KLIMATYZATOR KONSOLOWY
INSTRUKCJA MONTAŻU

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

Prawidłowa utylizacja tego produktu
(Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne)
(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.

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

R410A

Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
(GWP) gazu

2088

UWAGA
1. Przykleić załączoną etykietę czynnika chłodniczego obok 4. Wyłącznie wykwalifikowani pracownicy mogą uzyskać dostęp
do produktu i dokonywać jego obsługi technicznej.
punktu napełniania i/lub odzyskiwania.
5. Wszystkie operacje obejmujące prace z gazem fluorowanym
2. Wyraźnie zapisać ilość czynnika chłodniczego
zawartym w niniejszym produkcie, takie jak przemieszczanie
na etykiecie pisakiem permanentnym.
produktu lub uzupełnianie gazu należy wykonywać zgodnie
3. Zapobiec emisji gazu fluorowanego z urządzenia. Nie
z Rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 w sprawie niektórych
dopuścić do uwolnienia gazu fluorowanego do atmosfery
fluorowanych gazów cieplarnianych oraz obowiązujących
w czasie montażu, obsługi technicznej lub utylizacji.
lokalnych przepisów.
Wszelkie wykryte wycieki gazu fluorowanego z urządzenia
6.
Wszelkie
pytania proszę kierować do przedstawicieli
należy niezwłocznie zatrzymać i usunąć.
handlowych, monterów itp.

Jednostka wewnętrzna

Jednostka
zewnętrzna

Wymiary (JW)

Wymiary (JZ)

42QZL018DS*

38QUS018DS*

1068x675x235

810x310x558

42QZL024DS*

38QUS024DS*

1068x675x235

845x320x700

42QZL036DS*

38QUS036DS*

1650x675x235

945x395x810

42QZL048DS*

38QUS048DT*

1650x675x235

938x392x1369

42QZL060DS*

38QUS060DT*

1650x675x235

938x392x1369

Napięcie
znamionowe i Hz

220–240V ~ 50Hz

380–420V ~ 50Hz

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.
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1. PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU
1.1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Montaż, uruchomienie i obsługa techniczna urządzeń klimatyzacyjnych wiąże się z zagrożeniami wynikającymi
z pracy z układami pod ciśnieniem, podzespołami elektrycznymi oraz z niebezpiecznymi miejscami 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 zawartych 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.
Należy 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

Ten symbol informuje o ryzyku odniesienia obrażeń ciała lub utraty życia.
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.
W przypadku gdy klimatyzator jest zamontowany w małym pomieszczeniu, należy podjąć
odpowiednie kroki, aby zapewnić, że stężenie wyciekającego czynnika chłodniczego w pomieszczeniu
nie przekracza poziomu krytycznego.
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 urządzenia do gotowania.
Kontakt z takim gazem może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

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

Do podłączeń elektrycznych należy zastosować określone kable, a przewody należy solidnie podłączyć
do elementów podłączeniowych listwy zaciskowej, aby nie dopuścić do oddziaływania sił zewnętrznych
na listwę.
Należy zapewnić uziemienie.
Jednostek nie należy uziemiać poprzez podłączenie do przewodów instalacji gazowej, przewodów instalacji wodociągowej,
zwodów pionowych czy przewodów telefonicznych. Nieprawidłowe uziemienie może prowadzić do porażenia prądem
elektrycznym skutkującym poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

Opakowanie należy zutylizować w sposób bezpieczny.

Elementy opakowania takie jak gwoździe i pozostałe przedmioty metalowe lub drewniane mogą spowodować rany oraz
innego rodzaju obrażenia. Należy 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.

W czasie montażu lub przenoszenia urządzenia nie wolno dopuścić do wniknięcia do obiegu
chłodniczego powietrza ani substancji innych niż wskazany czynnik chłodniczy (R410A).
Nie wolno modyfikować tej jednostki poprzez demontaż osłon lub obejście zabezpieczeń.
Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu oraz krajowymi i lokalnymi
przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
Należy wykorzystać dedykowany obwód zasilania. Nie wolno podłączać urządzenia do gniazdka
współdzielonego przez inne urządzenia.
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1. PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU
OSTRZEŻENIE

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.
Do wykonania połączeń elektrycznych należy stosować zalecane przewody z izolacją zabezpieczoną
rękawem izolującym o odpowiedniej wytrzymałości termicznej.
Przewody niezgodne z tymi zaleceniami mogą powodować upływ prądu, nadmierne wytwarzanie ciepła lub pożar.

