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JEDNOSTKA
ZEWNĘTRZNA

WYMIARY
(WEWN.)

WYMIARY
(ZEWN.)

42QHF009DS*

38QUS009DS*

800x188x275

780x250x540

42QHF012DS*

38QUS012DS*

800x188x275

810x310x558

42QHF018DS*

38QUS018DS*

940x205x275

810x310x558

42QHF022DS*

38QUS022DS*

1045x235x315

845x320x700

ZASILANIE

WAŻNE
Montaż, uruchomienie i obsługa techniczna urządzeń klimatyzacyjnych wiąże się z zagrożeniami
wynikającymi z pracy z układami pod ciśnieniem, podzespołami elektrycznymi oraz niebezpiecznych miejsc montażu (dachy, praca na wysokości itp.).
Montaż, uruchomienie i obsługa techniczna tych urządzeń powinna być przeprowadzana wyłącznie
przez przeszkolonych i wykwalifikowanych monterów oraz serwisantów.
W czasie pracy z urządzeniem należy przestrzegać środków ostrożności podanych w dokumentacji
oraz na oznaczeniach, naklejkach i etykietach umieszczonych na urządzeniu.
Należy przestrzegać wszelkich przepisów bezpieczeństwa. Stosować okulary ochronne i rękawice
robocze. W czasie lutowania należy mieć przygotowany koc gaśniczy i gaśnicę. W czasie
przenoszenia, podłączania i ustawiania urządzeń o dużym rozmiarze należy zachować ostrożność.
Proszę dokładnie zapoznać się z wszelkimi ostrzeżeniami i uwagami zawartymi w dokumentacji
oraz umieszczonymi na sprzęcie i przestrzegać ich. Informacje na temat wymagań specjalnych
znaleźć można w kodeksie budowlanym i krajowych przepisach dotyczących instalacji elektrycznych.
OSTRZEŻENIE

UWAGA

Ten symbol informuje o ryzyku odniesienia
obrażeń ciała lub utraty życia.

Ten symbol informuje o ryzyku uszkodzenia
maszyny lub powstania poważnych strat.

OSTRZEŻENIE
220-240 ~ 50 Hz

Niniejszy produkt spełnia wymagania Dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/WE)
oraz Dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/EWG).

Prawidłowa utylizacja produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(w przypadku użytkowania klimatyzatora w państwach Unii Europejskiej należy przestrzegać
poniższych wytycznych)

- To oznaczenie umieszczone na produkcie lub w jego dokumentacji wskazuje, że stanowi on sprzęt elektryczny lub elektroniczny (ZSEE zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE) i nie powinien być mieszany z ogólnymi odpadami z gospodarstw
domowych. Wyrzucanie tego urządzenia razem z odpadami z gospodarstw domowych jest zabronione.  Istnieje kilka
możliwości utylizacji produktu:
1. Władze miejskie ustanowiły system odbioru, w ramach którego można bezpłatnie przekazać zużyty sprzęt elektroniczny.
2. Przy zakupie nowego produktu sprzedawca ma obowiązek bezpłatnie odebrać stary produkt.  
3. Producent ma obowiązek bezpłatnie odebrać stare urządzenie do utylizacji.  
4. Jako że produkt zawiera cenne materiały, można go sprzedać firmom specjalizującym się w odzysku złomu.  
Nielegalne wyrzucanie odpadów w lasach i na innych terenach zielonych stwarza zagrożenie dla zdrowia, ponieważ
grozi przeniknięciem niebezpiecznych substancji do wód gruntowych i za ich pośrednictwem do łańcucha pokarmowego.

