
 
 

 
 
INSTRUKCJA  INSTALACJI 
 
System:  

 Klimatyzatory typu Multi Split Inwerter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA  
• Przed instalacj ą wyrobu nale ży dokładnie przeczy-

tać całą instrukcj ę. 
• Prace instalacyjne musz ą być wykonane zgodnie  

z państwowymi przepisami elektrycznymi wył ącz-
nie przez osoby upowa żnione. 

• Po przeczytaniu instrukcji instalacji nale ży ją za-
chowa ć do wykorzystania w przyszło ści 
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• Poziomica 
• Śrubokręt 
• Wiertarka elektryczna 
• Wiertło koronowe (ø70mm) 
• Miarka 

 
• Zestaw do kielichowania rur 
• Klucze dynamometryczne 

1,8kg×m, 4,2kg⋅m, 5,5kg⋅m, 6,6kg⋅m 
(zależnie od modelu) 

• Klucz płaski 
 

• Szklana wody 
• Śrubokręt 

 
• Klucz imbusowy (4mm) 
• Wykrywacz wycieków gazu 
• Pompa próżniowa 
• Zestaw manometrów 

 
 

• Instrukcja obsługi 
• Termometr 
• Uchwyt zdalnego sterownika 
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Części do instalacji dostarczone w zestawie  
Typ standardowy 

Płyta instalacyjna 

  
 

 

Wkręty typu „B” 

 
Wkręty typu „A” (6 szt.) Wkręty typu „A” (8 szt.) Wkręty typu „A” i kołki plastikowe 

  
 

Uchwyt zdalnego sterownika 
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Ostrzeżenia dotycz ące bezpiecze ństwa 
Aby zapobiec zranieniu użytkownika lub innych osób oraz uszkodzeniu urządzenia, muszą 
być przestrzegane poniższe wskazówki. 
� Nieprawidłowe postępowanie związane z ignorowaniem instrukcji może spowodować 

urazy lub uszkodzenia, których waga jest sklasyfikowana przez następujące ostrzeżenia 
dotyczące bezpieczeństwa. 

 OSTRZEŻNIE 
Oznaczenie to wskazuje na możliwość spowodowania śmierci 
lub poważnego okaleczenia. 

 UWAGA  
Oznaczenie to wskazuje na możliwość spowodowania zranienia 
lub zniszczenia przedmiotów. 

 

� Znaczenia symboli używanych w instrukcji przedstawione są poniżej. 

 
Tego nie wolno robi ć 

 
To trzeba koniecznie wykona ć 

 OSTRZEŻENIE 
 
Nie demontowa ć ani naprawia ć wyrobu.  
• Należy skontaktować się ze sprzedawcą 

lub punktem serwisowym. 

 

Urządzenie zawsze nale ży uziemi ć. 
• Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub po-

rażenia prądem elektrycznym. 

W pobli żu urz ądzenia nie posługiwa ć się 
gazami palnymi ani materiałami wybu-
chowymi. 
• W przeciwnym razie może to spowodować 

zranienie lub wypadek. 

 

Nie instalowa ć w miejscu, gdzie mo że po-
jawi ć się palny gaz. 
 
• W przeciwnym razie może to spowodować 

wybuch lub pożar. 

 
Nie wolno instalowa ć urządzenia na w a-
dliwej podstawie. 
• W przeciwnym razie może to spowodować 

zranienie lub wypadek. 

 

Podczas rozpakowywania i instalacji 
urządzenia nale ży zachowa ć ostro żność. 
• Ostre krawędzie mogą spowodować ska-

leczenia. 

 
W sprawie instalacji zawsze kontaktowa ć się 
ze sprzedawc ą lub punktem serwisowym. 
• W przeciwnym razie może to spowodować 

pożar, porażenie prądem elektrycznym, 
eksplozję lub zranienie.* 

 

W sprawie prac elektrycznych kontakt ować się 
ze sprzedawc ą lub punktem serwisowym. 
• W przeciwnym razie może to spowodować 

pożar lub porażenie prądem elektrycznym. 
 

Nie używać uszkodzonych przewodów 
zasilaj ących. 
• Może to spowodować pożar lub porażenie 

prądem elektrycznym. 

Zawsze nale ży instalowa ć bezpie cznik 
obwodu i bezpiecznik główny. 
• Brak instalacji może spowodować pożar 

lub porażenie prądem elektrycznym. 
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Nie wolno dotyka ć (obsługiwa ć) urządze-
nia mokrymi r ękoma. 
 
• W przeciwnym razie może to spowodować 

pożar lub porażenie prądem elektrycznym. 
 