UWAGA

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

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.
Prace związane z instalacją przewodów odprowadzających/rur należy wykonywać w bezpieczny
sposób zgodnie z instrukcją montażu.
Nieprawidłowy montaż przewodów odprowadzających może prowadzić do wycieku wody i powstania strat materialnych.

Klimatyzatora nie należy montować w następujących miejscach:

– Miejsce, w którym występuje olej mineralny lub kwas arsenowy.
– Miejsce, w którym może dojść do nagromadzenia gazu żrącego (takiego jak gaz kwasu siarkowego)
lub gazu palnego (takiego jak rozcieńczalnik) lub w którym występują lotne substancje palne.
– Miejsce, w którym występują urządzenia generujące pola elektromagnetyczne lub harmoniczne
o wysokiej częstotliwości.

1.2 AKCESORIA
Następujące akcesoria są dostarczane razem z jednostką. Typ i ilość mogą różnić się w zależności od specyfikacji.
Nazwa akcesoriów

Ilość
(szt.)

Instrukcja

3

<Instrukcja montażu>, <Instrukcji obsługi>,
<Instrukcja pilota> (lub
<Instrukcja sterownika przewodowego>)

Końcówka spustowa

1

Przewód spustowy podłączany do jednostki
zewnętrznej

Uszczelka

1

Uszczelnienie końcówki spustowej jednostki
zewnętrznej

Filtr zaciskowy
(tylko model QSM036~060)

2

W celu zachowania zgodności z normami
EMC (dotyczącymi wewnętrznego przewodu
zasilającego oraz wewnętrznych/zewnętrznych
przewodów przyłączeniowych)

Kształt

Zastosowanie
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Następujące akcesoria są powiązane z pilotem.

Nazwa akcesoriów

Ilość (szt.)

Kształt

Zastosowanie

Pilot

1

Do zdalnego sterowania klimatyzatorem

Uchwyt na pilot

1

Do umieszczenia pilota na ścianie

Śruba gwintująca

2

Do zamocowania uchwytu na pilota

Bateria

2

Do pilota

Informacja: Akcesoria powiązane z pilotem nie będą dostępne dla modeli ze sterownikiem przewodowym.
Informacje na temat akcesoriów sterownika przewodowego znajdują się w załączonej instrukcji sterownika przewodowego.

2. MONTAŻ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
2.1 WYBÓR MIEJSCA MONTAŻU
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
Miejsce nienarażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Miejsce, gdzie przepływ powietrza nie będzie blokowany.
Miejsce, w którym zapewniona jest optymalna dystrybucja powietrza.
Miejsce, w którym skroplona para może zostać odprowadzona w prawidłowy i bezpieczny sposób.
Jednostkę wewnętrzną należy zamontować na ścianie/suficie, jeżeli miejsce to zapobiega wibracjom i jest na tyle
wytrzymałe, aby utrzymać masę produktu.
Zapewnić wystarczającą przestrzeń wokół jednostki zewnętrznej na przeprowadzanie prac konserwacyjnych
i serwisowych.
Miejsce, w którym może w prosty sposób zdemontować i wyczyścić filtr powietrza.
Miejsce umożliwiające zapewnienie dopuszczalnej długości rur pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną.
Jednostkę wewnętrzną należy zamontować w odległości co najmniej 1 m od odbiornika telewizyjnego lub radiowego,
aby nie zakłócać i zagłuszać odbioru.
Jednostkę wewnętrzną należy zamontować w możliwie największej odległości od lamp fluorescencyjnych i żarowych,
aby zapewnić prawidłowe działanie pilota.
Potwierdzić dostępność miejsca niezbędnego do przeprowadzenia prac montażowych i konserwacyjnych.
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2. MONTAŻ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
WYMAGANIA DOTYCZĄCE POWIERZCHNI POTRZEBNEJ DO MONTAŻU JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