Gazowy czynnik chłodniczy jest cięższy od powietrza i wypiera tlen. Znaczny wyciek
może spowodować zmniejszenie stężenia tlenu (szczególnie w piwnicach) co stwarza
ryzyko uduszenia i poważnych obrażeń lub śmierci.
Jeżeli w czasie montażu dojdzie do wycieku gazowego czynnika chłodniczego, należy
niezwłocznie wywietrzyć pomieszczenie. Gazowy czynnik chłodniczy może przekształcić się w gaz toksyczny

w przypadku zetknięcia z wysoką temperaturą generowaną przez grzałki, nagrzewnice lub urządzenie do gotowania. Kontakt z takim
gazem może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

Przed rozpoczęciem prac na instalacji elektrycznej należy wyłączyć zasilanie. Przewód
połączeniowy należy podłączyć prawidłowo. Nieprawidłowe podłączenie może skutkować uszkodzeniem
układu elektrycznego.

Nie wolno uziemiać jednostek do rur kanalizacyjnych, linii telefonicznych ani instalacji
odgromowej. Nieprawidłowe uziemienie może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym skutkującym poważnymi obrażeniami lub śmiercią oraz uszkodzeniem przewodów gazowych.

Opakowanie należy zutylizować w sposób bezpieczny. Elementy opakowania takie jak gwoździe i pozos-

tałe przedmioty metalowe lub drewniane mogą powodować rany oraz innego rodzaju obrażenia. Podrzeć i wyrzucić plastikowe torby, tak
aby uniemożliwić dzieciom zabawę nimi. Udostępnienie plastikowych toreb dzieciom do zabawy naraża je na ryzyko uduszenia.

Nie montować urządzenia w pobliżu miejsc o wysokim stężeniu łatwopalnych gazów lub
oparów.
Należy korzystać z dostarczonych lub wskazanych elementów montażowych.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować poluzowanie mocowania jednostki, wyciek wody, porażenie prądem
      elektrycznym, pożar lub uszkodzenie urządzenia.
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1.1 Środki ostrożności

1.2 Rysunek montażowy jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

W czasie montażu lub przenoszenia urządzenia nie wolno dopuścić do wniknięcia do obiegu chłodniczego powietrza ani substancji innych niż wskazany czynnik chłodniczy (R410A).
Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu oraz krajowymi
i lokalnymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

Przewody czynnika chłodniczego można
poprowadzić w każdym z czterech
wskazanych kierunków.

15 cm lub więcej

OSTRZEŻENIE

12 cm

Rura z lewej
strony
Rura z tyłu, z lewej strony

lub w

ięcej

2,3 m lub więcej

Należy wykorzystać dedykowany obwód zasilania. Nie wolno podłączać urządzenia
do gniazdka współdzielonego przez inne urządzenia.
Należy upewnić się, że jednostka jest prawidłowo uziemiona.
Nie wolno modyfikować tej jednostki poprzez demontaż osłon lub obejście zabezpieczeń.
Aby uniknąć zagrożeń wynikających z przypadkowego zresetowania wyłącznika
termicznego, urządzenia nie można zasilać z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia
przełączającego takiego jak wyłącznik czasowy, ani podłączać do obwodu, który jest
często włączany i wyłączany przez dostawcę.

12 c

m lu

bw

Rura z tyłu,
z prawej
strony
Rura z prawej
strony

Aby zapewnić sobie miejsce do pracy
w czasie montażu rur z tyłu, należy użyć
element dystansowy.

ięce

j

60 cm lub więcej

Element
dystansowy

Do wykonania połączeń elektrycznych należy stosować zalecane przewody (H07RN-F)
z izolacją zabezpieczoną rękawem izolującym o odpowiedniej wytrzymałości termicznej.
30 cm

UWAGA

lub w

ięcej

30 cm

Jeżeli urządzenie posiada korek spustowy, można wymienić przewód spustowy.

cej

lub wię

Korek spustowy

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zachować ostrożność w czasie pracy z częściami o ostrych
krawędziach.
Nie wolno montować jednostki wewnętrznej i zewnętrznej w nietypowych warunkach otoczenia.
Nie montować w miejscu, w którym hałas generowany przez urządzenie jest wzmacniany
ani w miejscu, w którym dźwięk i wywiewane powietrze mogą przeszkadzać sąsiadom.

cej

wię
m lub

200 c

60 cm

lub w

ięcej

Informacja: należy zachować odległości od ścian, stropu, ogrodzeń
i innych przeszkód wskazanych za pomocą strzałek.