Jeśli z urządzenia dobiegaj ą dziwne o d-
głosy, zapachy lub dym, wył ączyć bez-
piecznik. 
• W przeciwnym razie może to spowodować 

pożar lub porażenie prądem elektrycznym 
 

Nie wolno umieszcza ć grzejników ani p o-
dobnych urz ądzeń w pobli żu przewodu 
zasilaj ącego. 
• W przeciwnym razie może to spowodować 

pożar lub porażenie prądem elektrycznym. 
 

Zakryć części elektryczne.  
 
 
• W przeciwnym razie może to spowodować 

pożar lub porażenie prądem elektrycznym. 
 

Podczas pracy urz ądzenia nie wolno w y-
łączać/ włączać bezpiecznika. 
• W przeciwnym razie może to spowodować 

pożar lub porażenie prądem elektrycznym. 
 
 

Podczas pracy wyrobu nie otwiera ć wlotu 
powietrza urz ądzenia. 
• W przeciwnym razie może to spowodować 

porażenie prądem elektrycznym lub 
uszkodzenie. 

 
Przy wyjmowaniu filtra powietrza ni e do-
tyka ć metalowych cz ęści urz ądzenia. 
• W przeciwnym razie może to spowodować 

skaleczenie. 
 

Nie stawa ć ani nie kła ść niczego na w y-
robie. 
• W przeciwnym razie może to spowodować 

zranienia osób lub zniszczenia urządze-
nia. 

 
Jednostk ę zewnętrzn ą należy przymoc o-
wać do podło ża. 
• W przeciwnym razie może ona zostać 

zdmuchnięta przez mocny wiatr. Może to 
spowodować zranienie lub wypadek. 

 

 

 

 UWAGA 
 
Po instalacji lub naprawie wyrobu zawsze 
należy sprawdzi ć, czy nie ma wycieku 
gazu. 
• W przeciwnym razie może to doprowadzić 

do uszkodzenia urządzenia. 
 

W celu zapewnienia poprawnego odpr o-
wadzania wody nale ży zainstalowa ć wąż 
odpływowy. 
• W przeciwnym razie może to spowodować 

wyciek wody. 
 

Podczas instalacji urz ądzenia nale ży je 
wypoziomowa ć.  

 
• W przeciwnym razie może to powodować 

drgania i wyciekanie wody. 
 

Nie instalowa ć w miejscu, gdzie hałas lub 
gorące powietrze z jednostki zewn ętrznej 
może przeszkadza ć sąsiadom.  
• W przeciwnym razie może to być przyczy-

ną problemów z sąsiadami. 
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Instalacja jednostki wewn ętrznej i zewn ętrznej 
Przeczytać cały rozdział, a następnie wykonywać krok po kroku. 

Wybrać dogodn ą lokalizacj ę 
Jednostka wewn ętrzna 
1. W pobliżu jednostki nie powinno się znajdo-

wać żadne źródło ciepła ani pary. 
2. Należy wybrać takie miejsce, aby z przodu 

urządzenia nie znajdowały się żadne prze-
szkody. 

3. Należy się upewnić, że odprowadzenie skro-
plin może być łatwo wyprowadzone na ze-
wnątrz. 

4. Nie instalować w pobliżu wejścia. 
5. Należy się upewnić, że zachowane zostaną 

odległości od ścian, sufitu, płotu i innych prze-
szkód wskazane strzałkami na rysunku. 

6. Aby uniknąć niepotrzebnego niszczenia ścia-
ny, należy wyszukać kołki przy użyciu urzą-
dzenia do lokalizacji przedmiotów pod jej po-
wierzchnią. 

 

 

UWAGA: Jednostk ę wewnętrzną 
zainstalowa ć w pomieszczeniu, 
gdzie odległo ść od podłogi b ę-
dzie wynosi ć co najmniej 2,3m. 
(dla ART COOL Galeria  1,5m) 

Jednostka zewn ętrzna 
1. Jeżeli, w celu ochrony przed promieniami sło-

necznymi lub deszczem, nad urządzeniem 
zbudowano zadaszenie, to należy zwrócić 
uwagę, aby nie ograniczać odprowadzania 
ciepła ze skraplacza. 

2. Należy się upewnić, że zachowane zostaną 
odległości po bokach, z przodu i z tyłu urzą-
dzenia wskazane strzałkami na rysunku. 

3. Nie umieszczać żadnych zwierząt ani roślin 
w strumieniu ciepłego powietrza. 

4. Przy instalacji należy wziąć pod uwagę ciężar 
klimatyzatora oraz wybrać miejsce, gdzie 
drgania i hałas będą najmniejsze. 