Wymiary zewnętrzne

jednostki: mm

Model
(42QZL)

B

Wymiary
zewnętrzne

Rozmiar
haka

A

B

C

D

E

018/024

1068

675

235

983

220

036~060

1650

675

235

1565

220

A
C

D
Hak

E

Przed montażem w pomieszczeniu należy zdjąć kratkę wlotu powietrza i panel boczny (element montażowy).
Odkręcić śruby, aby otworzyć kratkę.

Zdjąć kratkę. Następnie odkręcić śruby panelu bocznego.
Przesunąć panel boczny w kierunku wskazanym przez
strzałkę, w celu zdemontowania.
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2. MONTAŻ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
2.2 MONTAŻ NA SUFICIE
UWAGA

Przed montażem jednostki wewnętrznej zaleca się zamontowanie złącza Y.
Podczas przenoszenia lub rozpakowywania urządzenie należy podnosić, trzymając za uchwyty.
Nie uciskać żadnych elementów, w szczególności rur z czynnikiem chłodniczym i przewodów
odprowadzających.

2.2.1 Montaż śrub do zawieszenia
2.2.1.1 Zaznaczyć na suficie punkty, w których planowany jest montaż jednostki wewnętrznej.
2.2.1.2 Wywiercić otwory w zaznaczonych punktach i wsunąć kotwy. Wykorzystać istniejące podpory sufitu lub zbudować odpowiednią
podporę.
INFORMACJA
Stosować kotwy do otworów, zagłębione wkładki przeznaczone dla istniejących sufitów.
Beton
Wkładka
Kotew do otworu
Kołek do otworu

Śruba do zawieszenia ( 3/8” lub M10) – dostarczana lokalnie

2.2.1.3 Zamontować śruby do zawieszenia (W3/8 lub M10, 4 szt.), w zależności od typu sufitu.

UWAGA

Należy upewnić się, że sufit jest na tyle wytrzymały, aby utrzymać masę jednostki. Przed

zawieszeniem jednostki sprawdzić udźwig każdej zamontowanej śruby do zawieszenia. Konieczne
może okazać się wzmocnienie ramy sufitu, aby zapobiec wstrząsom. W tej kwestii należy
skonsultować się z architektem lub stolarzem.

2.2.2 Wieszanie jednostki wewnętrznej
2.2.2.1 Nałożyć podwójną nakrętkę na każdą śrubę do zawieszenia, zapewniając w ten sposób miejsce na powieszenie jednostki
wewnętrznej.

2.2.2.2 Zawiesić jednostkę wewnętrzną na śrubach do zawieszenia między dwoma nakrętkami.

Zabezpieczenie przed
wstrząsami

Podkładka

Dokręcić nakrętkę

Część zwisająca

Wieszanie
śruba

2.2.2.3 Dokręcić nakrętki, aby podwiesić jednostkę.
2.2.2.4 Wypoziomować jednostkę za pomocą poziomicy z każdej z czterech stron.
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Rury z czynnikiem chłodniczym

Nachylenie 1/100 ~ 2/100
Przewód spustowy

2.2.3 Rury i końcówka spustowa dla montażu na suficie

Porty do podłączania rur
(po stronie gazu i cieczy)

INFORMACJA:
Położenie rury odprowadzającej uzależnione jest od pozycji
montażu. Podczas dopasowywania przewodu spustowego,
nieużywane miejsce podłączenia należy zatkać gumową zatyczką.

