Klimatyzatory ścienne

INSTRUKCJA MONTAŻU
DLA INSTALATORA









Przed rozpoczęciem instalacji proszę przeczytać w całości
instrukcję montażu.
Instalator zobowiązany jest skontrolować przed montażem
czy nie ma uszkodzeń mechanicznych, które mogły powstać
podczas transportu. Po usunięciu zabezpieczeń należy
przeprowadzić ręczną kontrolę swobody obrotów turbiny
wentylatora jednostki wewnętrznej oraz śmigła wentylatora
jednostki zewnętrznej.
Instalacja zasilająca powinna być wykonana przez
autoryzowany
personel
posiadający
odpowiednie
kwalalifikacje ( np. SEP ) a instalacja chłodnicza przez
uprawnionego
serwisanta
instalacji
chłodniczych
i
klimatyzacyjnych ( np. tzw. Zielona Karta ).
Przed
ewentualną
naprawą
klimatyzatora
należy
skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.
Producent ma prawo do wprowadzenia zmian bez
powiadomienia. Przy montażu obowiązujące są schematy
elektyczne i inne informacje umieszczone na urządzeniu.
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Niewłaściwy montaż może być przyczyną wycieku wody,
porażenia prądem lub pożaru. Proszę skonsultować się z
autoryzowanym dostawcą lub specjalistą, który wykona
montaż. Proszę pamiętać, że gwarancja nie obejmuje
wszelkich usterek wynikających z nieprawidłowej instalacji.
Urządzenie musi być zamontowane w łatwo dostępnym
miejscu. Klient ponosi dodatkowe koszty związane z
osprzętem potrzebnym do montażu i serwisu urządzenia.
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BEZPIECZEŃSTWO
Aby zapewnić bezpieczeństwo należy zawsze:




przeczytać instrukcję i UWAGI przed rozpoczęciem instalacji klimatyzatora.
upewnić się, że zapoznano się z zasadami bezpieczeństwa.
po przeczytaniu instrukcji umieścić ją w łatwo dostępnym miejscu, by móc z niej
skorzystać w razie potrzeby.

UWAGA
Nie instalować samodzielnie.
Niewłaściwa instalacja może być przyczyną
ciężkich obrażeń w wyniku pożaru,
porażenia prądem; upadku zespołu czy
wycieku wody. Zwróć się do sprzedawcy lub
specjalizowanego instalatora.
Zamontuj klimatyzator na wspornikach
odpowiednich do masy urządzenia.
Zamontowanie na niesolidnych kotwach i
wspornikach może spowodować upadek
urządzenia oraz ciężkie obrażenia.
Używaj odpowiednich, o właściwym
przekroju, przewodów do podłączenia
jednostki zewnętrznej i wewnętrznej oraz
przykręć je mocno do zacisków
elektrycznych.
Nieprawidłowe podłączenie może być
przyczyną pożaru.
Do montażu używaj odpowiednich
narzędzi i materiałów.
Użycie wadliwych materiałów może być
przyczyną pożaru, porażenia prądem i
innych nieszczęśliwych wypadków.
Po montażu zespołu sprawdź szczelność
instalacji. Upewnij się, że nie ulatnia się
czynnik chłodniczy.

Dokonuj
montażu
zgodnie
ze
wskazówkami z instrukcji.
Niewłaściwy montaż przez instalatora może
być przyczyną zaprószenia ognia, ciężkich
obrażeń w wyniku pożaru, porażenia
prądem; uszkodzenia urządzenia lub
wycieku wody.
Wykonując prace elektryczne postępuj
zgodnie
z
załączoną
instrukcją
montażową i upewnij się, że urządzenie
jest odłączone z prądu.
Jeśli
wydajność
lub
moc
jest
niewystarczająca
lub
podłączenie
elektryczne jest niekompletne może dojść
do zaprószenia ognia lub porażenia
elektrycznego.
Dobrze
przymocuj
pokrywę
złącz
elektrycznych jednostki wewnętrznej i
panel serwisowy jednostki zewnętrznej.
Jeśli pokrywa części elektrycznych w
jednostce wewnętrznej lub panel serwisowy
w jednostce zewnętrznej nie są pewnie
przymocowane, może dojść do porażenia
elektrycznego lub pożaru z powodu
dostającego się kurzu, wody itp.

