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1 Środki ostrożności

 OSTRZEŻENIE! Hasło to wskazuje czynności, które w przypadku nieprawidłowego wykonania,
mogą doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

 UWAGA! Hasło to oznacza czynności, które w przypadku nieprawidłowego wykonania,
mogą doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia użytkownika.

 OSTRZEŻENIE!

(1). W celu zapewnienia prawidłowej pracy klimatyzatora, zainstaluj go zgodnie ze wskazówkami po-
danymi w niniejszej instrukcji.

(2).  Podłącz jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną z instalacją chłodniczą i przewodami dostępnymi 
w ramach standardowych części. Instrukcja opisuje prawidłowe podłączenie z wykorzystaniem 
zestawu montażowego, dostarczanego w standardzie z urządzeniem.

(3). Prace montażowe muszą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego specjalistę, zgodnie 
z krajowymi normami dotyczącymi okablowania.

(4). Jeżeli wyciek czynnika nastąpi w czasie pracy urządzenia dokładnie wywietrz pomieszczenie.
W przypadku kontaktu czynnika z otwartym ogniem wytworzą się toksyczne gazy.

(5). Nie załączaj urządzenia przed ukończeniem wszystkich czynności montażowych.

(6). W trakcie montażu, przed uruchomieniem sprężarki należy upewnić się, że przewody chłodnicze 
zostały solidnie podłączone.
Nie uruchamiaj sprężarki jeżeli instalacja chłodnicza nie jest właściwie podłączona, a zawór 2- lub
3-drogowy jest otwarty. 
Może to być przyczyną nieprawidłowego wzrostu ciśnienia i pęknięcia rur, a nawet obrażeń.

(7). Przed przystąpieniem do operacji odsysania czynnika należy upewnić się, że sprężarka jest 
wyłączona.
Nie rozłączaj rurki przyłączeniowej podczas pracy sprężarki i z otwartym zaworem 2- lub 3-dro-
gowym.
Może to być przyczyną nieprawidłowego wzrostu ciśnienia i pęknięcia rur, a nawet obrażeń.

       

(8). Podczas montażu i zmiany miejsca montażu klimatyzatora, wprowadzaj do obiegu gazów innych 
niż wskazany czynnik chłodniczy (R410A).
Jeżeli do obiegu przedostanie się powietrze lub inny gaz, to ciśnienie w układzie wzrośnie do nie-
prawidłowo wysokiej wartości i spowoduje pęknięcie rur, obrażenia itp.

(9). Podczas montażu i zmiany miejsca montażu klimatyzatora, nie wprowadzaj do obiegu gazów in-
nych niż wskazany czynnik chłodniczy (R410A).
Jeżeli do obiegu przedostanie się powietrze lub inny gaz, to ciśnienie w układzie wzrośnie do nie-
prawidłowo wysokiej wartości i spowoduje pęknięcie rur, obrażenia itp.

(10).  Należy nadzorować dzieci i upewnić się, że nie bawią się one urządzeniem.

(11).  W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, powinien być wymieniony wyłącznie przez 
autoryzowanego serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia ryzyka.
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2 Widok urządzenia i główne podzespoły
Jednostka wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

1. Przewód zasilający

2. Skrzynka elektryczna

3. Pilot przewodowy

4. Pilot bezprzewodowy

5. Taśma wiążąca

6. Rurka skroplin

7. Przewód gazowy

8. Przewód cieczowy

9. Duży uchwyt

10. Przedni panel

1 2

3 4

5

679 810

Wylot powietrza

Wylot powietrza

Wlot powietrza

Wlot powietrza

Rys.1

 UWAGA!

 Wykonanie instalacji chłodniczej i kanałów leży po stronie użytkownika.

Urządzenie jest standardowo wyposażone w prostokątny kanał.
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3 Przygotowanie do montażu

3.1 Standardowe akcesoria
Poniżej wymienione akcesoria dostarczane są z urządzeniem i należy ich użyć zgodnie
z przeznaczeniem.

Tabela 1

Akcesoria jednostki wewnętrznej

Lp. Nazwa Wygląd Ilość Zastosowanie

1 Pilot przewodowy 1
Sterowanie jednostką 
wewnętrzną

Mocowanie jednostki
wewnętrznej

Mocowanie wieszaka na obu-
dowie jednostki wewnętrznej

Mocowanie wieszaka na obu-
dowie jednostki wewnętrznej

2 Wieszak lub 4

3 Nakrętka z podkładką 8

4 Nakrętka z podkładką 4

5 Nakrętka 4
Do zastosowania razem 
z zawiesiami do montażu
jednostki wewnętrznej.

Do zastosowania razem 
z zawiesiami do montażu
jednostki wewnętrznej.

6 Podkładka 4

7 Izolacja 1 Izolacja rurki gazowej

8 Izolacja 1 Izolacja rurki cieczowej

9 Mocowanie 8 Do zamocowania izolacji

10 Nakrętka 1 Do podłączenia rurki
cieczowej

11 Nakrętka 1 Do podłączenia rurki gazowej
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Tabela 2

Akcesoria jednostki zewnętrznej

Lp. Nazwa Wygląd Ilość Zastosowanie

1
Korekt spustowy
odpływu skroplin 3

Do zatkania nieużywanego
odpływu skroplin.

2
Przyłącze odpływu

skroplin lub 1
Do połączenia z rurką skroplin
z twardego PVC

3.2 Wybór miejsca montażu

 OSTRZEŻENIE!

Jednostkę należy zamontować w miejscu o odpowiedniej nośności aby utrzymać ciężar urządzenia oraz
solidnie ją przymocować aby nie przewróciła się lub spadła z wysokości.

 UWAGA!

Nie instaluj urządzenia w miejscu możliwego wycieku palnego gazu.

Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, pary lub łatwopalnego gazu.

Dzieci poniżej 10 roku życia należy nadzorować aby nie bawiły się urządzeniem.

Wybierz miejsce montażu urządzenia w konsultacji z klientem, biorąc pod uwagę:

3.2.1 Jednostka wewnętrzna
(1). Upewnij się, że miejsce zawieszenia jednostki pod sufitem utrzyma ciężar urządzenia.
(2). Nic nie powinno blokować przepływu powietrza na wlocie i wylocie z urządzenia tak,

aby powietrze mogło dotrzeć do każdego miejsca w pomieszczeniu.
(3). Zachowaj przestrzeń serwisową wokół urządzenia, zgodnie z Rys. 2.

Rys. 2
(4). Zamontuj urządzenie w miejscu, w którym odprowadzenie skroplin nie będzie utrudnione.
(5). Należy zachować maksymalną możliwą przestrzeń między urządzeniem i sufitem dla ułat-

wienia serwisu.

Nakrętka
z podkładką

Nakrętka z podkładką
sprężynującą
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3.2.2 Jednostka zewnętrzna

 OSTRZEŻENIE!

Urządzenia należy montować w miejscach, w których nie będzie ono nachylone o więcej niż 5°.

Jeśli urządzenie zewnętrzne jest montowane w miejscu narażonym na działanie silnego wiatru,
należy je mocno dokręcić.