Porty do podłączania przewodu spustowego
Wylot przewodu spustowego

Wylot rur

Wylot przewodu spustowego

Wylot kabli

2.2.4 Montaż rury odprowadzającej podczas montażu na suficie
Zdjąć pokrywę portu do podłączania przewodu spustowego
Wsunąć elastyczny przewód (dostarczany lokalnie, śr. wewn.:Φ25) do portu na przewód spustowy. Przymocować przewód mocno do
jednostki wewnętrznej za pomocą obejmy (dostarczanej lokalnie).
Przymocować elastyczny przewód do rur PCV instalacji wodociągowej za pomocą kleju do PCV. Owinąć przewód spustowy
materiałem izolacyjnym.
Jednostka
wewnętrzna

Obejma

Elastyczny
przewód

Rura PCV instalacji
wodociągowej

1,0–1,5 m
Nachylenie 1/100

Port do podłączania przewodu
spustowego(śr. zewn.:Φ25)

Klej do PCV

Podłączenie rury odprowadzającej
Poziomą rurę odprowadzającą należy zamontować, zachowując nachylenie 1/100 lub większe w odległości 1,0~1,5 m.
Na końcu rury odprowadzającej zamontować syfon, aby zapobiec przedostawaniu się nieprzyjemnego zapachu do jednostki
wewnętrznej.
Rury odprowadzającej nie należy montować w pozycji pionowej. Może to doprowadzić do napływu wody z powrotem do jednostki.
W przypadku jednostek wyposażonych we wbudowaną pompę odprowadzającą, konieczny jest montaż na suficie.
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2.3 MONTAŻ NA ŚCIANIE

UWAGA

2.3.1 Wieszanie jednostki wewnętrznej

Należy postępować zgodnie z instrukcjami,
aby wybrać rury i końcówkę spustową
odpowiednie dla metody montażu.
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2.3.2 Rury i końcówka spustowa dla montażu na ścianie

Wylot przewodu
spustowego
Rury i wylot przewodu spustowego

2.3.3 Montaż rury odprowadzającej podczas montażu na ścianie
Zdjąć pokrywę portu do podłączania przewodu spustowego.
Wsunąć elastyczny przewód (dostarczany lokalnie, śr. wewn.:Φ25) do portu na przewód spustowy. Przymocować przewód mocno
do jednostki wewnętrznej za pomocą obejmy (dostarczanej lokalnie).
Przymocować elastyczny przewód do rur PCV instalacji wodociągowej za pomocą kleju do PCV. Owinąć przewód spustowy
materiałem izolacyjnym.
Jednostka
wewnętrzna

Obejma

Elastyczny
przewód

Rura PCV
instalacji
wodociągowej

Kolano

Port do podłączania przewodu
spustowego(śr. zewn.:Φ25)

Kształt S

Klej do PCV

Podłączenie rury odprowadzającej

Przewód spustowy nie może być nadmiernie zagięty na całej długości, musi być skierowany w dół i być izolowany do poziomu ściany
zewnętrznej.
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3. MONTAŻ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
3.1 WYBÓR MIEJSCA MONTAŻU
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
Miejsce nienarażone na bezpośrednie działanie opadów lub promieni słonecznych.
Miejsce dobrze wentylowane bez przeszkód w pobliżu wlotu i wylotu powietrza.
Miejsce, w którym nie nastąpi zwiększenie hałasu czy wibracji jednostki zewnętrznej.
Miejsce, w którym nie występują problemy z odprowadzeniem wody.
Jednostkę zewnętrzną należy zamontować w prawidłowy sposób w miejscu, które jest w stanie utrzymać masę
jednostki zewnętrznej.
Miejsce umożliwiające zachowanie odpowiednich odstępów,
Miejsce umożliwiające zapewnienie dopuszczalnej długości rur pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną.

W przypadku montażu jednostki zewnętrznej w miejscu
narażonym nieustannie na działanie silnego wiatru, zaleca się
zastosowanie owiewki.

Silny wiatr

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 dostarczaną lokalnie osłonę przed lodem
lub śniegiem i/lub owiewkę, aby zabezpieczyć jednostkę
przed obciążeniem śniegiem lub zablokowaniem wlotu
powietrza.