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ
Nie instalować urządzenia w miejscu,
gromadzenia łatwopalnych gazów.
Zbierające się w otoczeniu urządzenia gazy
mogą być przyczyna eksplozji.

Wykonuj odpływ skroplin i orurowanie
zgodnie z instrukcją montażową.
Defekty w odpływie skroplin i orurowania
mogą prowadzić do wycieku wody,
powodujące szkody.
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INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ
Przeczytaj całość i postępuj punkt po punkcie.
Jednostka wewnętrzna










Nie instaluj urządzenia, jeśli jest
nagrzane lub wilgotne.
Wybierz odpowiednie miejsce do
montażu.
Upewnij się, ze nie będzie problemu z
odprowadzaniem skroplin.
Nie montuj urządzenia blisko drzwi.
Zapewnij jednostce wewnętrznej po
12 cm wolnej przestrzeni z prawej i
lewej strony.
Użyj wykrywacza przewodów by
zapobiec niepotrzebnemu zniszczeniu
ściany.
By
zminimalizować
drgania
i
nadmierny hałas minimalna długość
instalacji chłodniczej powinna wynosić
3 m.
Jednostki wewnętrzne klimatyzatorów
wydajnościach do 3,5 kW ( tj. MSH 07
MSH 09, MSH 12 ) powinny być
instalowane na wysokości od 1,7 m do
2,3 m nad poziomem podłogi.

Jednostka zewnętrzna
 Jeśli jednostka zewnętrzna jest
ustawiona pod specjalnym daszkiem
osłaniającym od deszczu czy promieni
słonecznych upewnij się, że agregat
ma
odpowiednio
dużo
wolnej
przestrzeni na odprowadzenie ciepła.
 Zapewnij z tyłu i z prawego boku
przestrzeń min. 60 cm, z lewej strony
przynajmniej 10 cm. Z przodu agregat
powinien mieć przynajmniej 100cm
wolnej przestrzeni.
 Zwierzęta i rośliny nie powinny
zasłaniać wlotu i wylotu powietrza.
 Wybierając miejsce montażu należy
brać pod uwagę hałas, drgania i wagę
jednostki zewnętrznej – tak, by nie
stanowiły one przeszkody.
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Jednostki wewnętrzne klimatyzatorów
o wydajnościach od 5 kW ( tj. MSH 18,
MSH 24 ) należy instalować na
wysokości powyżej 2,3 m.
Instalując
jednostkę
wewnętrzną
należy zostawić minimum 15 cm
wolnej przestrzeni od sufitu.
Każda zmiana długości rurociągu
może
powodować
konieczność
regulacji ilości czynnika chłodniczego
w układzie.

Rys. 1



Należy wybierać takie miejsce montażu
by wydzielające się ciepłe powietrze
i hałas z agregatu nie przeszkadzały
sąsiadom.

Rys. 2

Instrukcja dla instalatora
Instalacja na dachu:





Jeśli agregat jest montowany na dachu, upewnij się, że jest w pozycji poziomej.
Zapewnij odpowiednie przymocowanie biorąc pod uwagę konstrukcję dachu.
Dostosuj się do obowiązujących regulacji prawnych odnośnie montażu na dachu.
Jeśli instalacja na dachu lub na ścianie przyczyni się do nadmiernego hałasu lub wibracji
może się ona klasyfikować jako nieodpowiednia.

Akcesoria
nr na rys.
3a, 3b







Akcesoria
Płyta instalacyjna
Zacisk do przymocowania
Śruby A
Podkładki
Odpływ
ciecz



Rurociągi
gaz



Ilość

∅ 6.35 (
∅ 9.53 (
∅ 9.53 (
∅ 12.7 (
∅ 15.9 (

Pilot
Śruby B
Wspornik do pilota

1
8
8
1
1

7,9,12,18 kBtu/h )
21,24,28 kBtu/h )
7, 9 kBtu/h )
12,18 kBtu/h )
21,24,28 kBtu/h )

należy
zakupić
oddzielnie
1
2
1

Informacja: Inne niezbędne podczas instalacji materiały należy zakupić oddzielnie.