(1). Jeśli to możliwe, urządzenia nie wolno montować w miejscach narażonych na działanie bez-
pośredniego promieniowania słonecznego (w razie potrzeby można zamontować osłonę,
która nie ogranicza przepływu powietrza).

(2). Zainstaluj jednostkę zewnętrzną w miejscu, gdzie nie będzie narażona na zabrudzenie lub 
zawilgocenie, np. na skutek opadów deszczu.

(3). Zainstaluj jednostkę zewnętrzną w miejscu umożliwiającym łatwe połączenie jej z jednostką
wewnętrzną. 

(4). Zainstaluj jednostkę zewnętrzną w miejscu umożliwiającym swobodne odprowadzenie skrop-
lin podczas pracy w trybie grzania. Nie pozostawiaj zwierząt i roślin w strumieniu ciepłego po-
wietrza.

(5). Weź pod uwagę masę klimatyzatora i wybierz miejsce gdzie dźwięk i wibracje nie będą się 
nasilać.

(6). Zainstaluj jednostkę zewnętrzną w miejscu, które utrzyma ciężar urządzenia i gdzie dźwięk
i wibracje będą zredukowane do minimum.

(7). Pozostaw wolną przestrzeń zgodnie z Rys. 3, tak aby nic nie blokowało nawiewu powietrza. 
Również, dla efektywnej pracy, pozostaw otwarte trzy z czterech przestrzeni wokół urządzenia.

Jednostki: mm

50
0

500 500 500

20
00

2000

10
00

Rys. 3

3.3 Wymagania dotyczące rur przyłączeniowych

 UWAGA!

W tabeli podano maksymalną długość rur przyłączeniowych. Nie podłączaj jednostek w odległości prze-
kraczającej maksymalną długość rur przyłączeniowych. 
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Tabela 3
Rozmiar rur

chłodniczych (cal)
Max. 

długość
rury
(m)

Maks. różnica
poziomów między

jednostką wewnętrzną 
i zewnętrzną (m)

Rurka skroplin
(średnica zewnętrz-

na x grubość
ścianki) (mm)Ciecz Gaz

KGD-18K3F KGO-18NK3 1/4 1/2 20 15 Φ30X1.5
KGD-24K3F KGO-24NK3 3/8 5/8 30 15 Φ20X1.2
KGD-36K3F KGO-36NK3 3/8 5/8 30 15 Φ20X1.2
KGD-48K3F KGO-48NK3 3/8 5/8 50 30 Φ20X1.2
KGD-60K3F KGO-60NK3 3/8 3/4 50 30 Φ20X1.2

Rury chłodnicze powinny być izolowane odpowiednim wodoodpornym materiałem izolacyjnym.
Grubość ścianki rury powinna wynosić 0,5-1,0 mm, a ścianka rury powinna być w stanie wy-
trzymać ciśnienie 6,0 MPa. Im dłuższe odcinki  chłodniczych rur połączeniowych tym niższa 
wydajność chłodzenia i ogrzewania.

3.4 Wymagania elektryczne
Średnica przewodów elektrycznych i wartość zabezpieczenia.

Tabela 4

Jednostka
wewnętrzna

Zasilanie
Wartość

bezpiecznika
Wartość

zabezpieczenia
Min. przekrój prze-
wodu zasilającego

V/Ph/Hz A A mm2

09K~60K 220-240V~ 50Hz 5 6 1.0
Tabela 5

Model Zasilanie
Wartość

zabezpieczenia (A)
Minimalny przekrój przewodu zasilające-

go i uziemienia funkcjonalnego (mm²)

220-240V
50Hz

16 1.5
20 2.5

380-415V 3N
50Hz

10 1.5
16 1.5

KGO-18NK3
KGO-24NK3
KGO-36NK3
KGO-48NK3
KGO-60NK3 16 1.5

Pozycja

Model
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Uwaga:
Bezpiecznik znajduje się na płycie głównej.
W pobliżu urządzeń (zarówno jednostki wewnętrznej jak i zewnętrznej) należy zainstalować urzą-
dzenie rozłączające z minimalną przerwą między stykami 3 mm na wszystkich biegunach. Urzą-
dzenie należy tak ustawić aby możliwy był dostęp do wtyczki.
Podane w tabeli specyfikacje zabezpieczeń i przewodu zasilającego określone zostały na podsta-
wie maksymalnej mocy (maksymalna wartość amperów) jednostki.
Specyfikacje przewodu zasilającego podane w powyższej tabeli, mają zastosowanie dla miedzia-
nych przewodów wielożyłowych prowadzonych w korytkach (np. przewody miedziane YJV, obej-
mujące przewody z izolacją PE i płaszczem zewnętrznym PVC), temperatura pracy 40°C i odpor-
ność na 90°C (patrz norma IEC 60364-5-52). Jeżeli warunki pracy zmienią się, specyfikacje na-
leży zmodyfikować zgodnie z odpowiednią normą krajową.
Specyfikacje zabezpieczenia podane w powyższej tabeli dotyczą zabezpieczeń z temperaturą 
roboczą 40°C. Jeżeli warunki pracy zmienią się, specyfikacje należy zmodyfikować zgodnie z od-
powiednią normą krajową.
Dwa przewody zasilające o średnicy 0,75 mm² i maksymalnej długości 50 m posłużą jako linia 
transmisji między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną. Należy dobrać odpowiednią długość prze-
wodu, odpowiednio do rzeczywistych warunków montażu. Przewodów linii transmisji ni można 
skręcać razem. Dla modeli poniżej 30K zaleca się stosowanie linii transmisji o długości 8 m.
Dwa przewody zasilające o średnicy 0,75 mm² i maksymalnej długości 30 m posłużą jako linia
transmisji między pilotem przewodowym i jednostką wewnętrzną. Należy dobrać odpowiednią
długość przewodu, odpowiednio do rzeczywistych warunków montażu. Przewodów linii trans-
misji ni można skręcać razem. Zaleca się stosowanie linii transmisji o długości 8 m.
Średnica przewodu transmisji nie powinna być mniejsza niż 0,75 mm². Zaleca się stosowanie 
przewodów zasilających 0,75 mm² jako linii transmisji. 

2

4 Montaż urządzenia

4.1 Montaż jednostki wewnętrznej
4.1.1 Wymiary jednostki wewnętrznej

 OSTRZEŻENIE!