3.2 WYMIARY MONTAŻOWE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
S

W

W

S

A

D

B

Model
(38QUS)

mm

Wymiary zewnętrzne
S

W

D

A

B

018

810

558

310

325

549

024

845

700

320

335

560

036

945

810

395

405

640

048/060

938

1369

392

404

634
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3. MONTAŻ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
3.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE POWIERZCHNI POTRZEBNEJ DO MONTAŻU
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
MONTAŻ POJEDYNCZEJ JEDNOSTKI

> 60 cm

(Ściana lub przeszkoda)
Wlot powietrza
Zachować odstęp

N

Przymocować za
pomocą śruby

Wlot powietrza
P
M

Wylot powietrza

Połączenie dwóch jednostek równolegle lub
jedna nad drugą

Połączenie dwóch jednostek równolegle
stronami przednimi do tylnych

jednostka: cm

jednostka: cm

3.4 MONTOWANIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
Przed montażem sprawdzić wytrzymałość i wypoziomowanie podstawy, aby uniknąć generowania nadmiernego hałasu.
Przymocować podstawę solidnie za pomocą śrub kotwiących (M10), aby zapobiec przewróceniu.
Zamontować posadowienie i podkładki gumowe zabezpieczającej przed wibracjami, jako bezpośrednie zabezpieczenie dolnej
powierzchni nóg mocujących, która styka się z dolną płytą jednostki zewnętrznej.
Jednostka zewnętrzna
Gumowa podkłada zabezpieczająca przed wibracjami
Śruba kotwiąca (M10)

Otwór w zaprawie (Φ100 mm x głębokość 150 mm)

Spust (szerokość 100 mm x głębokość 150 mm)

3.5 MONTOWANIE PRZEWODU ODPŁYWOWEGO 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.

Otwór miski w podstawie
jednostki zewnętrznej
Uszczelka
Końcówka spustowa
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Przewód spustowy (dostarczany lokalnie)

4. INSTALACJA RUR Z CZYNNIKIEM CHŁODZĄCYM
UWAGA
Sprawdzić, czy różnica w wysokości między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną oraz całkowita długość rury
z czynnikiem chłodzącym są zgodne z wymaganiami dla instalacji.
Prace związane z instalacją rur z czynnikiem chłodzącym należy przeprowadzić po zakończeniu montażu jednostki
wewnętrznej i zewnętrznej. Rurę należy podłączyć najpierw po stronie jednostki wewnętrznej, a następnie po
stronie jednostki zewnętrznej.
Końcówki rur powinny być zawsze zablokowane za pomocą nakrętki lub pokryte taśmą podczas instalacji.
Elementy te można usunąć dopiero, gdy rury są gotowe do podłączenia.
Należy sprawdzić, czy rury montowane na zewnątrz są izolowane na całej długości, aż do przyłącza wewnątrz
jednostki. Jakakolwiek część rury bez izolacji może powodować skraplanie lub poparzenia w przypadku dotknięcia.

4.1 POSZERZANIE

4.2 INSTALACJA RUR

INFORMACJA
Narzędzie wymagane do poszerzania to: obcinak do rur,
rozwiertak, narzędzie do poszerzania i uchwyt do rur.

4.2.1 Wyrównać środek, aby dokręcić nakrętkę i wykonać
połączenie za pomocą dwóch kluczy.

4.1.1 Za pomocą obcinaka do rur przyciąć rurę na
wymaganą długość. Upewnić się, czy krawędzie
obcięto pod kątem 90° w stosunku do boku rury.
Skos

Nierówność

Zadzior

4.1.2 Za pomocą rozwiertaka usunąć zadziory, trzymając ciętą
powierzchnię skierowaną w dół, aby odłamki nie wpadały
do rury.
4.1.3 Prace związane z poszerzaniem rur należy wykonać
z zastosowaniem wskazanych poniżej narzędzi do
poszerzania.

Maks.

Min.

Φ6,35mm

8,7

8,3

Φ9,52mm

12,4

12,0

Φ12,7mm

15,8

15,4

Φ15,88mm

19,0

18,6

Φ19,05mm

23,3

22,9

Klucz

Klucz dynamometryczny

Rozmiar rury

Moment obrotowy

Φ6,35mm

18 ~ 20 N.m

Φ9,52mm

25 ~ 26 N.m

Φ12,7mm

35 ~ 36 N.m

Φ15,88mm

45 ~ 47 N.m

Φ19,05mm

65 ~ 67 N.m

4.2.2 Wybrać materiał izolacyjny odpowiedni dla rury
z czynnikiem chłodniczym. (Min. 10 mm, pianka
termoizolacyjna C)

A (mm)

Średnica
zewnętrzna

Nakrętka

Dla rur z gazem i cieczą należy zastosować oddzielne rury
termoizolacyjne.