Wyposażenie
Ten produkt zawiera gazy fluorowane objęte protokołem z Kioto.
Nazwa chemiczna gazu

R410A

Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) gazu

2088

Lp.

1

Lp.

4. Wyłącznie wykwalifikowani pracownicy mogą uzyskać dostęp do produktu i dokonywać jego obsługi technicznej.
5. Wszystkie operacje obejmujące prace z gazem fluorowanym zawartym w niniejszym produkcie, takie jak przemieszczanie produktu lub
uzupełnianie gazu należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem
(WE) nr 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych oraz obowiązujących lokalnych przepisów.
6. Wszelkie pytania proszę kierować do przedstawicieli handlowych,
monterów itp.

Opcjonalnie (zależnie od modelu)

4
Płyta montażowa (1)

UWAGA
1. Przykleić załączoną etykietę czynnika chłodniczego obok punktu
napełniania i/lub odzyskiwania.
2. Wyraźnie zapisać ilość czynnika chłodniczego na etykiecie pisakiem permanentnym.
3. Zapobiec emisji gazu fluorowanego z urządzenia. Nie dopuścić
do uwolnienia gazu fluorowanego do atmosfery w czasie montażu,
obsługi technicznej lub utylizacji. Wszelkie wykryte wycieki gazu
fluorowanego z urządzenia należy niezwłocznie zatrzymać
i usunąć.

Opis (liczba)

2

       Końcówka spustowa (1)                Uszczelka (1)

5
               Kołek (5 lub 8)               Śruba A (5 lub 8)

3

        Uchwyt na pilot (1)                         Śruba B (2)

6
                     Pilot (1)                          Bateria (2)

Wkład odświeżający (1) (montowany na filtrze powietrza)
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2.2 Montaż jednostki zewnętrznej

2.1 Montaż jednostki wewnętrznej
Cechy idealnego miejsca montażu:
Jednostka wewnętrzna
- Lokalizacja, w której obszar wokół wlotu i wylotu nie jest zasłonięty.
- Punkt montażu zdolny utrzymać ciężar jednostki wewnętrznej.
- Nie wolno montować jednostek wewnętrznych w sąsiedztwie źródeł
ciepła, takich jak miejsca nasłonecznione, lub w pobliżu urządzeń
grzewczych.
- Miejsce, w którym możliwe jest zapewnienie odpowiednich
odstępów wskazanych na rysunku montażowym w części 1-2.
- Zalecana wysokość montażu, licząc od najniższej ruchomej części
zespołu wewnętrznego to minimum 2,3 m.
Wymiary płyty montażowej jednostki wewnętrznej
C

Obrys jednostki wewnętrznej

Ściana
Wewnątrz

Na zewnątrz

3) Podłączenie przewodów
- Wykonać połączenia przewodów
jednostki wewnętrznej zgodnie
z instrukcjami podanymi
w części 2-3 (strona 7).

Tylny otwór na rurę
czynnika chłodniczego po prawej
stronie Ø65

45

Tylny otwór na
rurę czynnika
chłodniczego po
lewej stronie Ø65

A

42QHF009/012: (A:800, B:275, C:100,  D:95)

C

Obrys jednostki wewnętrznej

B  

D

Obrys jednostki wewnętrznej

C

Płyta montażowa

D

Przewód
połączeniowy

Tylny otwór na rurę
czynnika chłodniczego po prawej
stronie Ø65

42QHF022: (A:1045, B:315, C:293,  D:163)

Procedura montażu jednostki wewnętrznej
1) Zamontować płytę montażową
- Przymocować płytę montażową poziomo i równo na ścianie.
- Jeżeli ściana wykonana jest z cegieł, betonu lub podobnego
materiału, należy nawiercić otwory o średnicy 5 mm i zastosować
kołki odpowiednie do typu śrub mocujących.
- Przymocować płytę montażową za pomocą co najmniej pięciu śrub
typu A.