UWAGA








Montując jednostkę wewnętrzną zapewnij wokół wolną przestrzeń min. 12 cm a odległość do
sufitu przynajmniej 15 cm.
Użyj wykrywacza przewodów by zapobiec niebezpieczeństu i niepotrzebnym zniszczeniom.
Wymagana długość rurociągu wynosi min. 3m – zapobiega nadmiernemu hałasowi i drganiom.
Jednostka wewnętrzna do 3,5 kW powinna być zamontowana na wysokości nie niższej niż
1,7 m a większe jednostki powyżej 2,3 m.
Kierunki A, B i C (Rys. 3b) powinny być wolne od przeszkód .
Rys. 3b jest tylko przykładową ilustracją montażu.
Miedziany rurociąg chłodniczy musi być bezwzględnie zaizolowany.

Rys. 3a

Pilot

Śruby B
ST3.9x10-C-H
Uchwyt do pilota
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Rys. 3b

INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
1. Wybór miejsca instalacji
a. Znajdź płaską, poziomą powierzchnię o odpowiednio dużej płaszczyźnie.
b. Jeśli ściana jest zrobiona z cegły, betonu albo z podobnego materiału, wywierć osiem (8)
otworów o średnicy 5mm
c. Umocuj płytę instalacyjną ośmioma (8) wkrętami typu „A” na ścianie.

poprawne ułożenie płyty instalacyjnej

Rys. 4
Inf.: Mocując płytę instalacyjną i wiercąc odpowiednie otwory w ścianie bierz pod uwagę
strukturę ściany oraz rozmieszczenie otworów na płycie. (wymiary są w mm jeśli nie podano
inaczej)
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Rys. 5a, 5b i 5c
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2. Wiercenie otworów przez ścianę

Rys. 5d

a. Ustal pozycje otworów zgodnie z Rys. 5.
Wywierć jeden (1) otwór 65mm ukośnie
w dół w kierunku zewnętrznym ( Rys. 6 )
b. Używaj otwornicy koronowej zawsze przy
wierceniu przez ścianę z metalowymi
płytami, kratkami itp.

Rys. 6

3. Rury i odpływ skroplin

Odpływ skroplin
a. Skieruj węże odpływu skroplin ku dołowi. Nie montuj węży jak pokazano na rysunkach poniżej
(Rys. 7)

Nie blokuj przepływu wody przez podwyższenia.

Rys. 7

Nie wkładaj końca węża do zbiornika.

b. Przy podłączaniu zewnętrznego węża odpływu skroplin, zaizoluj podłączaną część rurą
ochronną, nie pozwól na jego swobodne zwisanie ( może to doprowadzić do zagięcia węża ).
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Rury
a. Aby zainstalować lewy lub prawy rurociąg ściągnij pokrywę z tylnego panelu. Pokrywę należy
zatrzymać – może być przydatna przy przenoszeniu klimatyzatora w inne miejsce.
b. Przy instalacji z tylnym rurociągiem nie odłączaj pokrywy - zagnij przyłącza rurowe tak, by
zachować odległość 43mm od ściany ( rys. 9 ).
c. Wykończ przyłącza. ( wg instrukcji działu PRZYŁĄCZA RUROCIĄGU CHŁODNICZEGO)

Rys. 8

Rys. 9

4. Instalacja jednostki wewnętrznej
a. Przełóż rury przez otwór w ścianie.
b. Załóż górny hak z płyty montażowej w
otwory w jednostce wewnętrznej. Sprawdź
czy jest dobrze powieszona.
c. Rurociąg może lekko podnieść jednostkę
wewnętrzną. Należy wtedy umieścić
między ściana a chłodnicą podkładki
amortyzacyjne.
d. Przyłóż dolną część jednostki do ściany.
Poruszaj na boki oraz w górę i dół by
sprawdzić, czy jest dobrze zaczepiona.