5. Wybrać miejsce, gdzie ciepłe powietrze i hałas 
z klimatyzatora nie będą przeszkadzały sąsia-
dom. 

Instalacja na dachu: 
Jeżeli jednostka zewnętrzna jest instalowana na 
dachu, należy ją wypoziomować. Należy się 
upewnić, czy konstrukcja dachu i sposób moco-
wania są odpowiednie dla umieszczenia tam 
urządzenia. Należy się zapoznać z lokalnymi 
przepisami dotyczącymi prac montażowych na 
dachu. 
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Mocowanie płyty instalacyjnej 
Wybrana ściana powinna być mocna i trwała, aby zapobiegać drganiom. 
 
1. Płytę instalacyjną zamocować na ścianie przy użyciu wkrętów typu „A”. Jeżeli urządze-

nie jest montowane na ścianie betonowej, należy zastosować kołki. 
• Płytę instalacyjną należy zamocować poziomo, sprawdzając jej ustawienie przy użyciu 

poziomicy.  
 
2. Obmierzyć ścianę i zaznaczyć linię środkową. Należy rozważnie dokonać wyboru miej-

sca lokalizacji płyty instalacyjnej. Prowadzenie przez ścianę przewodów zasilających jest 
typowe. Wiercenie w ścianie otworu na rury musi być wykonywane ostrożnie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
<Typ 1> 

 
<Typ 2>  

Typ jednostki wewn ętrznej Wydajno ść [kBtu/h] Typ 

Ścienne (MSxxAH N40) 05, 07, 09, 12 1 
Ścienne (MSxxAH N50) 

Art Cool Mirror (MCxxAH* N81 i CCxxAW* N83) 
18, 24 2 

Ścienne Libero (CSxxAQ NB0 i ExxSQ NB0) 07, 09, 12 3 

Ścienne Libero (CSxxAQ NC0 i ExxSQ NC0) 18, 24 4 

Art Cool Libero (CAxxAW* NB0) 07, 09, 12 5 

Art Cool Libero (CAxxAW* NC0) 18, 24 6 

Art Cool Mirror (MCxxAH* NE1, CCxxAW* NE3) 07, 09, 12 7 

Art Cool Galeria (MAxxAH1 NF1) 09, 12 8 
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<Typ 3>  
 

<Typ 5>  

 <Typ 4>  

 
<Typ 6>  

 
 

 
 

<Typ 7>  

<Typ 8> 
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Długo ść i wysoko ść rur 
• System wielorurowy : (jednostki: [m]) 

Model  
[kBtu] 

Długość  
całkowita 

Długość maks. 
(A/B) 

Wysokość 
maks.(h1) 

Wysokość jedn. 
wewn.-wewn. (h2) 

15/17 30 20 15 7,5 
19 40 25 15 7,5 
21 50 25 15 7,5 

25/27 70 25 15 7,5 
30 75 25 15 7,5 
40 85 25 15 7,5 

• System z rozdzielaczami : (jednostki: [m]) 
Ilość 
faz 

Model  
[kBtu] 

Długość  
całkowita 

Max długość 
rury głównej 

(A/B) 

Długość  
całkowita rur  
odgałęzienia 

Długość 
maks. rury  

odgałęzienia 

Wysokość 
maks.(h1) 

Wysokość jedn. 
wewn.- wewn. 

(h2) 

1Ø 
40 100 50 50 15 30 15 
48 135 55 80 15 30 15 
56 145 55 90 15 30 15 

3Ø 

37 100 40 60 20 30 15 
41 125 55 70 15 30 15 
49 135 55 80 15 30 15 
57 145 55 90 15 30 15 

 

 
System wielorurowy   

System z rozdzielaczami  
  

 

UWAGA: Wydajno ść jest okre ślana dla standardowej długo ści, a maksymalna do-
puszczalna długo ść jest wyznaczana na podstawie niezawodno ści. Jeśli jednostka ze-
wnętrzna znajduje si ę wyżej ni ż jednostka wewn ętrzna, co 24m wysoko ści rury wyma-
gany jest syfon olejowy . 
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Dawka czynnika chłodniczego 
Obliczenie dodatkowej dawki czynnika chłodniczego powinno uwzględniać długość rur. 