 Montuj klimatyzator w miejscu, które utrzyma obciążenie równe co najmniej pięciokrotnej
masie głównej jednostki i nie będzie przenosić dźwięku i wibracji. 
Jeśli miejsce montażu nie będzie wystarczająco solidne jednostka może spaść powodując
obrażenia.
Jeżeli prace wykonywane są z samą ramą panelu, zachodzi ryzyko poluzowania urządzenia.
Należy zachować ostrożność.
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Dla jednostek: 09~18K

J
B

HI
G

F
Max

Wlot powietrza

E
D

C

Max

A

Dla jednostek: 24~42K

JI

H

G

B F

A

E

C
D

Rurka gazowa Rurka cieczowa

Rurka skroplin Skrzynka przyłączeniowa

Wlot 
powietrza

Max

M
ax
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Dla jednostek: 48k, 60k

J H
A

B

D
E

G

I

FC

Rys. 4
Tabela 6

Pozycja
    Model

A B C D E F G H I J

945 618 738 892 1037 721 738 125 203 266KGD-18K3F

KGD-24K3F 1101 517 820 1159 1279 558 1002 160 235 268

KGD-36K3F 1011 748 820 1115 1226 775 979 160 231 290

KGD-48K3F
1177 646 852 1150 1340 750 953 190 316 350

KGD-60K3F
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4.1.2 Wiercenie otworów pod zawiesia
Korzystając z szablonu montażowego, wywierć otwory pod zawiesia (cztery sztuki). (Rys. 5)

4.1.3 Montaż zawiesi
(1). Przymocuj zawiesia do sufitu w miejscu o nośności odpowiedniej do masy urządzenia. Za-

znacz rozmieszczenie zawiesi korzystając z szablonu montażowego. Wykonaj otwory o śred-
nicy 12,7 mm (1/2”) za pomocą wiertła do betonu. (Rys. 6)

(2). W nawiercone otwory włóż kotwy oraz za pomocą młotka dokładnie wbij w nie sworznie. 
(Rys. 7)

(3). Przymocuj wieszaki do jednostki. (Rys. 8).
(4). Przełóż wieszaki na jednostce przez zawiesia przymocowane do sufitu i zainstaluj jednostkę

za pomocą specjalnych nakrętek. (Rys. 9)

60
 d

o
70

 m
m

Rys. 6Rys. 5 Rys. 7

Φ12.7mm

Miejsca wiercenia otworów

Jednostka

wewnętrzna

Zawiesie

Rys. 8

Wieszak

I

I
2:1

Wieszak Zawiesie
Nakrętka

Nakrętka

Rys. 9
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4.1.4 Poziomowanie
Po zainstalowaniu jednostki wewnętrznej konieczne jest przeprowadzenie testu poziomu wody
w celu upewnienia się, że jednostka jest wypoziomowana. 

Poziomica

4.2 Montaż jednostki zewnętrznej

 OSTRZEŻENIE

Urządzenia należy montować w miejscach, w których nie będzie ono nachylone o więcej niż 5°.

Jeśli urządzenie zewnętrzne jest montowane w miejscu narażonym na działanie silnego wiatru,
należy je mocno dokręcić.

4.2.1 Wymiary jednostki zewnętrznej

D
A

B

C

E

Rys. 11
Tabela 6                                                  Jednostki: mm

                  Pozycja
Model

A B C D E

KGO-18NK3 955 396 700 560 360

Rys. 10
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KGO-24NK3 980 427 790 610 395

KGO-36NK3 1107 440 1100 631 400

KGO-48NK3 958 412 1349 572 376

KGO-60NK3 1085 427 1365 620 395

4.2.2 Odprowadzanie skroplin z jednostki zewnętrznej (tylko modele typu pompa cie-
 pła) (Rys. 12)
(1). W trybie grzania istnieje konieczność montażu rurki do odprowadzania skroplin z jednostki 

zewnętrznej (dotyczy wyłącznie urządzeń systemu pompa ciepła).
(2). Jeżeli rurka skroplin podłączana będzie w innym miejscu niż dedykowany otwór w podsta-

wie jednostki, wszystkie pozostałe otwory należy zaślepić aby uniknąć wycieków wody (tylko
urządzenia systemu pompa ciepła).

(3). Metoda montażu: włóż przyłącze rurki w otwór ø25 znajdujący się na spodzie jednostki ze-
wnętrznej, następnie podłącz rurkę do przyłącza.

Spód Zaślepka otworu skroplin

Otwór do montażu rurki skroplin

Obudowa

Przyłącze odpływu skroplin

Rys. 12

4.3 Montaż instalacji chłodniczej
4.3.1 Tworzenie kielichów
(1). Dotnij rurkę przyłączeniową na odpowiednią długość, używając obcinarki.

Sprawdź czy powierzchnia kielicha jest jednolita, bez pęknięć (patrz Rys. 13).

(2). Trzymając rurkę skierowaną w dół, usuwaj zadziory tak aby nie przedostały się do wnętrza
rurki.
Zdejmij śrubunki z zaworu odcinającego jednostki zewnętrznej. Wyjmij śrubunki z opakowa-
nia z akcesoriami jednostki wewnętrznej. Nałóż śrubunki na rurkę przyłączeniową, następnie
wykonaj kielichy za pomocą kielichownicy.

(3). 

(4). 

Rys. 13
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4.3.2 Wyginanie rurek
(1). Rurki należy wyginać ręcznie. Uważaj aby ich nie złamać.

×√
Rys. 14

Rozwiń zwój rury

(2). Nie wyginaj rurek pod kątem większym niż 90°.
(3). Jeżeli rurki będą wielokrotnie wyginane i prostowane, materiał stwardnieje i w rezultacie dal-

sze wyginanie będzie utrudnione. Nie wyginaj rurek w jednym miejscu więcej niż 3-krotnie.
(4). W celu wygięcia rurki z założoną izolacją cieplną, najpierw

rozetnij izolację, a dopiero potem wykonaj wygięcie na nie-
osłoniętej rurce. Po wygięciu rurki, pamiętaj o ponownym 
założeniu izolacji i zabezpieczeniu jej taśmą.

Rys. 15

Rurka

Nożyk

Linia cięcia

Izolacja
termiczna

 UWAGA!

① . Aby zapobiec złamaniu rurki, unikaj ostrych gięć. Promień krzywizny wyginanych rurek nie 
powinien być mniejszy niż 150 mm.

② . Wielokrotne wyginanie rurki w jednym miejscu może spowodować jej złamanie.

4.3.3 Łączenie instalacji po stronie jednostki wewnętrznej
Zdejmij zaślepki i zatyczki z końcówek rurek.

  UWAGA!

① . Upewnij się, że każda z rurek jest poprawnie wpasowana we właściwe przyłącze jednostki 
wewnętrznej. Niedokładne wpasowanie uniemożliwi swobodne nakręcenie nakrętki.
Dokręcanie nakrętki pomimo oporu może uszkodzić gwint.

② . Zdejmuj nakrętkę z przyłącza jednostki wewnętrznej nie wcześniej niż w momencie podłącza-
nia do niego rurki.

  UWAGA!

Trzymaj klucz dynamometryczny za uchwyt, pod odpowiednim kątem (patrz Rys. 15), w celu po-
prawnego dokręcenia śrubunku.
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Rys. 16

Rys. 17

Tabela 7 Moment dokręcania śrubunków

Po ręcznym nakręceniu nakrętki, dokręć ją kluczem dynamometrycznym.

Średnica rurki Moment dokręcający

1/4˝(cala) 15-30 (N·m)

3/8˝(cala) 35-40 (N·m)

5/8˝(cala) 60-65 (N·m)

1/2˝(cala) 45-50 (N·m)

3/4˝(cala) 70-75 (N·m)

7/8˝(cala) 80-85 (N·m)

 UWAGA!

Podłącz najpierw rurkę cieczową, a następnie gazową.

4.3.4 Łączenie instalacji po stronie jednostki zewnętrznej
Dokręć śrubunek rurki przyłączeniowej na przyłączu zaworu 
jednostki zewnętrznej. Metoda dokręcania jest identyczna jak
dla jednostki wewnętrznej.