Rys. 10
5. Rury
a. Rury, kable i wąż odpływu skroplin ułóż
równo w wiązkę i zwiąż taśmą jak
pokazano na rys. 11.
b. Ponieważ woda wykraplająca się z tyłu
chłodnicy gromadzona jest w niszy
odpływowej (tacy ociekowej) i jest z
pomieszczenia odprowadzana rurami, nie
należy wkładać innych elementów do tej
przestrzeni.

Rys. 11

UWAGA






Najpierw zamocuj jednostkę wewnętrzną, potem zewnętrzną.
Nie pozwól, by rury opadały za jednostką wewnętrzną.
Nie zostawiaj swobodnie opadającego węża odpływu skroplin.
Zaizoluj termicznie obie rury.
Upewnij się, że wąż do odpływu skroplin jest ulokowany u dołu wiązki (Rys. 11). Jeżeli wąż
będzie na górze wiązki, wąż może się zsunąć i zalać wnętrze jednostki.
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 Nigdy nie krzyżować i skręcać kabli zasilających z innymi przewodami.
 Wąż odpływu skroplin powinien swobodnie opadać.

INSTALACJA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
 Zamocuj
agregat
na
sztywnych
wspornikach by zapobiec wibracjom.
 Zadbaj, aby wylot powietrza nie był
blokowany.
 Gdy agregat jest zamontowany w
nieosłoniętym od wiatru miejscy, upewnij
się, że wentylator będzie działał
prawidłowo. Zamontuj jednostkę wzdłuż
ściany lub zamontuj specjalną osłonę.
 Instaluj jednostkę tak by nie była narażona
za zbytnie podmuchy wiatru.
 Dobierz
wsporniki
o
odpowiedniej
wytrzymałości.
Ściana,
na
której
zamontujesz wsporniki powinna być z
cegły, betonu itp. materiału budowlanego
albo z umocnieniami.

Połączenie pomiędzy wspornikiem a
ścianą oraz wspornikiem a agregatem
powinno być mocne, nieruchome i
wytrzymałe.
 Upewnij się, że nie ma przeszkód dla
wlotu/wylotu powietrza.

Rys. 12

Zawieszenie jednostki zewnętrznej
Zamontuj poziomo jednostkę zewnętrzną śrubami z nakrętkami, wkręcając je w beton lub
wspornik.
AIRCOOL
MSH 07
MSH 09
MSH 12
MSH 18
MSH 24

A(mm)
458
548
530
560
560 *(590)

B (mm)
250
276 *(266)
290
335
335

*) wymiary alternatywne

Rys. 13

Instalacja złączki odpływu skroplin.
Dopasuj uszczelkę do złączki odpływu.
Następnie włóż złączkę odpływu skroplin do
otworu w tacy ociekowej, przekręcając ją o
90o, by ją pewnie zamontować. Podłącz
węże odpływu skroplin do złączki, by
odprowadzać wodę z jednostki zewnętrznej
pracującej w trybie grzania.

Rys. 14
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PODŁĄCZENIE RUR CHŁODNICZYCH
Kielichowanie
Najczęstszą przyczyną nieszczelności i
wycieku
czynnika
chłodniczego
jest
niepoprawne wykonanie kielichów. Aby
poprawnie kielichować należy postępować
zgodnie z poniższym:

Rys. 15

A: Przycinanie rur i kabli.
Używaj chłodniczych narzędzi.
1. Zmierz odległość pomiędzy jednostką
zewnętrzna i wewnętrzną.
2. Przytnij rury trochę dłuższe, niż
zmierzona odległość.
3. Kable przytnij tak, by były dłuższe od rur
o 1,5 m.