Przewód spustowy

6) Zawiesić jednostkę wewnętrzną
- Przeprowadzić przewody czynnika chłodniczego przez otwór
w ścianie.
- Zawiesić jednostkę wewnętrzną na górnym haku płyty
montażowej, a następnie docisnąć jej dolną część do ściany,
aby zaczepić o dolny hak.
- Spróbować poruszyć jednostką na boki oraz w górę i w dół,
aby upewnić się, że jest prawidłowo zawieszona.

S

W

INFORMACJA:
W regionach, w których występują opady śniegu i niskie
temperatury, należy unikać montażu jednostki zewnętrznej
w miejscach, w których może zostać pokryta śniegiem.
Jeżeli spodziewane są duże opady śniegu, należy zamontować
osłonę przed lodem lub śniegiem i/lub owiewkę, aby zabezpieczyć jednostkę przed obciążeniem śniegiem lub zablokowaniem
wlotu powietrza.

D

A
B

Spust jednostki zewnętrznej
- Połączyć końcówkę spustową z przedłużającym przewodem
spustowym.
- Założyć uszczelkę na końcówkę spustową.
- Włożyć końcówkę spustową w otwór miski w podstawie
jednostki zewnętrznej i obrócić o 90 stopni,
aby ją zamocować.

Wymiary jednostki
zewnętrznej
(mm)

Model

38QUS009

Otwór miski w podstawie jednostki
zewnętrznej
Uszczelka

Przestrzeń na rury

Opaska

Wymiary montażowe zależą od typu jednostki zewnętrznej.
Średnica łba śruby mocującej musi być większa niż 10 mm.

Silny
wiatr

Zbiornik ociekowy

Rura połączeniowa
45

A

Nie wkładać końcówki
do wody

5) Owinąć rurę
- Informacje na temat prawidłowego ustawienia rur czynnika
chłodniczego i spustowych oraz przewodu elektrycznego znaleźć
można na poniższym rysunku:
• Umieścić przewód spustowy poniżej rur czynnika chłodniczego.  
• Upewnić się, że przewód spustowy nie jest obciążony
  ani powyginany.
• Wszystkie przewody muszą być zaizolowane indywidualnie.
Jednostka
wewnętrzna

21,5
Tylny otwór na
rurę czynnika
chłodniczego po
lewej stronie Ø65

Tylny otwór na rurę
czynnika chłodniczego po prawej
stronie Ø65

45

A
42QHF018: (A:940, B:275, C:110, D:100)

B  

Tylny otwór na
rurę czynnika
chłodniczego po
lewej stronie Ø65

Prawidłowo Unikać zwiększenia
poziomu

Wymiary montażowe jednostki zewnętrznej

Cechy idealnego miejsca montażu:
Jednostka zewnętrzna
- Punkt montażu zdolny utrzymać masę jednostki zewnętrznej oraz
umożliwiający jej montaż w sposób wypoziomowany.
- Miejsce, w którym możliwe jest zapewnienie odpowiednich
odstępów wskazanych na rysunku montażowym w części 1-2.
- Miejsce umożliwiające łatwy montaż i nie wystawione na działanie
silnych wiatrów. Jeżeli jednostka będzie wystawiona na działanie
silnych wiatrów, zaleca się zastosowanie owiewki.

4) Spust
- Przewód spustowy nie może być nadmiernie zagięty na całej
długości, musi być skierowany w dół i być izolowany do poziomu
ściany zewnętrznej.

B  

D

Procedura montażu jednostki wewnętrznej
2) Wywiercić otwór w ścianie
- Wywiercić otwór 65 mm
w ścianie pod niewielkim
kątem w kierunku na zewnątrz.