4.3.5 Kontrola połączeń i szczelności instalacji
Po podłączeniu wszystkich rurek należy przeprowadzić test
szczelności wykrywaczem gazu, zarówno po stronie jednostki 
zewnętrznej jak i wewnętrznej.

4.3.6 Izolacja cieplna łączeń rurek (tylko o stronie jednostki wewnętrznej)
Zamontuj izolację cieplną śrubunków (małą i dużą) na miejscu łączenia rurek.

Rys. 18

Rurka gazowa

Śrubunek lub

lub

Rurka cieczowa

Zawór
3-drogowy

Zawór
2-drogowy

Klucz dynamometryczny
Blokowanie kluczem

Klucz
dynamometryczny

Klucz

Śrubunek

Łączenie rurek

Rurka miedziana

Śrubunek

Nałożony olej (aby zredukować tarcie śrubunku)

Nałożony olej (zwiększa szczelność)
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Rys. 19

4.3.7 Rurka cieczowa i rurka skroplin
Szczelnie

Rurka
skroplin

Uchwyty

Rys. 20

Rys. 21

Syfon

Jeżeli jednostka zewnętrzna zainstalowana jest
niżej od jednostki wewnętrznej (patrz Rys. 20).
(1). Rurkę skroplin należy poprowadzić nad

podłożem, tak aby jej koniec nie był zanurzony
w wodzie. Wszystkie rurki należy przymocować
do ściany za pomocą uchwytów.

(2). Rurki należy owinąć taśmą od spodu do góry.
(3). Wszystkie rurki należy związać razem taśmą

i przymocować do ściany za pomocą uchwytów.

Jeżeli jednostka zewnętrzna zainstalowana jest
wyżej od jednostki wewnętrznej (patrz Rys. 21).
(1). Rurki należy owinąć taśmą od spodu do góry.
(2). Wszystkie rurki należy związać razem taśmą 

i wykonać syfon aby uniknąć powrotnego 
przepływu wody do pomieszczenia (patrz 
Rys. 49).

(3). Wszystkie rurki należy przymocować do 
ściany za pomocą uchwytów.

Izolacja cieplna
śrubunku (duża)

Rurka
cieczowa

Rurka
gazowa

Izolacja termicznaBez
szczelin

Punkt odniesienia
A

Punkt odniesienia A:
Osłoń tę część izolacją termiczną

Izolacja cieplna
śrubunku (mała)

Rurki
wyprowadzone
z przodu
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4.4 Opróżnianie i kontrola szczelności

 UWAGA!

Nie usuwaj powietrza z instalacji przez doładowanie czynnika. Do usunięcia powietrza z instalacji
używaj pompy próżniowej. W jednostce nie ma dodatkowej ilości czynnika przewidzianej do usu-
wania powietrza z układu.

4.4.1 Wyciąganie próżni
(1). Zdejmij nakrętki na zaworze cieczowym, gazowym oraz przyłączu serwisowym.
(2). Podłącz przewód od manometru po stronie niskiego ciśnienia do przyłącza serwisowego 

przy zaworze gazowym jednostki. W tym czasie zawory gazowy i cieczowy powinny pozostać
zamknięte na wypadek wycieku czynnika.

(3). Podłącz do pompy próżniowej wąż używany do opróżniania.
(4). Otwórz dźwignię manometru po stronie zaworu niskiego ciśnienia i uruchom pompę próż-

niową. W międzyczasie dźwignia manometru po stronie wysokiego ciśnienia powinna pozo-
stać zamknięta, w przeciwnym razie opróżnianie układu nie powiedzie się.

(5). Czas trwania opróżniania zależy od wydajności urządzenia. Ogólnie przyjmuje się 15 minut
dla jednostek 09K/12K, 20 minut dla jednostek 18K, 30 minut dla jednostek 24/30/36K, 45
minut dla jednostek 42/48/60. W trakcie należy sprawdzić czy pomiar na manometrze po 
stronie niskiego ciśnienia wynosi -1.0Mp (-75cmHg). Inny wynik wskazuje na nieszczelność
instalacji. W następnej kolejności całkowicie zamknij dźwignię i zatrzymaj pompę próżniową.

(6). Odczekaj chwilę i sprawdź czy ciśnienie w systemie utrzymuje się bez zmian przez czas 3 
minut dla jednostek poniżej 18K, 5 minut dla jednostek 18K~24K, 10 minut dla jednostek 
o wydajności ponad 42K. W tym czasie pomiar na manometrze po stronie niskiego ciśnienia
nie może przekraczać 0.005Mp (0.38cmHg).

(7). Otwórz delikatnie zawór cieczowy aby niewielka ilość czynnika mogła przepłynąć do rurki przy-
łączeniowej w celu wyrównania ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz rurki. Dzięki temu powietrze
nie przedostanie się do rurki podczas odłączania węża. Należy zwrócić uwagę, że zawory 
gazu i cieczy mogą zostać całkowicie otwarte dopiero po odłączeniu zestawu manometrów.

(8). Ponownie nałóż nakrętki na zaworze cieczowym, gazowym oraz przyłączu serwisowym.

Wąż ze sworzniem zaworu

NakrętkaWąż
WążNakrętka

Przyłącze
serwisowe

Zawór
cieczowy

Zawór
gazowy

Nakrętka

Rurka przyłączeniowaRurka przyłączeniowa
(do jednostki wewnętrznej)

Manometr (wysokie ciśnienie)
Manometr (niskie ciśnienie)

Zestaw manometrów

Dźwignia (wysokie ciśnienie)
Dźwignia (niskie ciśnienie)

Rurka serwisowa

Zawór VAC

Pompa próżniowaPompa próżniowa
Przyłącze
serwisowe

Manometr niskiego
ciśnienia
Manometr wysokiego
ciśnienia

Zestaw manometrów

Rys. 22

Uwaga: W dużych jednostkach, przyłącze serwisowe dostępne jest dla zaworu gazowego i cieczowego.
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Podczas usuwania powietrza z instalacji możliwe jest podłączenie dwóch węży zestawu manometrów
do przyłączy serwisowych w celu przyspieszenia procesu wytwarzania próżni.

4.4.2 Dodatkowe doładowanie czynnika
Fabrycznie, jednostka zewnętrzna o wydajności 09~42K napełniona jest czynnikiem w ilości wystar-
czającej dla instalacji o długości 5 m, natomiast jednostka o wydajności 48~60K dla długości 7.5 m.
Jeżeli instalacja dla jednostki 09~42K przekracza 7,5 m lub dla jednostki 48~60K przekracza 9,5 m, 
to niezbędne będzie napełnienie jej dodatkową ilością czynnika.
Wymaganą, dodatkową ilość czynnika podano w Tabeli 8.

Tabela 8
                Model 

Wydajność
Standardowa długość

instalacji
Długość

bez doładowania
Dodatkowa ilość czynnika

09~18K 5m ≤ 7.5m 30 g/m

24~42K 5m ≤ 7.5m 60 g/m

48~60K 7.5m ≤ 9.5m 60 g/m

Jeżeli różnica poziomów między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną przekracza 10 metrów, pułapkę
olejową należy wykonać co 6 metrów.