Rys. 16

B: Gradowanie (Rys. 16)
1. Usuń gradownikiem opiłki powstałe przy
cięciu rury.
2. Rurę należy trzymać ku dołowi by
usuwane opiłki nie zanieczyściły rury.
C: Nakładanie narzutek (Rys. 17, 19)
Odkręć narzutki z rur przy urządzeniach i
przełóż
przez
nieoczyszczone
gradownikiem rury.

Rys. 17

D: Kielichowanie (Rys. 18)
Mocno wsadź rurę do odpowiedniego
otworu w belce kielicharki korzystając z
poniższej tablicy.

średnica (mm)
∅ 6.35
∅ 9.53
∅ 12.7
∅ 15.88

wymiar „A” (mm)
Max.
Min.
1.3
0.7
1.6
1.0
1.8
1.0
2.4
2.2

Rys. 18
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Dokręcanie połączeń



Wyrównaj rury, wyśrodkuj ich położenie.
Mocno dokręć narzutkę rękami, dopiero potem dokręć kluczem. Po dokonaniu połączeń,
należy dokręcić połączenie dwoma kluczami. Odpowiednie wartości sił zawarte zostały
w poniższej tablicy.

Rys. 19

Rys. 20

UWAGA: Nadmierna siła może doprowadzić do uszkodzenia nakrętek.
Rura

Siła dynamometryczna

Dodatkowa siła dynamometryczna

15,7 Nm (160kgf.cm)
29,4 Nm (300kgf.cm)
49,0 Nm (500kgf.cm)
73,6 Nm ( 750kgf.cm)

19,6 Nm (200kgf.cm)
34,3 Nm (350kgf.cm)
53,9 Nm (550kgf.cm)
80,0 Nm ( 800kgf.cm)

∅ 6.35
∅ 9.53
∅ 12.70
∅ 15.98

PRACE ELEKTRYCZNE
Zasady bezpieczeństwa podczas instalacji:
1. Jeśli występuje poważny problem z zasilaniem w budynku, technik powinien odmówić
instalacji klimatyzatora i wytłumaczyć Klientowi, na czym polega problem i jak można mu
zaradzić.
2. Zasilanie powinno mieścić się w zakresie 90%~110% nominalnej wartości napięcia.
3. W obwodzie zasilającym powinien być zainstalowany wyłącznik różnicowo-prądowy i
główny wyłącznik nadprądowy o amprerażu równym wartości maksymalnego prądu
zespołu klimatyzatora przemnożonym przez współczynnik x 1,5.
4. Upewnij się, ze klimatyzator ma skuteczne zerowanie.
5. Podłącz przewody według załączonego rysunku połączeń elektrycznych ulokowanego na
panelu jednostki zewnętrznej.
6. Wszystkie połączenia muszą być wykonane zgodnie z państwowymi normami oraz
powinny być wykonywane przez uprawnionego elektryka.
7. Obwód elektryczny i skrzynka elektryczna powinny być łatwo dostępne. Poniższa tablica
pokazuje sugerowane przekroje przewodów i specyfikacje bezpieczników :
Typ klimatyzatora
AIRCOOL
MSH 07 MSH 09
MSH 12
MSH 18
MSH 24

Zasilanie

220-240V~ 50Hz

Zabezpieczenie
(rozłącznik/bezpiecznik)
16A / 10A typu C
20A / 16A typu C
25A / 20A typu C
32A / 25A typu C

UWAGA: Napięcie w sieci nie może być niższe od znamionowego.
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Przekrój przewodu
1.5 mm2
1.5 mm2
2.5 mm2
2.5 mm2
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Podłączenie przewodów do jednostki wewnętrznej :
1. Przewód elektryczny pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną powinien być w
podwójnej izolacji, przekrój drutu powinien wynosić, co najmniej 1.5 mm2
2. Zdemontuj panel i wkręt zaślepki, następnie zdejmij zaślepkę.
3. Podłącz przewody do zacisków według ich oznaczeń.
4. Zabezpiecz niewykorzystane przewody taśmą izolacyjną, tak by nie dotykały do żadnych
części elektrycznych.