• Modele wielorurowe : 

Model  [kBtu] Długość stan-
dardowa [m] 

Maks. dł. rur dla 
jednego po-

mieszcz. [m] 

Maks. całkowita 
długość rur [m] 

Dodatkowy 
czynnik 

chłodn.[g/m] 
15/17 7,5 20 30 20 

19 7,5 25 50 20 
21 7,5 25 50 20 

25/27 7,5 25 70 20 
30 7,5 25 75 20 
40 7,5 25 85 20 

 

Dawka dodatkowa (g) = ((długość instalacji pokoju A – standardowa długość) x 20g/m 
           + (długość instalacji pokoju B – standardowa długość) x 20g/m + …) 
            - CF (współczynnik korekcyjny) x 150 
* CF = maksymalna możliwa ilość jednostek wewn. – całkowita ilość podłączonych jednostek wewnętrznych 

• Modele z rozdzielaczami : 

Ilość faz Model [kBtu] Max ilość  
j. wewn. 

Długość rur głównych Długość rur odgałęzienia 

Długość stan-
dardowa [m] 

Dodatkowy 
czynnik chł. 

[g/m] 

Długość stan-
dardowa [m] 

Dodatkowy 
czynnik 

chłodn. [g/m] 

1Ø 
40 7 5 50 5 20 
48 8 5 50 5 20 
56 9 5 50 5 20 

3Ø 
41 7 5 50 5 20 
49 8 5 50 5 20 
57 9 5 50 5 20 

 

Dawka dodatkowa (g) = ((całkowita długość rur głównych – standardowa długość rur głównych) x 50g/m 
            + (długość odgałęzienia rur pokoju A – standardowa długość) x 20g/m 

+ (długość odgałęzienia rur pokoju B – standardowa długość) x 20g/m 
+ (długość odgałęzienia rur pokoju C – standardowa długość) x 20g/m + …) 
- CF (współczynnik korekcyjny) x 100 

* CF = maksymalna możliwa ilość jednostek wewn. – całkowita ilość podłączonych jednostek wewnętrznych 

Obliczenie dodatkowej dawki czynnika chłodniczego- przykład 1 

 

 
• Całk. dł. rur głównych (A+B+C) = 30m 
• Poszczególne rury odgałęzień 

a = 10m,    b = 8m,    c = 5m,  
d = 3m,      e = 10m 
 

� Dawka dodatkowa 

= ((30-5) x 50+ (10-5) x 20 + (8-5) x 20 
+ (5-5) x 20 + (3-5) x 20 + (10-5) x 20) 
- (7-5) x 100 = 1270g 
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Prace przygotowawcze do instalacji (tylko typ ART C OOL) 
Otwarcie panelu czołowego  
1. Najpierw nacisnąć na panel  w kierunku do tyłu i podnieść go. Odkręcić 2 wkręty. 
2. W momencie podnoszenia dołu obu części panelu czołowego słychać będzie dźwięk, 

gdy odłączy się on od korpusu. 
3. Przesunąć trochę panel czołowy i odłączyć złącze przewodów. 

 
 

 
Usuni ęcie pokrywy rurki i pokrywy bocznej 
1. Odkręcić dwa wkręty (mocujące pokrywę 

rurki). 
2. Pociągnąć za pokrywę boczną z tej strony, z 

której będzie wykonywane podłączenie. 
Odłączyć pokrywę boczną. 

3. Jeśli podłączenie będzie wykonywane z 
prawej lub lewej strony, w pokrywie bocznej 
wykonać otwór. 

 

UWAGA: Ze wzgl ędów bezpi e-
czeństwa, po wykonaniu otworu 
wyrówna ć ostre kraw ędzie. 

 UWAGA : Gdy podłączenie jest wykonywane 
poprzez ścianę tylną, nie usuwać 
zaślepki otworu. 

Podłączenie w ęża do odprowadzania wody 
1. Usunąć gumowy korek odpływu z wybranej 

strony. 
2. W sposób pokazany na rysunku obok, wło-

żyć wąż odpływowy w uchwyt wanienki od-
pływowej i połączyć go z wężem łączącym.  
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Klejenie szablonu instalacji i mocowanie jednostki wewnętrznej (tylko typ ART COOL) 

Przyłożyć szablon do instalacji do wybranej po-
wierzchni. 

 

Używając poziomicy ustawić szablon w poziomie. 
Lekko go przymocować za pomocą taśmy klejącej. 

 
 

Oznaczyć punkt wiercenia i wywiercić otwór o średni-
cy 6mm i głębokości 30-35mm. 

 

W oznaczonym punkcie wywiercić otwór na rury łą-
czące o średnicy 50mm. (W przypadku oznaczenia 
tylnej powierzchni) 

 
Gdy robione są otwory w ścianie, patrz następny rys. na tej stronie. 

W wywiercone otwory włożyć 4 kołki z tworzywa. 