Wymiary
montażowe (mm)

S

W

D

A

B

780

540

250

276

549

38QUS012/18

810

558

310

325

549

38QUS022

845

700

320

335

560

Przewód spustowy
Końcówka spustowa
(sprzedawany oddzielnie)
Podłączenie rur
Długość rury połączeniowej ma wpływ na wydajność i energooszczędność jednostki.
Znamionowa wydajność jest ustalana z wykorzystaniem rury o długości 5 metrów.  
Minimalna długość
ograniczająca
drgania i hałas

Długość nie zmieniająca
ilości czynnika

Dodatkowy czynnik na metr
Strona cieczy: Ø6,35 mm

Strona cieczy: φ9,52 mm

* Proszę korzystać z narzędzi do układów z czynnikiem R410A.
Wyrównać środek, aby dokręcić nakrętkę i wykonać połączenie za pomocą dwóch kluczy.
Moment dokręcania połączenia podano poniżej.
Nakrętka

Klucz

Klucz dynamometryczny

Śr. zewn.

Moment dokręcania
(N.cm)

Dodatkowy moment
dokręcania (N.cm)

Ø6,35 mm

1500 (153 kgf.cm)

1600 (163 kgf.cm)

Ø9,52 mm

2500 (255 kgf.cm)

2600 (265 kgf.cm)

Ø12,07 mm

3500 (357 kgf.cm)

3600 (367 kgf.cm)

Ø15,88 mm

4500 (459 kgf.cm)

4700 (479 kgf.cm)
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2.3 Podłączenie przewodów

2.4 Odpowietrzenie i uruchomienie próbne

UWAGA
- Należy zainstalować główny przełącznik i wyłącznik lub bezpiecznik, którego prąd znamionowy musi
przekraczać o 1,5 raza maksymalne natężenie prądu w obwodzie.
- Dla urządzenia należy zapewnić dostępność indywidualnego obwodu odgałęzionego oraz gniazdka.
- Do zasilania jednostki wewnętrznej należy zastosować przewód typu H05VV-F lub H05V2V2-F.
- Do zasilania i połączenia jednostki zewnętrznej należy zastosować przewód typu H07RN-F.
- Przekrój przewodu zależy od znamionowego prądu oraz krajowych i lokalnych przepisów dotyczących
instalacji elektrycznych.
- Uszkodzony przewód zasilający musi być wymieniony przez producenta, pracownika serwisu producenta
lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożeń wynikających z nieprawidłowego podłączenia.
- Jednostka musi być podłączona do głównego źródła zasilania z wykorzystaniem wyłącznika lub przełącznika
z odstępem między stykami 3 mm dla wszystkich biegunów. Zaleca się zastosowanie urządzenia
różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym roboczym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA.
Znamionowy prąd poszczególnych modeli
Model

Prąd
Dane
znamiono- bezpieczwy (A)
nika

QUS009/012

9,5

16 A

QUS018

12,5

20 A

3*1,5 mm2 + 5*1,5 mm2

QUS022

13,0

20 A

3*2,5 mm2 + 5*2,5 mm2

INFORMACJA:
Wszystkie przewody zasilające muszą być dobrane zgodnie
z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi instalacji
elektrycznych. Informacje na temat wymagań specjalnych
znaleźć można w kodeksie budowlanym i krajowych przepisach
dotyczących instalacji elektrycznych.
Podłączenie przewodów do jednostki wewnętrznej
- Podnieść panel przedni jednostki wewnętrznej.
- Zdjąć pokrywę układu elektrycznego jednostki wewnętrznej oraz
zdemontować zacisk przewodów poprzez poluzowanie śrub.
- Przeprowadzić przewody połączeniowe z tyłu jednostki
wewnętrznej oraz podłączyć je do listwy zaciskowej.