Pułapka olejowa

Pułapka olejowa

Jednostka wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

6m

4.5 Montaż odpływu skroplin
4.5.1  Montaż rurki skroplin

 UWAGA!

Zainstaluj wąż skroplin zgodnie z instrukcjami z niniejszej instrukcji montażowej i zapewnij  odpo-
wiednio wysoką temperaturę w miejscu montażu aby zapobiec kondensacji. Nieprawidłowo wyko-
nana instalacja może być przyczyną wycieków.

(1). Montuj wężyk skroplin ze spadkiem (1/50 do 1/100) tak aby nie tworzyły się na nim załama-
nia ani uniesienia. (Rys. 23)

(2). Upewnij się, że wężyk jest szczelny i nie ma pęknięć aby uniknąć tworzenia się pęcherzyków
powietrza. (Rys. 23)

(3). Do długich wężyków montuj uchwyty podtrzymujące. (Rys. 24)
(4). Należy zawsze stosować wężyki prawidłowo zaizolowane.
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×√

Rys. 23

      

Rys. 24                                                Rys. 25

Ponieważ wewnątrz jednostki panuje 
podciśnienie, wymagane jest wykonanie 
syfonu zapobiegającego przed powrotnym 
przepływem wody. 
Wymagania: A=B ≥ P/10+20(mm) 
P to ciśnienie bezwzględne wewnątrz 
urządzenia. 
Jednostką ciśnienia są paskale (Pa).

 

Pompka skroplin

B

A

 

Pompka skroplin

Widok
powiększony

B

A

Rys. 26

Syfon

Uniesiona rurka

Wężyk skroplin

Wężyk skroplin
Uchwyt

Poprowadź wężyk
poniżej tego punktu

Odpowietrzenie
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(5). Użyj odpowiedniego wężyka skroplin i dobierz rozmiar na podstawie Tabeli 3.
(6). Przyłącze odpływu skroplin znajduje się zarówno po prawej

jak i lewej stronie jednostki. Wybierz przyłącze odpowiednio
do warunków na miejscu montażu. (Rys. 25).

(7). Jednostka dostarczana jest z przyłączem po lewej stronie
(od strony skrzynki przyłączeniowej), przyłącze z prawej
strony zostało zaślepione. (8). 
Jeżeli używane będzie przyłącze z prawej strony, przełóż 
zatyczkę odpływu na przyłącze z lewej strony. (Rys. 27) Rys. 27

 UWAGA!

Zawsze należy upewnić się, czy zaślepka odpływu jest zainstalowana na nieużywanym przyłączu i zo-
stała przymocowana nylonową opaską. Jeżeli zaślepka nie zostanie zainstalowana lub będzie nieod-
powiednio przymocowana, woda może ściekać z urządzenia podczas pracy w trybie chłodzenia.

(9). Zaizoluj przyłącze odpływu skroplin oraz miejsce podłączenia wężyka skroplin. (Rys. 28)
(10). Nieużywane przyłącze odpływu również należy odpowiednio zaizolować. (Rys. 29)

Rys. 28                                                           Rys. 29
(11). Jedna ze stron izolacji posiada warstwę samoprzylepną. Po usunięciu z niej ochronnej ta-

śmy papierowej, możliwe będzie naklejenie izolacji bezpośrednio na wężyk skroplin.
(12). Wytyczne dla jednostek z pompką skroplin:
1). Dla jednostek wyposażonych w pompkę skroplin przewidziane jest tylko jedno przyłącze od-

pływu, przy skrzynce przyłączeniowej i wyłącznie do niego można podłączyć wężyk skroplin.
2). W tabeli 3 podano średnicę przyłącza dla jednostek z pompką skroplin. Średnica różni się

od tej dla jednostek bez pompki.
3). W jednostkach z pompką skroplin, dwa dolne przyłącza odpływu skroplin na spodzie jed-

nostki zostały fabrycznie zaślepione zatyczkami. Po zamontowaniu wężyka skroplin koniecz-
ne będzie odpowiednie zaizolowanie tych dwóch przyłączy w opisany wcześniej sposób.

4). Wężyk skroplin dla jednostek z pompką skroplin należy poprowadzić zgodnie z poniższym
rysunkiem.

Rys. 30

Przyłącze
odpływu

Opaska zaciskowa

Zaślepka
odpływu

Izolacja wężyka skroplin Izolacja wężyka skroplinZaizolowany wężyk skroplin

Zaizolowany
wężyk skroplin

Jednostka Jednostka Zaślepka
Przyłącze
odpływu

Przyłącze
odpływu

Zaślepka

Sufit

Mocowanie (dołączone)

Wężyk skroplin
(przedłużenie)

Uchwyty

Podniesiony
odpływ
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Rys. 31
b. Jeżeli używanych jest kilka wężyków skroplin, ich montaż należy wykonać zgodnie z poniż-

szym rysunkiem.

 0
~1

00
0m

m

Rys. 32
4.5.2 Sprawdzenie instalacji odpływu skroplin

Po zakończeniu podłączania rurek, sprawdź czy skrop-
liny płynnie spływają. 
Jak pokazano na rysunku, powoli wlej do tacy skroplin
około 1 litra wody i sprawdź przepływ podczas pracy 
w trybie CHŁODZENIA.

4.6 Montaż kanału
4.6.1 Wymiary wylotu powietrza nawiewanego / wlotu powietrza powrotnego

Rys. 33

B

21

A

Rys. 34  Wylot powietrza nawiewanego

a. Wysokość wężyka skroplin w pionie powinna wynosić maksymalnie 75 mm tak, aby przyłą-
cze skroplin wytrzymało działanie dodatkowej siły.

Wężyk skroplin (dołączony)

Łącznik „T” łączący rurki skroplin

Łącznik rurek skroplin

Przenośna
pompka skroplin

Wylot powietrza

Odpływ skroplinWiadro
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Rys. 35 Wlot powietrza powrotnego
Tabela 9

Element
   Model

Wylot powietrza nawiewanego Wlot powietrza powrotnego

A B C D

KGD-18K3F 123 736 710 166

KGD-24K3F 158 818 994 195

KGD-36K3F 158 818 1000 206

KGD-48K3F 190 850 940 286

KGD-60K3F 190 850 940 286

4.6.2  Montaż kanału powietrza nawiewanego
(1). Montaż kanału prostokątnego

Lp Nazwa Lp Nazwa

1 Uchwyt 5 Filtr

2 Kanał wlotu
powietrza

Główny kanał 
wlotu powietrza

Wylot
powietrza

6

3 Kanał
materiałowy

Wlot powietrza

7

4

Rys. 36

 UWAGA!

Maksymalna długość kanału oznacza maksymalną długość kanału nawiewanego powietrza
plus maksymalna długość kanału powietrza powrotnego.

Kanał jest prostokątny i podłączany do wlotu/wylotu powietrza jednostki wewnętrznej. Pośród 
wszystkich wylotów nawiewanego powietrza, co najmniej jeden powinien pozostać otwarty.

Montaż wlotu powietrza powrotnego na spodzie możliwy wyłącznie z modelach 09/12/18 K.

Nawiew

Nawiew

Wlot

Wlot
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(2). 

