

Nazwa
Przewód sygnału wyjścia 
zewnętrznego

Wskaźnik itp. 
Przewód sygnału wejścia 
zewnętrznego 

Przełącznik 

Model i specyfikacja 
Należy użyć ekranowany przewód powlekany winylem. 
Typ przewodu: CV, CVS lub odpowiednik 
Przekroje przewodów: przewód pleciony od 0,5 mm2 do 1,25 mm² 

 przewód pełny: średnica od ø 0,65 mm do ø1,2 mm 
Styk niezasilany 220-240 V~ (30 V, prąd stały), 1 A lub mniej 
Należy użyć ekranowany przewód powlekany winylem. 
Typ przewodu: CV, CVS lub odpowiednik 
Przekroje przewodów: przewód pleciony od 0,5 mm2 do 1,25 mm² 

 przewód pełny: średnica od ø 0,65 mm do ø1,2 mm 
Styk niezasilany „a” 

 Ostrożnie: 

OFF (wył.) 
ON (wł.) OFF (wył.)
OFF (wył.) 
ON (wł.) ON (wł.) 

OFF (wył.)

ON (wł.)

Szczegółowe informacje 

Nieustalony tryb pracy (w zależności od ustawienia zdalnego sterownika)

Wejście zewnętrzne (w zależności od TB142-3, 4)
[Ogrzewanie] ustalony tryb pracy
[Chłodzenie] ustalony tryb pracy

• SW2-3/2-4/2-5: Ustalone ustawienie temperatury [dotyczy wyłącznie trybu AUTO] 

OFF (wył.) 
ON (wł.) 
OFF (wył.) 
ON (wł.) 
OFF (wył.) 
ON (wł.) 
OFF (wył.) 
ON (wł.) 

OFF (wył.)
OFF (wył.)
ON (wł.)
ON (wł.)
OFF (wył.)
OFF (wył.)
ON (wł.)
ON (wł.)

OFF (wył.)
OFF (wył.)
OFF (wył.)
OFF (wył.)
ON (wł.)
ON (wł.)
ON (wł.)
ON (wł.)

Szczegółowe informacje

Nieustalony tryb pracy (ustawienie zdalnego sterownika)
Chłodzenie 19°C/ogrzewanie 17°C, ustalony tryb pracy
20°C, ustalony tryb pracy
22°C, ustalony tryb pracy
24°C, ustalony tryb pracy
26°C, ustalony tryb pracy
28°C, ustalony tryb pracy
Chłodzenie 30°C/ogrzewanie 28°C, ustalony tryb pracy

OFF (wył.) 
ON (wł.) 

Szczegółowe informacje 

Efekt 
Brak efektu 

Model 

W miejscu podłączenia

3. Instalacja elektryczna 

3.1.5. Podłączenie wyjścia zewnętrznego 

Specyfikacja wyjścia: niezasilany przełącznik 1 A lub mniej, 240 V~
* Podłącz reduktor przeciwprzepięciowy odpowiedni do stopnia obciążenia instalacji lokalnej.

Uwaga:  Wejścia zewnętrznego sygnału są oddzielone podstawową izolacją od innych 
obwodów interfejsu. 

 Ostrożnie:  W przypadku korzystania z 2 lub więcej wyjść zewnętrznych zasilanie po 
stronie wyjścia powinno być takie samo.

3.1.6. Specyfikacja okablowania wyjścia zewnętrznego/wejścia zewnętrznego
Elementy poza zestawu 

3.1.7. Ustawienie przełącznika 
Istnieje możliwość ustawienia następującej funkcji poprzez ustawienie przełącznika sterownika interfejsu. 
• SW2-1/2-2: Ustalony tryb pracy 

W trybie AUTO należy ustawić przełączniki.

• SW2-6: TERMISTOR TEMPERATURY SKRAPLACZA/PAROWNIKA (TH5)

3.1.8. Przed uruchomieniem testowym 
Po zakończeniu instalacji oraz podłączeniu przewodów elektrycznych i rur do zastowań lokalnych i jednostek zewnętrznych należy sprawdzić, czy nie ma wycieków czynni-
ka chłodniczego, nie występują luzy w przewodach zasilających lub przewodzie sterownika, nieprawidłowa polaryzacja lub nie jest rozłączona jedna faza zasilania. 
Użyj 500-woltowego omomierza, żeby sprawdzić czy rezystancja między stykami źródła zasilania a uziemieniem wynosi przynajmniej 1,0 MΩ. 

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

Nie należy wykonywać tego sprawdzenia na stykach przewodu sterownika (obwód niskiego napięcia). 
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Pojemność modelu 

Maksymalna pojemność [cm³] 

Minimalna pojemność [cm³] 

35 

1050 

350 

50 

1500 

500 

60 

1800 

600 

71 

2130 

710 

100 

3000 

1000 

125 

3750 

1250 

140 

4200 

1400 

200 

6000 

2000 

250 

7500 

2500 

Wskazówki dotyczące zaplanowania instalacji lokalnej 
* Opisywany interfejs służy do podłączenia inwerterowej jednostki zewnętrznej Mr.Slim firmy MITSUBISHI ELECTRIC do zasto-

sowań lokalnych. Projektując system lokalny należy sprawdzić poniższe elementy. 
* Firma MITSUBISHI ELECTRIC nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za projekt systemu lokalnego. 