Podłączenie przewodów do jednostki zewnętrznej :
1. Zdejmij pokrywę części elektrycznej jednostki zewnętrznej.
2. Podłącz przewody do zacisków jednostki zewnętrznej zgodnie z odpowiednimi numerami
na zaciskach jednostki wewnętrznej.
3. Zabezpiecz przed wpływem wody, zrób pętlę wiązki przewodów przyłączeniowych i
wprowadź je od dołu.
4. Zabezpiecz niewykorzystane przewody taśmą izolacyjną, tak by nie dotykały do żadnych
części elektrycznych.
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UWAGA :
Po zapewnieniu wyżej podanych warunków, przygotuj okablowanie następująco:
1) Nigdy nie pomyl się przy wykonaniu specjalnego dedykowanego obwodu
zasilająco-sterującego klimatyzatora. Co do metody okablowania, kieruj się
schematem umieszczonym wewnętrznej stronie pokrywy części
elektrycznej.
2) Śruby przewodów elektrycznych w listwach zaciskowych są podatne na
poluzowanie z powodu wibracji, na które zespół narażony jest podczas
transportu. Sprawdź je i upewnij się, że wszystkie są mocno dokręcone (
jeżeli pozostałyby luźne, mogłoby to spowodować ich wypalenie ).
3) Wybierz źródło podłączenia zasilania.
4) Upewnij się, że źródło zasilania jest wystarczające.
5) Zobacz czy napięcie początkowe utrzymuje się na poziomie powyżej 90
procent napięcia podanego na tabliczce znamionowej.
6) Upewnij się, że przekrój przewodów elektrycznych jest wystarczający.
7) W obszarze wilgotnym i mokrym zawsze instaluj przeciwporażeniowy
wyłącznik różnicowo-prądowy.
8) Przyczyny spadków napięć mogą być następujące :
Wibracje bezpiecznika elektromagnetycznego, która będzie niszczyć
punkt styku, przepalenie bezpiecznika, zakłócenia pracy sieci przy
przeciążeniu.
9)

Wyłącznik klimatyzatora z sieci zasilającej powinien być umiejscowiony
trwale w stałym obwodzie zasilającym. Odstęp styków po rozłączeniu
powinien wynosić przynajmniej 3 mm na każdym przewodzie fazowym.
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Instrukcja dla instalatora

ODPOWIETRZANIE
Powietrze i wilgoć w układzie chłodniczym wnoszą niepożądane rezultaty, takie jak:






Wzrost ciśnienia w układzie.
Wzrost pobieranego prądu.
Spadek wydajności chłodniczej i grzewczej.
Wilgoć w układzie może spowodować zamrożenie i zablokowanie kapilary.
Woda może prowadzić do korozji w układzie chłodniczym.

Dlatego, jednostka wewnętrzna i instalacja chłodnicza pomiędzy jednostkami musi być
sprawdzona próbą ciśnieniową i odpowietrzona za pomocą pompy próżniowej w celu usunięcia
powietrza, wilgoci i innych zanieczyszczeń z systemu.

Usuwanie powietrza za pomocą pompy próżniowej
Przygotowanie
Sprawdź by każda rura ( po stronie cieczowej i gazowej ) pomiędzy jednostką wewnętrzną i
zewnętrzną była odpowiednio połączona i cała instalacja była przygotowana do ruchu próbnego.
Odkręcić nakrętki ochronne z obu zaworów serwisowych jednostki zewnętrznej po stronie
gazowej i cieczowej. Zauważ, że aż do tego etapu oba zawory serwisowe pozostawały
zakręcone

Długość rur i ilość czynnika :
Długość instalacji chłodniczej

Metoda odpowietrzania

poniżej 5 mb

Stosuj pompę próżniową.

od 5 do 10 mb

Stosuj pompę próżniową.




Dodatkowa ilość czynnika
chłodniczego do uzupełnienia

Linia cieczowa:
( długość rury - 5 ) x 30g

Przy demontażu i przenoszeniu zespołu w inne miejsce, wykonaj odpowietrzanie za
pomocą pompy próżniowej.
W każdym przypadku upewnij się, że dodawany do instalacji czynnik jest w fazie ciekłej.