 

Najpierw wkręcić wkręty w górne kołki. (Pozostawić 
10mm na powieszenie jednostki) 

 

Powiesić jednostkę na górnych wkrętach i usunąć 
szablon. (Uważać, aby urządzenie nie spadło.) 

 

Po ustawieniu dolnych otworów jednostki naprzeciwko 
kołków, zamocować dolną część i dokręcić całkowicie 
górne wkręty.  

 
Z niewielką siłą sprawdzić zamocowanie jednostki. 

 

Jeśli wszystko jest w porządku, podłączyć rurę i prze-
wody. (Patrz Instrukcja instalacji) 
 

Wiercenie otworu w ścianie 
• Przy pomocy wiertła koronowego ∅65 mm 

wywiercić otwór na rury. Otwór można 
wywiercić zarówno z lewej, jak i z prawej 
strony jednostki zachowując niewielkie 
nachylenie w kierunku strony zewnętrznej. 

 

 



Kielichowanie rur i ich łączenie 

Instrukcja instalacji 13 

Kielichowanie rur i ich ł ączenie 
 

Kielichowanie rur 
Główną przyczyną wycieków gazu jest nieprawidłowe wykonanie prac przy kielichowaniu 
końcówek rur. Kielichowanie rur należy wykonać zgodnie z niżej opisaną procedurą. 

Cięcie rur i przewodów 
1. Użyć zestawu do obróbki rur lub zaku-

pić gotowe rury. 
2. Zmierzyć odległość pomiędzy jednost-

ką wewnętrzną i zewnętrzną. 
3. Przyciąć rury o długości trochę więk-

szej niż zmierzona odległość. 
4. Uciąć przewód o 1,5m dłuższy  niż dłu-

gość rur. 

Gratowanie 
1. Należy usunąć wszystkie graty z miejsc 

przecięcia rur. 
2. Podczas usuwania gratów koniec rury 

miedzianej należy trzymać skierowany 
do dołu, aby do jej środka nie wpadały 
opiłki. 

 
 
Zakładanie nakr ętki 
• Odkręcić nakrętki kielichowe dołączone 

do jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. 
Po całkowitym usunięciu zadziorów nało-
żyć nakrętki na rury. 
(Nie będzie to już możliwe po przepro-
wadzeniu kielichowania rury.) 

 
 
Kielichowanie 
• Kielichowanie rur wykonać przy użyciu 

narzędzia do kielichowania, jak pokazano 
obok. 

• Rurę należy dobrze zamocować 
w otworze zacisku o wymiarze zgodnym 
z poniższą tabelą. 

Wymiar zewnętrzny A 
mm cal mm 

∅6,35 1/4 1,1~1,3 
∅9,52 3/8 1,5~1,7 
∅12,7 1/2 1,6~1,8 

∅15,88 5/8 1,6~1,8 
∅19,05 3/4 1,9~2,1 
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Instalacja panelu zdalnego sterowania 
Należy prawidłowo zainstalować panel i przewód zdalnego sterowania. 

 Wskazówki instalacji zdalnego sterownika    
• Pomimo, że czujnik temperatury pomieszczenia znajduje się w jednostce wewnętrznej, jednak 

panel zdalnego sterowania powinien zostać zainstalowany w miejscu nie narażonym na bezpo-
średnie działanie promieni słonecznych ani dużą wilgotność. 

Instalacja panelu zdalnego sterowania 
• Wybrać miejsce nie narażone na ochlapanie wodą. 
• Wybrać pozycję montażu po uzyskaniu ak-

ceptacji ze strony klienta. 
• Czujnik temperatury pomieszczenia układu 

sterowania temperaturą jest wbudowany 
w jednostce wewnętrznej. 

• Niniejszy panel zdalnego sterowania jest wypo-
sażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Jeżeli 
jest on umieszczony za wysoko lub za nisko, to 
odczytanie wskazań może być utrudnione. 
(Standardowa wysokość to 1,2 do 1,5 m.) 

Prowadzenie przewodu zdalnego sterowania 
• Przewód zdalnego sterowania należy trzymać 

z dala od rurek chłodniczych i odpływowych. 
• W celu ochrony przewodu zdalnego stero-

wania przed zakłóceniami, należy ułożyć go 
co najmniej 5 cm od przewodów zasilają-
cych. (Sprzętu muzycznego, odbiornika te-
lewizyjnego, itp.) 

• Jeżeli przewód zdalnego sterowania jest 
zamocowany na ścianie, należy u góry 
przewodu utworzyć syfon, w celu uniemożli-
wienia płynięcia po nim wody. 