1. Wymiennik ciepła 
(1) Dopuszczalne ciśnienie 

Zaprojektowane ciśnienie jednostki zewnętrznej wynosi 4,15 MPa. Należy przestrzegać poniższych wymagań dotyczą-
cych ciśnienia rozrywającego w danym zastosowaniu. 
Ciśnienie rozrywające: powyżej 12,45 MPa (3 razy wyższe od ciśnienia zaprojektowanego) 

(2) Wydajność 
Należy zapewnić odpowiednią wydajność wymiennika ciepła, która spełnia poniższe warunki. Jeśli warunki nie zostaną 
spełnione, może dojść do nieprawidłowej pracy lub wyłączenia zasilania jednostki zewnętrznej spowodowanej działa-
niem układu zabezpieczenia systemu. 
1. Temperatura parowania jest wyższa niż 4°C przy maks. częstotliwości pracy ※1 i znamionowych warunkach chłodzenia.
2. Temperatura skraplania jest niższa niż 60°C przy maks. częstotliwości pracy ※2 i znamionowych warunkach grzania. 
3.  W przypadku doprowadzania ciepłej wody temperatura skraplania wody jest niższa niż 58°C przy maks. 

częstotliwości pracy i temperaturze zewnętrzna 7°C D.B./6°C W.B. 
※1. wewnątrz: 27°C D.B./19°C W.B. na zewnątrz: 35°C D.B./24°C W.B. 
※2. wewnątrz: 20°C D.B. na zewnątrz: 7°C D.B./6°C W.B. 

(3) Wewnętrzna pojemność wymiennika ciepła 
Wewnętrzna pojemność wymiennika ciepła powinna mieścić się w poniższym zakresie. Jeśli pojemność podłączonego 
wymiennika ciepła będzie niższa od minimalnej, może to spowodować przepływ wsteczny cieczy lub awarię kompresora. 
Jeśli pojemność podłączonego wymiennika ciepła będzie wyższa od maksymalnej, może to spowodować niedostatecz-
ną wydajność związaną z niedoborem czynnika chłodniczego lub przegrzaniem kompresora. 
Minimalna pojemność: 10 × pojemność modelu [cm3] / maksymalna pojemność: 30 × pojemność modelu [cm3]
np. przy podłączeniu do PUHZ-RP100 VHA2

Minimalna pojemność: 10 × 100 =1000 cm3

Maksymalna pojemność: 30 × 100 =3000 cm3

(4) Czynności serwisowe związane z zapobieganiem powstawania zanieczyszczeń 
1.  Umyj wymiennik ciepła wewnątrz, aby utrzymać go w czystości. Pamiętaj o wypłukaniu, aby nie pozostawić zacieków. Do 

mycia nie wolno stosować detergentów zawierających chlor. 
2.  Upewnij się, że ilość zanieczyszczeń na metr sześcienny rury przesyłowej ciepła jest mniejsza od podanych poniżej wartości. 

Przykład:  w przypadku rury o średnicy ø 9,52 mm  
Pozostająca woda: 0,6 mg/m, pozostający olej: 0,5 mg/m, stałe przedmioty obce: 1,8 mg/m

2. <Miejsce instalacji termistorów> 
<Termistor temperatury docelowej (TH1)> (wykorzystywany tylko w trybie AUTO* (wyłącznie w zastosowaniach powietrzno-
powietrznych)) 

1.  Termistor (TH1) należy zainstalować w miejscu, w którym może być wykrywana średnia temperatura wlotu powietrza dla 
wymiennika ciepła. 

2.  Zalecana jest instalacja termistora (TH1) w miejscu, w którym można uniknąć ciepła promieniującego z wymiennika ciepła.  
Żeby wykorzystać opisywany interfejs do ręcznego etapowego sterowania, należy podłączyć stały rezystor o rezystancji 4~10 
kΩ zamiast termistora (TH1 w kostce ze stykami TB61). 
*  Tryb AUTO: w tym trybie skok wydajności jednostki zewnętrznej jest sterowany automatycznie, aby temperatura docelowa 

(wlotu powietrza) osiągnęła wartość ustawionej temperatury. (wyłącznie w zastosowaniach powietrzno-powietrznych) 

<Termistor temperatury rury z cieczą (TH2)> 
1. Termistor (TH2) należy zainstalować w miejscu, w którym może być wykrywana temperatura rury z cieczą. 
2.  Zalecane jest zabezpieczenie termistora (TH2) odpornym na ciepło materiałem izolacyjnym, aby na działania termistora nie 

wpływała temperatura otoczenia itp. 
3. W przypadku rozprowadzania czynnika chłodniczego przez dystrybutor, należy zainstalować termistor (TH2) przed dystrybutorem. 

<Termistor temperatury skraplacza/parownika (TH5)> 
1.  Termistor (TH5) należy zainstalować w miejscu, w którym może być wykrywana temperatura skraplacza/parownika na 

wewnętrznej rurze czynnika chłodniczego HEX.
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Produkt został opracowany z myślą o użytkowaniu w warunkach 
mieszkalnych, firmach i w lekkim przemyśle.

Opisywane urządzenie 
jest zgodne z następu-
jącymi przepisami UE:

•  Dyrektywa dla urządzeń niskiego napięcia 
2006/95/WE 

•  Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej 
2004/108/WE 

SIEDZIBA GŁÓWNA: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKIO 100-8310, JAPONIA 
Autoryzowany przedstawiciel na Unię Europejską:  MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. HARMAN HOUSE, 1 GEORGE 

STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, WIELKA BRYTANIA

BH79D099H02  