4.1.4 Sprawdzić, czy prace związane z poszerzaniem
zostały wykonane w prawidłowy sposób. Przykłady
nieprawidłowo poszerzonych rur przedstawiono poniżej.

Wskazana powyżej grubość jest typowa dla temperatury
wewnętrznej równej 27°C i wilgotności na poziomie 80%.
W przypadku montażu w miejscach o niekorzystnych
warunkach, na przykład w pobliżu łazienki, kuchni czy
w podobnym miejscu, należy zapewnić lepszą izolację.
Izolacja powinna zapewniać odporność na temperatury
powyżej 120°C.
Izolację należy przymocować z zastosować klejów, aby
zapobiec przedostawaniu się wilgoci.
Wszelkie ewentualne pęknięcia w izolacji należy naprawić
i zakryć, zwracając szczególną wagę na zgięcia lub miejsca
zawieszenia rury.

Pochyłość

Uszkodzona
powierzchnia

Pęknięcie

Nierówna
grubość

UWAGA
Jeżeli zaistnieje konieczność lutowania, należy zastosować w tym celu gaz azotowy.
Niewłaściwy moment obrotowy może doprowadzić do uszkodzenia poszerzenia lub wycieku gazu.
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4. INSTALACJA RUR Z CZYNNIKIEM CHŁODZĄCYM
4.3 RURA Z CZYNNIKIEM CHŁODZĄCYM
Model

Strona cieczy

Strona gazu

Dopuszczalna
długość rury
(m)

Maks. różnica
w wysokości
(m)

Długość nie
zmieniająca ilości
czynnika (m)

Dodatkowy
czynnik na metr
(R410A)

38QUS018

Φ6,35mm

Φ12,7mm

25

10

5

15 g/m

38QUS024

Φ9,52mm

Φ15,88mm

25

10

5

30 g/m

38QUS036/48

Φ9,52mm

Φ15,88mm

30

15

5

30 g/m

38QUS060

Φ9,52mm

Φ15,88mm

30

20

5

30 g/m

INFORMACJA
W przypadku rury o długości powyżej 5 m należy dodać dodatkowy czynnik chłodzący odpowiednio do długości rury.

4.4 ODPROWADZANIE POWIETRZA
Podłączyć przewód do napełniania od kolektora z manometrem do 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 dokręcić nakrętki zaworu bezpieczeństwa.
Zawór kolektora
Manometr sprzężony
Ciśnieniomierz
-76 cmHg
Dźwignia Hi

Dźwignia Lo
Przewód do napełniania

Przewód do napełniania
Pompa próżniowa

Zawór bezpieczeństwa

4.5 PRÓBA SZCZELNOŚCI
Po zakończeniu prac związanych z instalacją rur należy sprawdzić podłączenie każdej rury z czynnikiem chłodzącym pod kątem wycieku
gazu stosując roztwór wody mydlanej lub detektor nieszczelności właściwy dla czynników chłodzących HFC. Patrz rysunek poniżej.

Punkt kontrolny jednostki wewnętrznej
Punkt kontrolny jednostki
zewnętrznej

D
B

C

A

A: Zawór odcinający niskiego ciśnienia
C i D: Nakrętki jednostki wewnętrznej
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B: Zawór odcinający wysokiego ciśnienia

5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
UWAGA

Wszystkie połączenia elektryczne muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanych monterów, a wszystkie
kable muszą zostać podłączone zgodnie ze schematem okablowania.
Przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń elektrycznych, należy podłączyć uziemienie.
Wszystkie źródła zasilania muszą zostać wyłączone przed przystąpieniem do instalacji okablowania i nie
należy ich włączać do momentu upewnienia się, że wszystkie przewody zostały sprawdzone pod kątem
bezpieczeństwa.
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.
Przekrój przewodu zależy od znamionowego prądu oraz krajowych i lokalnych przepisów dotyczących
instalacji elektrycznych. Informacje na temat wymagań specjalnych znaleźć można w kodeksie budowlanym
i krajowych przepisach dotyczących instalacji elektrycznych.
Uszkodzony przewód zasilający musi być wymieniony przez producenta, pracownika serwisu producenta lub
inne 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.
Przewód można podłączyć na dwa sposoby. Przed podłączeniem przewodu należy dokładanie
zapoznać się ze schematem okablowania.