Osłona wlotu powietrza powrotnego

Wlot powietrza powrotnego od spodu

Tylny wlot
powietrza powrotnego

Kształtka prostokątna

Rys. 37
(3). Jeżeli zaczerp powietrza powrotnego wymagany jest od spodu, wystarczy zamienić miejsca-

mi kształtkę prostokątną z osłoną wlotu powietrza powrotnego.

Domyślnie kształtkę prostokątną należy zainstalować z tyłu, zgodnie z Rys. 37.

(4). Podłącz jeden koniec kanału powietrza powrotnego do wylotu powietrza jednostki za pomocą
nitów oraz drugi koniec do szczeliny wentylacyjnej powietrza powrotnego. W celu ułatwienia
swobodnej regulacji wysokości, pomocne będzie docięcie kanału, który można wzmocnić
i złożyć za pomocą 8# drutu żelaznego.

(5). Tryb nawiewu od spodu może generować większy poziom hałasu w porównaniu z nawiewem
z tyłu jednostki, dlatego zaleca się zainstalowanie tłumika oraz skrzynki rozprężnej w celu
zminimalizowania hałasu.

(6). Wyboru metody montażu należy dokonać z uwzględnieniem warunków budynku i serwisowa-
nia itp., zgodnie z Rys. 38.

1

Return air Return air
Install the Return Air Duct (a)

 Supply air Supply air

Install the Return Air Duct (b)

1

2

4
5

3

64

5

Powietrze
nawiewane

Powietrze
nawiewane

Powietrze powrotnePowietrze powrotne
Montaż kanału powietrza powrotnego (b)Montaż kanału powietrza powrotnego (a)

Rys. 38 Montaż kanału powietrza powrotnego

Tabela 10 Montaż kanału powietrza powrotnego

Lp Nazwa NazwaLp

1 4 Jednostka wewnętrzna

2 Kanał materiałowy

Wlot powietrza powrotnego (z filtrem)

5 Kanał powietrza nawiewanego

3 Kanał powietrza powrotnego 6 Maskownica
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4.7 Instalacja elektryczna
4.7.1 Środki ostrożności

 OSTRZEŻENIE!

Na czas wykonywania czynności przy złączach wszystkie obwody zasilania muszą być odłączone.

Napięcie znamionowe urządzenia podano w Tabeli 4 i Tabeli 5.

Przed włączeniem sprawdzić, czy napięcie mieści się w zakresie 198~264V (dla urządzeń 1-
fazowych) lub 342~-457V (dla urządzeń 3- fazowych).
Należy wykorzystać wydzielony obwód zasilania i zainstalować osobny bezpiecznik do zasi-
lania klimatyzacji.
Użyj właściwego rozłącznika i przewodu zasilania dopasowanego do mocy klimatyzatora.

Po podłączeniu przewodów do listwy zaciskowej należy wykonać pętlę i zamocować przewody 
śrubą mocującą. Kable powinny być zamocowane w zaciskach z przerwą między stykami co
najmniej 3mm.

Okablowanie wykonać zgodnie z lokalnymi normami i przepisami tak, aby klimatyzator mógł 
pracować w sposób bezpieczny i stabilny.
Zainstaluj specjalny wyłącznik prądu obwodu zasilania zgodnie z odpowiednimi przepisami 
prawa oraz normami elektrycznymi.

 UWAGA!

Wymagana moc zasilania musi być sumą potrzebnej mocy dla klimatyzacji i mocy innych urzą-
dzeń elektrycznych. Jeżeli przydział zakontraktowanej mocy dla lokalu jest niewystarczający
należy zwrócić się do zakładu energetycznego z wnioskiem o zmianę przydzielonej mocy.

Jeżeli napięcie zasilania jest niskie, a klimatyzator jest trudno uruchomić, skontaktuj się z lo-
kalnym zakładem energetycznym w celu podniesienia napięcia do właściwej wartości.

4.7.2 Instalacja elektryczna
(1). Drut (Rys. 39)
1). Odetnij końcówkę kabla obcinarką, następnie zdejmij izolację na długości około 25 mm.
2). Przy użyciu śrubokręta odkręć śrubę (śruby) z listwy zaciskowej.
3). Szczypcami ukształtuj końcówkę kabla w "oczko".
4). Odpowiednio ukształtowaną końcówkę przyłóż do listwy zaciskowej i dokręć śrubą do zaci-

sku używając śrubokrętu.
(2). Linka (Rys. 39)
1). Odetnij końcówkę kabla obcinarką, następnie zdejmij izolację na długości 10 mm.
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2). Przy użyciu śrubokręta odkręć śrubę (śruby) z listwy zaciskowej.
3). Ostrożnie nałóż okrągłą końcówkę na odizolowaną część kabla i zaciśnij szczypcami.
4). Końcówkę przyłóż w odpowiednie miejsce na listwie i dokręć śrubą do zacisku przyłączenio-

wego używając śrubokrętu (Rys. 40).

Rys. 39

      Rys. 40                                                      Rys. 41
(3). 
Po przełożeniu przewodów sterującego i zasilającego przez koszulkę izolacyjną, przymocuj je za
pomocą zacisku. (Rys. 41)

Metoda mocowania przewodów sterującego i zasilającego za pomocą zacisku

 OSTRZEŻENIE!

Przed rozpoczęciem pracy, sprawdź czy zasilanie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej zosta-
ło odłączone.
Należy dopasować numery na listwie zaciskowej i kolory przewodu sterującego z odpowiada-
jącymi im oznaczeniami na jednostce wewnętrznej.

Przewody sterujące należy dokładnie podłączyć do listwy zaciskowej. Niedokładny montaż
może być przyczyną pożaru.

Nieprawidłowe podłączenie kabli może doprowadzić do spalenia podzespołów elektrycznych.

Przymocuj zewnętrzną osłonę przewodu sterującego za pomocą zacisku. (Uszkodzona izo-
lacja może spowodować upływ prądu). 

Należy zawsze podłączać przewód uziemiający.

A Drut B Linka

Warstwa izolacyjna

Końcówka nielutowana

Przewód

Okrągła
końcówka

Okrągła
końcówka

Śruba ze specjalną
nakrętką Śruba ze specjalną

nakrętką 

Koszulka izolacyjna

Koszulka izolacyjna

Zacisk na przewodzie

Listwa
zaciskowa

Przewód
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(4). Instalacja elektryczna między jednostkami wewnętrzną i zewnętrzną
Zasilanie jednofazowe (18K~24K)

KGO-18NK3+KGD-18K3F
Przewód zasilający 3×1.5mm 2 (H07RN-F)
Przewód zasilający 3×1.0mm 2 (H05RN-F)
Przewody sterujące 2×0.75mm 2(H05RN-F)

KGO-24NK3+KGD-24K3F
Przewód zasilający 3×2.5mm 2(H07RN-F)
Przewód zasilający 3×1.0mm 2(H05RN-F)
Przewody sterujące 2×0.75mm 2(H05RN-F)

Zasilanie trójfazowe

KGO-36NK3+KGD-36K3F
KGO-48NK3+KGD-48K3F
KGO-60NK3+KGD-60K3F

Przewód zasilający 5×1.5mm2 (H07RN-F)
Przewód zasilający 3×1.0mm2 (H05RN-F)
Przewody sterujące 2×0.75mm 2 (H05RN-F)

Rys. 42

zabez-
pieczenie

zabez-
pieczenie

zabez-
pieczenie

Jednostka
zewnętrzna

Jednostka
zewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

zabez-
pieczenie
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(5). Instalacja elektryczna jednostki wewnętrznej
Zdemontuj osłonę skrzynki przyłączeniowej, a następnie podłącz przewody.