Połączenie elektryczne z jednostk ą wewn ętrzn ą 

 
 

 Demonta ż panelu  zdalnego  sterow ania    

 

INSTALACJA ZDALNEGO STEROWANIA Z 
PRZEWODEM NATYNKOWYM 
SPOSÓB INSTALACJI 
1. Przymocować do ściany płytkę podstawy przy 

pomocy wkrętów (z wyposażenia). 
2. W górnej części panelu zdalnego sterowania przy 

pomocy szczypiec wykonać szczelinę (część A). 
3. Podłączyć przewód, tak jak pokazano na rysunku. 

Ułożyć go w zagłębieniu wokół obudowy (część B). 
4. Zaczepić panel zdalnego sterowania na płytce 

podstawy. 

 

 
MOCOWANIE PRZEWODU 
ZDALNEGO STEROWANIA 
1. Przy pomocy wkrętów ∅3 (należy 

dokupić) przymocować do ściany 
zaczepy przewodu.  

2. Umocować przewód zdalnego ste-
rowania. 

 

INSTALACJA ZDALNEGO STEROWANIA Z 
PRZEWODEM PODTYNKOWYM 
SPOSÓB INSTALACJI 
1. Zamocować przy pomocy wkrętów (należy doku-

pić) płytkę podstawy na puszce instalacyjnej. Płyt-
kę podstawy należy umieścić na ścianie tak, aby 
jej nie zniekształcić.  

2. Doprowadzić przewód zdalnego sterowania do 
puszki instalacyjnej. 

3. Zaczepić panel zdalnego sterowania na płytce 
podstawy. 
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Instalacja bezprzewodowego zdalnego sterownika 
• Z uwagi na to, że czujnik temperatury pomieszczenia znajduje się wewnątrz zdalnego sterowni-

ka, w celu prawidłowej regulacji temperatury w pomieszczeniu sterownik ten powinien zostać 
zainstalowany w miejscu nie narażonym na bezpośrednie nasłonecznienie, wysoką wilgotność 
oraz bezpośrednie oddziaływanie zimnego powietrza. 
Zdalny sterownik należy zainstalować ok. 1,5 m ponad podłogą w miejscu o dobrej cyrkulacji 
powietrza i uśrednionej temperaturze. 

Nie instalowa ć zdalnego sterownika w miejscu, gdzie mo że być narażony na: 
- Przeciągi lub w nieruchome powietrze za drzwiami lub w rogach pomieszczenia. 
- Gorące lub zimne powietrze z kanałów wentylacyjnych. 
- Promieniowanie cieplne pochodzące od słońca lub urządzeń. 
- Oddziaływanie ukrytych rur lub kominów. 
- Niestabilne cieplnie obszary, jak ściany zewnętrzne znajdujące się za zdalnym sterownikiem. 
- Niniejszy zdalny sterownik jest wyposażony w 7-segmentowy wyświetlacz LED. Aby wyświetlacz LED 

działał prawidłowo, zdalny sterownik należy zainstalować jak pokazano na Rys.1. 
(Standardową wysokością jest 1,2 – 1,5 m od podłogi.) 

 
Rys.1 Typowe umiejscowienie zdalnego sterownika  

 

Podłączenie przewodów 

• Zdjąć pokrywę skrzynki sterującej zawie-
rającej zaciski połączenia pomiędzy jed-
nostką wewnętrzną i zewnętrzną. 
(Odkręcić wkręty 1.) 

• Przymocować przewód za pomocą 
uchwytu. 
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Sprawdzenie 
1. Porównać wykonane kielichowanie 

z rysunkiem poniżej. 
2. Jeżeli kielichowanie uważamy za wadli-

we, należy odciąć rozszerzoną część 
i wykonać je ponownie. 

 

 
 

Podł ączanie rur – jednostka wewn ętrzna 
Przygotowanie orurowania i węża odpływowego jednostki wewnętrznej do instalacji przez 
ścianę. 

1. Ułożyć rurki i wąż odpływowy jednostki wewnętrznej w kierunku w tył na lewo lub prawo. 

 

2. Owinąć taśmą rury, wąż odpływowy i przewody połączeniowe. Należy zapewnić, aby 
wąż odpływowy znajdował się w najniżej położonej części wiązki. Umieszczenie go od 
góry wiązki może powodować przelewanie się wanienki odpływowej we wnętrzu jed-
nostki. 