UWAGI PODCZAS PRACY PRZY ZAWORACH SERWISOWYCH :




Odkręcaj trzonek zaworu aż do pierwszego oporu . Nie próbuj odkręcać go później.
Niezawodnie dokręć nakrętkę ochronną kluczem nastawnym lub innym.
Moment dokręcania nakrętki ochronnej ( zgodnie z tablicą na stronie 11 ).

Rys. 23

Rys. 24
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Instrukcja dla instalatora
Używanie pompy próżniowej
( obsługa zestawu manometrów serwisowych, zgodnie ich instrukcją )

1. Ukończ dokręcanie narzutek przy
złączach kielichowych A, B, C, D, ( rys.
22 ) podłącz niebieski wąż chłodniczy
zestawu manometrów do portu zaworu
serwisowego po stronie niskiego
ciśnienia ( linia gazowa ).
2. Podłącz żółty wąż zestawu manometrów
do pompy próżniowej.
3. Odkręć całkowicie zawór niskiego
ciśnienia przy manometrach.
4. Załącz
pompę
próżniową.
Po
rozpoczęciu odpowietrzania, na chwilę
lekko poluzuj nakrętkę węża przy porcie
zaworu serwisowego i sprawdź czy
powietrze dostaje się do węża (
głośność pracy pompy próżniowej się
zmienia i manometr pokazuje 0 zamiast
wartości ujemnych )
5. Kończąc
odpowietrzanie
zakręć
całkowicie zawór niskiego ciśnienia przy
manometrach i dopiero wtedy wyłącz
pompę
próżniową.
Opróżnianie
przeprowadzaj przez 15 minut lub dłużej
i sprawdź czy manometr wskazuje 76cmHg (-1x10 Pa).
6. Odkręć trzonek zaworu serwisowego B
przeciwnie do wskazówek zegara o
około 45o na 6~7 sekund aż gaz

wypłynie, wtedy dokręć trzonek z
powrotem. Upewnij się, że ciśnienie na
manometrze jest nieco wyższe od
atmosferycznego.
7. Odkręć wąż ładujący z portu przy
zaworze serwisowym.
8. Odkręć całkowicie trzonki zaworów B i
A. Pewnie dokręć nakrętkę ochronną.

Rys. 25

POMIARY ELEKTRYCZNE I KONTROLA SZCZELNOŚCI


Pomiary elektryczne

Dla spełnienia wymogów bezpieczeństwa
przeprowadź pomiary elektryczne:
1. Rezystancja izolacji: Rezystancja musi
wynosić powyżej 2MΩ .
2. Pomiar rezystancji zerowania : Upewnij
się, że rezystancja wynosi poniżej 4Ω .
3. Pomiar upływności prądu (wykonywany
podczas
pracy)
Podczas
ruchu
próbnego po skończeniu montażu,
serwisant może wykonać ten test za
pomocą sondy i multimetru. Wyłącz
zespół niezwłocznie, jeśli zostanie
wykryty upływ prądu. Rozpoznaj i
podejmij środki zaradcze tak by zespół
działał właściwie.
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Test szczelności

1. Używać wody z mydłem lub podobnych
środków pomiarowych do wykrywania
nieszczelności.
2. Zastosować specjalny elektroniczny
wykrywacz nieszczelności.
Jest to czynność ważna z punktu widzenia
przyszłego działania klimatyzatora.
W przypadku wykrycia nieszczelności
należy doprowadzić do stanu całkowitej
szczelności.

Instrukcja dla instalatora

UWAGA
A: Zawór serwisowy niskiego ciśnienia
B: Zawór serwisowy niskiego ciśnienia
C i D złącza jednostki wewnętrznej.

Rys. 26

RUCH PRÓBNY
Przeprowadź ruch próbny po ukończeniu pomiarów elektrycznych i testu szczelności.
Czas ruchu próbnego powinien trwać powyżej 30 minut.
1.