5.1 ZASILANIE Z ZEWNĄTRZ (Dla modeli QUS018~024)
Rysunek okablowania
Zasilanie
Przełącznik/
Bezpiecznik
Przewód
zasilający

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
zewnętrzna

Przewód
uziemienia

Przewód
uziemienia

Przewód wysokiego
napięcia (zasilanie)
Linia sygnałowa

Rysunek okablowania Specyfikacja źródła zasilania i przewodów połączeniowych
Model
Źródło
zasilania

Faza
Częstotliwość i napięcie

QUS018

QUS024

1-fazowe

1-fazowe

220–240 V ~ 50 Hz

220–240 V ~ 50 Hz

12,5 A

13,0 A

Bezpieczniki (dostawa lokalna)

20 A

20 A

Przewód zasilający (dostawa lokalna)

H07RN-F; 3×1,5 mm2

H07RN-F; 3×2,5 mm2

H07RN-F; 5×1,5 mm2

H07RN-F;5×2,5 mm2

Prąd znamionowy

Przewody połączeniowe wewnętrzne/zewnętrzne
(dostawa lokalna)
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5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Schemat połączeń
Jednostka wewnętrzna
(QZL018~024)

Przewód zasilania

Jednostka zewnętrzna
(QUS018)

60mm
GND

W

1(L)

2(N)

S

W

1(L) 2(N)

S

N

L

10mm

40mm

Przewód połączeniowy
60mm
GND

10mm

Zasilanie

Do jednostki
zewnętrznej

Do jednostki wewnętrznej
Jednostka zewnętrzna (QUS024)

W

1(L) 2(N)

Do jednostki wewnętrznej

S

L

N

Zasilanie

5.2 NIEZALEŻNE ŹRÓDŁO ZASILANIA (Dla modeli QUS036~060)
Rysunek okablowania
Zasilanie

Zasilanie

Jednostka
wewnętrzna
Przewód
uziemienia
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Przełącznik/Bezpiecznik

Przełącznik/
Bezpiecznik

Przewód zasilający

Przewód zasilający

Jednostka
zewnętrzna

Przewód uziemienia

Lina sygnałowa
(niskie napięcie)

40mm

5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Specyfikacja źródła zasilania i przewodów połączeniowych
Model

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
zewnętrzna

QUS036

QUS048

QUS060

Faza

1-fazowe

1-fazowe

1-fazowe

Częstotliwość i napięcie

220–240 V ~ 50 Hz

220–240 V ~ 50 Hz

220–240 V ~ 50 Hz

Prąd znamionowy

1,8 A

1,0 A

1,5 A

Bezpieczniki
(dostawa lokalna)

16 A

16 A

16 A

Przewód zasilający
(dostawa lokalna)

H05VV-F; 3×1,0 mm2

H05VV-F; 3×1,0 mm2

H05VV-F; 3×1,0 mm2

Faza

1-fazowe

3-fazowe

3-fazowe

Częstotliwość i napięcie

220–240 V ~ 50 Hz

380–420V ~ 50Hz

380–420V ~ 50Hz

Prąd znamionowy

21,0 A

13,0 A

13,0 A

Wyłącznik instalacyjny
(dostawa lokalna)

40 A

30 A

30 A

Przewód zasilający
(dostawa lokalna)