  

 

Rys. 43

Podłącz F, C i O odpowiednio do zacisków COMMOM, CLOSE i OPEN zaworu świeżego po-
wietrza.

 UWAGA!

Przewód zasilający oraz przewód zaworu świeżego powietrza są przewodami wysokiego na-
pięcia, natomiast przewód transmisji i sterujący pilota przewodowego – niskiego napięcia. 
Należy je prowadzić oddzielnie aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych. 

Przewody wysokiego i niskiego napięcia należy poprowadzić przez gumowe uszczelki 
w różnych osłonach skrzynki elektrycznej.
Nie prowadź razem przewodu sterującego pilota przewodowego i przewodu transmisji lub 
poprowadź je równolegle. W przeciwnym razie praca może nie przebiegać prawidłowo.

Przewody wysokiego i niskiego napięcia należy mocować oddzielnie i bezpiecznie, pierwsze 
za pomocą wewnętrznych, dużych zaczepów i drugie za pomocą małych zaczepów.
Przymocuj przewód łączący jednostkę wewnętrzną/zewnętrzną oraz przewód zasilający, do 
odpowiednich listew zaciskowych za pomocą śrub. Nieprawidłowe połączenie może być przy-
czyną wzniecenia ognia.
Jeżeli przewód sterujący jednostki wewnętrznej (do jednostki zewnętrznej) oraz zasilający 
zostaną nieprawidłowo podłączone, klimatyzator ulegnie uszkodzeniu.
Prawidłowo podłącz przewód sterujący jednostki wewnętrznej, zgodnie z oznaczeniami, jak 
pokazano na Rys. 42.

Pamiętaj o uziemieniu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Urządzenie należy uziemić zgodnie z właściwymi, lokalnymi przepisami i krajowymi normami.

(6). Instalacja elektryczna jednostki zewnętrznej
Uwaga: Podłączając przewód zasilający, upewnij się że faza zasilania zostanie podłączona do właś-
ciwego zacisku na listwie. W przeciwnym razie sprężarka będzie obracać się w przeciwnym kierun-
ku i nie będzie pracować prawidłowo.
Zdemontuj duży uchwyt (09~42K) / przedni panel (48/60K) jednostki zewnętrznej i wsuń koniec prze-
wodu sterującego i zasilającego w listwę zaciskową.

Skrzynka
przyłączeniowa

Osłona
skrzynki
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Zasilanie jednofazowe:

 

09K~12K

  

18K~30K

  

36K~48K

Rys. 44

Przewody zasilające powinny być prowadzone wzdłuż
prawego panelu i przymocowane do zaczepu za pomo-
cą opaski w taki sposób, aby nie stykały się z rurkami 
instalacji. Przewody sterujące między jednostką we-
wnętrzną i zewnętrzną również powinny być prowadzo-
ne wzdłuż prawego panelu i z dala od przewodów za-
silających.

Prowadzenie
zewnętrznych
przewodów
zasilających

Rys. 46

Zasilanie trójfazowe:

36K~60K

L1     L2    L3     N 1 2

Rys. 45



Jednostki typu kanałowego seria DC Inwerter

28

5 Montaż sterowników
Szczegółowe informacje dostępne są w instrukcji montażowej sterowników.

6 Tryb testowy

6.1 Próbne uruchomienie i test pracy
(1). Poniżej przedstawiono znaczenie kodów błędów:

Tabela 11

Numer Kod błędu Błąd Uwagi
1 E1 Zabezpieczenie wysokiego ciśnienia sprężarki
2 E2 Ochrona przeciwzamrożeniowa 

3 E3 Zabezpieczenie niskiego ciśnienia sprężarki, wyciek
czynnika chłodniczego lub tryb odzysku czynnika

4 E4 Zabezpieczenie przed wysoką temperaturą tłoczenia sprężarki
5 E6 Błąd komunikacji
6 E8 Błąd silnika wentylatora jednostki wewnętrznej
7 E9 Usterka pompki skroplin, wysoki poziom skroplin 
8 F0 Błąd czujnika temperatury w pomieszczeniu
9 F1 Błąd czujnika temperatury parownika

10 F2 Błąd czujnika temperatury na skraplacza
11 F3 Błąd czujnika temperatury zewnętrznej
12 F4 Błąd czujnika temperatury tłoczenia
13 F5 Błąd czujnika temperatury pilota przewodowego
15 C5 Błąd kodu wydajności
16 EE Błąd pamięci EEPROM jednostki zewnętrznej
17 PF Błąd czujnika skrzynki przyłączeniowej
18 H3 Zabezpieczenie przed przeciążeniem sprężarki
19 H4 Przeciążenie
20 H5 Zabezpieczenie modułu IPM
21 H6 Błąd silnika wentylatora DC
22 H7 Zabezpieczenie przed brakiem synchronizacji sprężarki
23 Hc Zabezpieczenie modułu Pfc
25 Lc Błąd aktywacji
26 Ld Zabezpieczenie przed błędną kolejnością faz sprężarki
27 LE Zabezpieczenie przed zatrzymaniem sprężarki
28 LF Ochrona linii zasilania
29 Lp Niekompatybilne jednostki wewnętrzna i zewnętrzna
30 U7 Zabezpieczenie przed przełączeniem zaworu 4-drogowego
31 P0 Ochrona zerowania obwodu sprężarki
32 P5 Zabezpieczenie nadprądowe
33 P6 Błąd komunikacji między płytą główną i inwerterem
34 P7 Błąd czujnika modułu inwertera
35 P8 Zabezpieczenie termiczne modułu inwertera
36 P9 Zabezpieczenie „przejścia przez zero”
37 PA Zabezpieczenie prądowe AC
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38 Pc
39 Pd
40 PE
41 PL
42 PH
43 PU
44 PP
45 ee

Błąd prądu inwertera
Zabezpieczenie czujnika zasilania

Zabezpieczenie odchylenia temperaturowego
Zabezpieczenie niskiego ciśnienia magistrali

Zabezpieczenie wysokiego ciśnienia magistrali
Usterka obwodu ładowania kondensatora

Nieprawidłowe napięcie wejściowe
Błąd pamięci EEPROM płyty invertera

Uwaga: Jeżeli jednostka podłączona jest do sterownika przewodowego, kod błędu będzie ciągle na
nim wyświetlany.

(2). Sygnalizacja błędu za pomocą kontrolek na panelu jednostki typu kanałowego.