Kontrola końcowa przed uruchomieniem próbnym
- KONTROLA RUR
Sprawdzić, czy zamontowane fabrycznie rury zespołu wewnętrznego i zewnętrznego nie zmieniły położenia w czasie transportu.
Upewnić się, że rury nie ocierają o siebie lub arkusze blachy.
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- KONTROLA SZCZELNOŚCI
Wykonać kontrolę szczelności złącza przewodu czynnika chłodniczego za pomocą detektora nieszczelności lub wody z mydłem.
Zwrócić szczególną uwagę na połączenia z nakrętką, nakrętkę
trzonka zaworu oraz nakrętkę portu serwisowego.

Kolektor z manometrem
Manometr sprzężony Manometr

Schemat połączeń

Przewód
(min. przekrój)
3*1,5 mm2 + 5*1,5 mm2

Odpowietrzenie
- Podłączyć przewód do napełniania do kolektora z manometrem
i portu serwisowego zaworu bezpieczeństwa po stronie gazu.
- Podłączyć przewód do napełniania do portu pompy próżniowej.
- Całkowicie otworzyć dźwignię Lo kolektora z manometrem.
- Uruchomić pompę próżniową, aby usunąć powietrze z układu
do uzyskania ciśnienia 76 cmHg.
- Zamknąć dźwignię Lo kolektora z manometrem.
- Całkowicie otworzyć trzonek zaworu bezpieczeństwa.
- Odłączyć przewód do napełniania od portu serwisowego.
- Dokładnie nakręcić nakrętki zaworu bezpieczeństwa.

Zasilanie

10mm

40mm

Podłączenie przewodów do jednostki zewnętrznej
- Zdjąć pokrywę układu elektrycznego jednostki zewnętrznej oraz
zdemontować zacisk przewodów poprzez poluzowanie śrub.
- Podłączyć przewody do listwy zaciskowej jednostki zewnętrznej
w taki sam sposób jak w przypadku jednostki wewnętrznej.

Pokrywa układu
elektrycznego

Uruchomienie próbne
- Zmierzyć napięcie zasilania, aby sprawdzić, czy jest w odpowiednim zakresie.
- Nacisnąć przycisk ON/OFF na pilocie, aby rozpocząć próbę.

Informacja: Funkcja bezpieczeństwa zapobiega włączeniu klimatyzatora przez około 3 minuty.

- Nacisnąć przycisk MODE, wybrać tryby COOL, HEAT, FAN, aby sprawdzić, czy wszystkie
funkcje działają prawidłowo.
- Gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 17°C, nie można ustawić jednostki w trybie
chłodzenia za pomocą pilota. W takiej sytuacji należy użyć przycisków sterowania ręcznego.
a) Otworzyć panel przedni jednostki wewnętrznej;
b) Nacisnąć przycisk obsługi ręcznej jeden raz, aby włączyć jednostkę.

Przycisk sterowania ręcznego

AUTO/COOL

Kontrole
Objawy

Kontrole
Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna są prawidłowo
zamontowane na wytrzymałym podłożu.

Upadek, drgania, hałas

Brak wycieków gazowego czynnika chłodniczego.

Słabe chłodzenie/grzanie

Rury gazowego czynnika chłodniczego i cieczy oraz
przedłużający przewód spustowy jednostki wewnętrznej
są zaizolowane termicznie.

Wyciek wody

Przewód spustowy jest prawidłowo zamontowany.

Wyciek wody

Panel przedni

Układ jest prawidłowo uziemiony.

Prąd upływowy

Pokrywa układu elektrycznego

Do podłączenia jednostek zastosowano odpowiednie przewody.

Urządzenie nie działa lub przypalenie.

Drogi poboru i wydmuchiwania powietrza jednostki wewnętrznej
i zewnętrznej nie są zablokowane.

Słabe chłodzenie/grzanie

Jednostka wewnętrzna prawidłowo reaguje na polecenia pilota.

Urządzenie nie działa

Złącze do sterownika
przewodowego (opcja)

Przewód poprowadzony w dół,
aby zapobiec przenikaniu wody
do skrzynki układu sterowania.

Sprawdzono