Otwórz panel podnosząc w górę aż podtrzymają go zatrzaski.

2.

Naciśnij przycisk sterowania ręcznego dwukrotnie. Zespół będzie pracował w trybie
testowym, dopóki świecić się będzie kontrolka pracy.

3.

Podczas ruchu próbnego sprawdź czy wszystkie funkcje działają. W szczególności
sprawdź czy odpływ skroplin.

4.

Naciśnij przycisk sterowania ręcznego ponownie, aby wyłączyć tryb testowy i zakończyć
ruch próbny. Lampka kontrolna zgaśnie i zespół wyłączy się.

Rys. 27
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Załączniki do instrukcji dla instalatora

SCHEMAT ELEKTRYCZNY JEDN. WEWNĘTRZNEJ
MSH-07HRN1 ( 2,1 kW ) , MSH-09HRN1 ( 2,6 kW )

Legenda:
power suply – zasilanie sieciowe
step motor – silnik krok. kierownicy powietrza
pipe temp. sensor – czujka temp. wymiennika
display board – płytka wyświetlacza
micro switch – przycisk ręcznego uruchomienia
ozn. przewodów :
brown – brązowy ( faza )
red – czerwony
blue – niebieski
black – czarny
yellow – żółty
Y/G – żółto/zielony (ŻO)
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indor motor – silnik went. jedn. wewnętrznej
room temp. sensor – czujka temp. powietrza
compressor relay – przekaźnik sprężarki
plasma – filtr plazmowy ( opcja )
transformer – transformator

Załączniki do instrukcji dla instalatora

SCHEMAT ELEKTRYCZNY JEDN. ZEWNĘTRZNEJ
MSH-07HRN1 ( 2,1 kW ) , MSH-09HRN1 ( 2,6 kW )

Legenda:
over load protector – zabezp. termiczne sprężarki fan motor – silnik wentylatora skraplacza
four-way valve – zawór 4-ro drogowy
fan motor capacitor – kondensator silnika
compressor – sprężarka
wentylatora
compressor capacitor – kondensator sprężarki
ozn. przewodów :
brown – brązowy ( faza )
red – czerwony
blue – niebieski
black – czarny
Y/G – żółto/zielony (ŻO)
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Załączniki do instrukcji dla instalatora

SCHEMAT ELEKTRYCZNY JEDN. WEWNĘTRZNEJ MSH-12HRN1 ( 3,5 kW )

Legenda:
power suply – zasilanie sieciowe
step motor – silnik krok. kierownicy powietrza
pipe temp. sensor – czujka temp. wymiennika
display board – płytka wyświetlacza
micro switch – przycisk ręcznego uruchomienia
ozn. przewodów :
brown – brązowy ( faza )
red – czerwony
blue – niebieski
black – czarny
yellow – żółty
green – zielony
Y/G – żółto/zielony (ŻO)
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indor motor – silnik went. jedn. wewnętrznej
room temp. sensor – czujka temp. powietrza
compressor relay – przekaźnik sprężarki
plasma – filtr plazmowy ( opcja )
transformer – transformator

Załączniki do instrukcji dla instalatora

SCHEMAT ELEKTRYCZNY JEDN. ZEWNĘTRZNEJ MSH-12HRN1 ( 3,5 kW )

Legenda:
over load protector – zabezp. termiczne sprężarki fan motor – silnik wentylatora skraplacza
four-way valve – zawór 4-ro drogowy
fan motor capacitor – kondensator silnika
compressor – sprężarka
wentylatora
compressor capacitor – kondensator sprężarki
ozn. przewodów :
brown – brązowy ( faza )
red – czerwony
blue – niebieski
black – czarny
Y/G – żółto/zielony (ŻO)

Powyższe schematy mają charakter informacyjny, przy wszelkich pracach przy urządzeniu
obowiązuje schemat elektyczny widniejący na odwrocie pokrywy elektycznej zespołu.
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Załączniki do instrukcji dla instalatora

CHARAKTERYSTYKI REZYSTANCJI CZUJNIKÓW TEMPERATURY
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