 
 

 

UWAGA: Jeżeli w ąż odpływowy jest prowadzony wewn ątrz pomies z-
czenia, nale ży go zaizolowa ć materiałem izolacyjnym*, aby woda ka-
piąca na skutek skraplania si ę wilgoci nie niszczyła mebli ani podłogi.  
* Zalecana jest pianka polietylenowa lub równowa żny materiał. 
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Instalacja jednostki wewn ętrznej 
1. Zawiesić jednostkę wewnętrzną na górnej 

części płyty instalacyjnej. (Wykorzystać dwa 
haki znajdujące się u góry z tyłu jednostki 
wewnętrznej oraz górną krawędź płyty insta-
lacyjnej.) Przesuwając jednostkę w lewo  
i w prawo, upewnić się, że haki są dobrze 
osadzone na płycie. Nacisnąć u dołu jed-
nostki po prawej i lewej stronie w kierunku 
płyty instalacyjnej, aż haki zaskoczą 
w odpowiadające im szczeliny (dźwięk za-
trzaśnięcia). 
 

Podłączanie rur do jednostki  
wewnętrznej i w ęża odpływowego  
do rury odpływowej. 
1. Wyrównać środki rur i do oporu dokręcić 

palcami nakrętkę kielichową. 
2. Dokręcić nakrętkę przy pomocy klucza 

dynamometrycznego. 

Wymiar zewnętrzny Moment obrotowy 
mm cal kg x m 

∅6,35 1/4 1,8~2,5 
∅9,52 3/8 3,4~4,2 
∅12,7 1/2 5,5~6,6 

∅15,88 5/8 6,6~8,2 
∅19,05 3/4 9,9~12,1 

3. Podczas przedłużania węża odpływowe-
go w jednostce wewnętrznej, zainstalo-
wać rurę odpływową. 

 
 
 
 
 
Owijanie materiału izolacyjnego  
wokół miejsca poł ączenia. 
1. Pokryć materiał izolacyjny rurek łączą-

cych i rur jednostki wewnętrznej. Obwią-
zać je razem taśmą winylową, tak aby nie 
było między nimi szczeliny. 

2. Miejsca, gdzie dochodzą rury z tyłu obu-
dowy, owinąć taśmą winylową 
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3. Związać razem rury i wąż odpływowy owi-
jając je taśmą winylową aż poza miejsce, 
w którym wchodzą od tyłu obudowy.  

 

 

 

 

UWAGA: Informacja dotycz ąca prawidłowej instalacji. 
W celu wykonania prawidłowej instalacji orurowania 
przestrzega ć poni ższych instrukcji.  

Wykonanie prawidłowe 
• Nacisnąć od góry na zacisk i powoli od-

giąć rurę do dołu. 

 

Wykonanie nieprawidłowe 
• Odginanie rury z lewej strony na prawą 

może doprowadzić do uszkodzenia rurek. 

 

Podł ączanie rur – jednostka zewn ętrzna 
Wyrównać środki rur i do oporu dokręcić 
palcami nakrętkę kielichową. 
 
Kolejność łączenia rur 

1) rury strony gazowej jednostek A~E 
2) rury strony cieczy jednostek A~E  

 

UWAGA: Jedn . wewn.  podł ą-
czać zawsze od portu pirwsze-
go (A), pocz ąwszy od jed nostki 
najmniejszej do najwi ększej!  

Na końcu przy pomocy klucza dynamome-
trycznego dokręcać nakrętkę, aż do zatrza-
śnięcia klucza. 
• Podczas dokręcania nakrętki przy pomocy 

klucza dynamometrycznego, należy 
sprawdzić, czy kierunek dokręcania od-
powiada kierunkowi wskazywanemu przez 
strzałkę na kluczu. 
Wymiar zewnętrzny Moment obrotowy 

mm cal kg x m 
∅6,35 1/4 1,8~2,5 
∅9,52 3/8 3,4~4,2 
∅12,7 1/2 5,5~6,6 

∅15,88 5/8 6,6~8,2 
∅19,05 3/4 9,9~12,1 

 

 
 

Jednostka zewn ętrzna Multi  
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• Dla jednostek o wydajności większej niż 
48 kBtu/h orurowanie instalacyjne można 
podłączać z czterech kierunków (patrz 
Rys. 1). 

• W przypadku podłączania od spodu nale-
ży wybić otwór w płycie podstawy (patrz 
Rys. 2). 

Zapobieganie wpadaniu obcych ciał 
(Rys. 3) 
• Otwory, przez które przechodzą rury nale-
ży uszczelnić masą szpachlową lub mate-
riałem izolacyjnym (należy zakupić), tak 
aby zlikwidować wszelkie szczeliny 
(Rys. 3). 

• Owady lub małe zwierzęta, które dostaną 
się do jednostki zewnętrznej mogą spo-
wodować zwarcie obwodu w skrzynce 
elektrycznej. 