H07RN-F; 3×4,0 mm2

H07RN-F; 5×2,5 mm2

H07RN-F; 5×2,5 mm2

Kabel ekranowany;
2×0,2 mm2

Kabel ekranowany;
2×0,2 mm2

Kabel ekranowany;
2×0,2 mm2

Przewody połączeniowe wewnętrzne/
zewnętrzne (dostawa lokalna)
Schemat połączeń
Jednostka wewnętrzna (QZL036~060)

Jednostka zewnętrzna (QUS036)
Przewód zasilania
(jednofazowy)

Przewód zasilania
(trójfazowy)

Zasilanie Do jednostki zewnętrznej

Zasilanie Do jednostki wewnętrznej

Jednostka zewnętrzna (QUS048~60)

Zasilanie Do jednostki wewnętrznej

UWAGA
Należy pomiędzy przewodem niskiego napięcia (przewód sygnałowy) i przewodem wysokiego napięcia (przewód zasilania)
zachować odległość co najmniej 0,5 m, aby nie przebiegały razem przez ten sam punkt. Zbyt mała odległość może powodować
zakłócenia elektryczne, nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie.
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6. KONTROLA KOŃCOWA I PRÓBA EKSPLOATACYJNA
6.1 KOŃCOWA LISTA KONTROLNA
W celu zakończenia montażu należy przeprowadzić następujące kontrole przed próbą eksploatacyjną.
Wytrzymałość miejsc instalacji po stronie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, potwierdzić brak blokad wylotu lub powrotu powietrza
do jednostki.
Szczelność podłączeń rur z czynnikiem chłodzącym i potwierdzić brak wycieków
Podłączenia przewodów elektrycznych są wykonane w prawidłowy sposób i jednostka jest uziemiona
Sprawdzić całkowitą długość rur i odnotować objętość dodanego dodatkowego czynnika chłodzącego
Zasilanie powinno być zgodne z napięciem znamionowym klimatyzatora
Izolacja rury
Odprowadzenie
Wyjąć poduszkę umieszczoną między wentylatorem a skrzynką sterującą na czas transportu. Ponownie zamontować boczną płytę
i kratkę.

6.2 OBSŁUGA RĘCZNA

Obsługa ręczna jest możliwa po naciśnięciu przycisku obsługi ręcznej na panelu wyświetlacza.
Kilkukrotnie nacisnąć przycisk obsługi ręcznej w celu przełączenia między trybami w następujący sposób:
jeden raz = tryb AUTO [grzanie, chłodzenie lub wentylator, 24°C i automatyczna prędkość wentylatora].
dwa razy = tryb COOLING [przełącza się na tryb AUTO po 30 minutach (stosowany głównie w celu sprawdzenia działania)]
trzy razy = WYŁĄCZENIE

6.3 PRÓBA EKSPLOATACYJNA
Wybrać tryb COOLING za pomocą pilota (lub przycisku obsługi ręcznej) i sprawdzić stan działania jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.
W przypadku nieprawidłowego działania, rozwiązać problem odwołując się do rozdziału „Rozwiązywanie problemów” w „Instrukcji
obsługi”.
Jednostka wewnętrzna
Czy przyciski (takie jak ON/OFF, MODE, TEMPERATURE, FAN SPEED itp.) na pilocie działają prawidłowo.
Czy żaluzja przesuwa się normalnie.
Czy temperatura w pomieszczeniu jest dobrze dostosowana.
Czy lampki wskaźników na panelu wyświetlacza działają normalnie.
Czy przycisk „obsługi ręcznej” działa prawidłowo.
Czy odprowadzanie następuje w prawidłowy sposób.
Czy podczas pracy urządzenie nie wibruje lub nie wydaje nieprawidłowych odgłosów.
Czy jednostka wewnętrzna pracuje prawidłowo w trybie COOLING lub HEATING.
Jednostka zewnętrzna
Czy podczas pracy urządzenie nie wibruje lub nie wydaje nieprawidłowych odgłosów.
Czy powiewy powietrza, hałas lub skraplanie powodowane przez klimatyzator nie przeszkadza sąsiadom.
Czy czynnik chłodzący nie wycieka.

UWAGA
W przypadku ponownego uruchamiania jednostki nastąpi około 3-minutowa przerwa ze względów bezpieczeństwa.
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