Kontrolka zasilania/pracy

Kontrolka trybu chłodzenia

Kontrolka trybu grzania

Kontrolka osuszania

Wyświetlacz „88”

Odbiornik sygnału

Przycisk „Cool” (chłodzenie)

Przycisk „Heat” (grzanie)

Rys. 47

6.2.Zakres temperatur pracy
Tabela 12

Warunki testowe
Wewnątrz Na zewnątrz

DB(°C) WB(°C) DB(°C) WB(°C)

Chłodzenie nominalne 27 19 35 24

Grzanie nominalne 20 − 7 6

Chłodzenie znamionowe 32 23 48 −

Chłodzenie w niskich temperaturach 21 15 -15 −

Grzanie znamionowe 27 − 24 18

Grzanie w niskich temperaturach 20 − -10 -11

Uwaga:
Konstrukcja urządzenia jest zgodna z wymaganiami normy EN14511.
Wydajność przepływu powietrza została zmierzona dla odpowiedniego standardowego sprężu.
Podana wydajność chłodzenia (grzania) mierzona jest w nominalnych warunkach pracy, odpo-
wiadających standardowemu sprężowi. Parametry mogą ulec zmianie wraz z usprawnianiem
produktów, w takim przypadku obowiązywać będą dane podane na tabliczce znamionowej.
W tabeli podano dwie skrajne wartości DB dla chłodzenia w warunkach niskich temperatur. 
Wartość w nawiasach dotyczy jednostek przygotowanych do pracy w skrajnie niskich tempe-
raturach.
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7 Funkcje urządzenia

7.1 Konfiguracja dwóch czujników temperatury w pomieszczeniu
Seria klimatyzatorów kanałowych wyposażona jest w dwa czujniki temperatury wewnętrznej. Jeden
zainstalowany jest na wlocie powietrza jednostki wewnętrznej, drugi wewnątrz pilota przewodowego. 
Użytkownik może wybrać jeden z dwóch czujników w zależności od wymagań instalacji.
(Odnieś się do rozdziału opisującego obsługę pilota przewodowego.)

Czujnik temperatury w pomieszczeniu A

Czujnik temperatury w pomieszczeniu B

Rys. 48

7.2 Kontrola temperatury zewnętrznej
Dla wygody użytkowników, zewnętrzną temperaturę powietrza można sprawdzić na wyświetlaczu pi-
lota przewodowego, bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. (Odnieś się do rozdziału opisujące-
go obsługę pilota przewodowego.)

Jednostka zewnętrzna
Jednostka wewnętrzna

Czujnik temperatury
zewnętrznej

Rys. 49
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7.3 Sterowanie nawiewem świeżego powietrza
Dostępnych jest 11 stopni sterowania ilością doprowadzanego świeżego powietrza. Funkcja ta ma 
nie tylko działanie prozdrowotne, ale również reguluje zużycie energii elektrycznej dzięki doprowa-
dzaniu świeżego powietrza. Funkcją tą można sterować za pomocą pilota przewodowego. (Odnieś się
do rozdziału opisującego obsługę pilota przewodowego.)

Świeże
powietrze
z zewnątrz

Świeże
powietrze

Kanał wlotu
powietrza

Kanał nawiewu
powietrza

Wewnątrz

Zawór
powietrza

Przed uruchomieniem
jednostki, zdejmij 
wszystkie folie 
ochronne z filtra.

Rys. 50
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8 Wykrywanie i usuwanie usterek oraz konserwacja

8.1 Wykrywanie i usuwanie usterek
Jeżeli klimatyzator nie pracuje prawidłowo lub uległ awarii, przed przystąpieniem do serwisu, w pierw-
szej kolejności należy sprawdzić poniższe punkty:

Usterka Możliwa przyczyna

Nie można uruchomić
urządzenia

Zasilanie nie zostało podłączone.
Prąd upływu klimatyzatora powoduje zadziałanie zabezpieczenia różni-
cowoprądowego.
Przyciski sterujące zostały zablokowane.
Usterka układu sterowania.

Jednostka pracuje przez
chwilę poczym zatrzymu-
je się

Zablokowany przepływ powietrza przed skraplaczem.
Usterka układu sterowania.
 Przy temperaturze zewnętrznej przekraczającej 48°C wybrano tryb 
chłodzenia.

Słaba wydajność
chłodzenia

 
W pomieszczeniu znajduje się dodatkowe źródło ciepła lub za dużo osób.
Filtr powietrza jest brudny lub zablokowany.

Okno lub drzwi są otwarte.
 Wlot lub wylot powietrza zostały zablokowane.
Ustawiona temperatura jest za wysoka.
Doszło do wycieku czynnika.
Czujnik temperatury w pomieszczeniu nie działa prawidłowo.

Słaba wydajność grzania
 Ustawiona temperatura jest za niska.

Filtr powietrza jest brudny lub zablokowany.
Okno lub drzwi nie są dokładnie zamknięte.

Doszło do wycieku czynnika.
Temperatura zewnętrzna poniżej -5°C.
Usterka układu sterowania.

Po sprawdzeniu powyższych punktów kontrolnych i podjęciu stosownych działań w celu rozwiązania
wykrytych problemów, jeżeli klimatyzator nadal nie działa prawidłowo, niezwłocznie zatrzymaj jego
pracę i skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem urządzeń Kaisai. Przegląd i naprawę urządze-
nia można zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu serwisantowi.

8.2 Rutynowe czynności konserwacyjne

Przed przystąpieniem do pracy przy zaciskach urządzenia, koniecznie odłącz wszystkie obwo-
dy od zasilania.
Do czyszczenia filtrów powietrza i zewnętrznych paneli urządzenia nie używaj wody lub powie-
trza o temperaturze 50°C lub wyższej.

Serwis urządzenia może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu.

Uwaga:
Nie uruchamiaj klimatyzatora ze zdemontowanym filtrem, w przeciwnym razie do urządzenia 
przedostanie się kurz.
Filtr należy wyjmować z urządzenia wyłącznie w celu jego wyczyszczenia. Zbędne manipulo-
wanie przy filtrze może go uszkodzić.
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Zwiększ częstotliwość czyszczenia urządzenia jeżeli zostało zainstalowane w pomieszczeniu, gdzie
powietrze jest szczególnie zanieczyszczone. (Jako kryterium należy przyjąć, że wskazane jest czysz-
czenie filtra raz na pół roku.)

Usuń kurz z filtra powietrza za pomocą odkurzacza oraz delikatnie zanurz go w chłodnej wodzie. Nie
używaj detergentów lub ciepłej wody aby uniknąć skurczenia lub deformacji filtra. Po wyczyszczeniu 
wysusz filtr w zaciemnionym miejscu.

Jeżeli zabrudzenia nie da się usunąć, wymień filtr powietrza. (Wymienne filtry powietrza dostęp-
ne są jako opcja.)
(1). Wyjmowanie filtra powietrza z kanału.
(2). Czyszczenie filtra.

Dociśnij filtr na wlocie powietrza powrotnego
w dół, wzdłuż rowka prowadnicy i wyciągnij
go w kierunku wskazanym strzałką. 
Urządzenie wyposażone jest w dwa filtry na
wlocie powietrza powrotnego.

(3). Wymiana filtra powietrza.
Ponownie zamontuj filtry.

Do czyszczenia urządzenia nie używaj benzyny, benzenu, rozpuszczalnika, pasty polerskiej
lub płynnych środków owadobójczych, w przeciwnym razie obudowa jednostki może ulec od-
barwieniu lub deformacji.
Nie dopuść do zawilgocenia jednostki, może to skutkować porażeniem prądem lub wzniece-
niem ognia.
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