 

Rys. 1 

 

 

 

Rys. 2 

 

 

 
Jednostka zewn ętrzna Multi Fdx  

 

Rys. 3 
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Rozdzielacze 
(jednostki: [mm]) 

Model Rura gazu Rura cieczy 

PMBL5620 

 
 

PMBL1203F0 

 
 

� Trójnik 

 

 
 Do jednostki zewnętrznej 
 Do rozdzielacza rur 

• Upewnić się, że rury odgałęzień są podłączane poziomo lub pionowo (patrz rys. poniżej). 

 

 
 
• Rura odgałęzienia powinna zostać zaizolowana za pomocą izolatora znajdującego się  

w każdym z zestawie. 
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Instalacja dystrybutora 
• Niniejszą jednostkę można zainstalować podwieszając ją na suficie lub montując na ścianie. 
• Jednostkę można instalowa ć tylko w poziomie , jak pokazano na rysunku poniżej. (Stro-

ną B skierowaną do góry.) Jednakże można ją instalować w dowolnym kierunku przodem, 
tyłem i bokami. 

• Należy pozostawić kwadratowy otwór o wymiarze 600mm dla celów serwisowych, zarów-
no dla instalacji na suficie, jak i na ścianie, zgodnie z rysunkiem poniżej. 

• Jednostka ta nie wymaga przygotowania odpływu, ponieważ do tego celu wykorzystano 
wewnętrzne ukształtowanie pianki niskociśnieniowej izolacji rur. 

• Dostęp dla celów serwisowych jest możliwy od strony B i C. 
• Orurowanie do jednostki wewnętrznej może zostać wyprowadzone w kierunku A. 
• Nachylenie strony B nie może przekraczać ±5° w kierunku do przodu, tyłu lub na boki. 
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Instalacja jednostki głównej 

 UWAGA  

• Niniejsza jednostka może być instalo-
wana na dwa sposoby: 1) podwieszany 
na suficie i 2) montowany na ścianie, 
ale zawsze w poziomie! 

• Zależnie od miejsca instalacji wybrać 
odpowiedni sposób instalacji. 

• Miejsce instalacji płytki okablowania 
może być zmienione. 
W celu zmiany miejsca jej instalacji po-
stępować zgodnie z procedurą opisaną 
w rozdziale „Podłączanie przewodów”. 

 
1) podwieszana  

na suficie 

 
2) montowana  

na ścianie 

1) podwieszana na suficie 

 

Procedura 
1) Za pomocą dwóch śrub przymocować metalowy wieszak z wypo-

sażenia (razem w 4 miejscach). 
2) Wykorzystując kotwę powiesić śrubę do podwieszania. 
3) Na śrubę do podwieszania nałożyć nakrętkę sześciokątną i pod-

kładkę zwykłą (należy dokupić), jak pokazano na rysunku poniżej. 
Następnie podnieść jednostkę główną i powiesić ją za wieszaki. 

4) Po sprawdzeniu za pomocą poziomicy wypoziomowania jednost-
ki, dokręcić nakrętki. 
* Nachylenie jednostki nie powinno przekraczać ±5° w kierunku 

przód/ tył i lewo/ prawo. 

 
 

2) montowana na ścianie 

 

Procedura 
1) Za pomocą dwóch śrub przymocować metalowy wieszak z wypo-

sażenia (razem w 3 miejscach). 
2) Po sprawdzeniu za pomocą poziomicy wypoziomowania jednost-

ki, przymocować ją za pomocą wkrętów do drewna. 
* Nachylenie jednostki nie powinno przekraczać ±5° w kierunku 

przód/ tył i lewo/ prawo. 

* Po zainstalowaniu wieszaków należy zatkać za pomocą izolacji PE 
otwory do mocowania wieszaków (2 miejsca). 

 

 

UWAGI  
• Jeśli w otworze na  śrubę w jednostce głównej był ą już wkręcona śruba, to nale ży ją 

wkręcić ponownie lub zaklei ć go taśmą aluminiow ą (w celu zapobie żenia skraplaniu 
się wody).  

• Należy się upewni ć, że jednostka została zainstalowana stron ą sufitow ą do góry. 
• Nie instalowa ć w pobli żu sypialni. Czasami mo że być słyszalny d źwięk czynnika chłodniczego 

przepływaj ącego przez rury.  
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Podłączanie przewodów pomi ędzy jednostk ą 
wewnętrzną i zewnętrzną 
 

Podł ączenie przewodów do jednostki wewn ętrznej 
Podłączyć pojedynczo przewody do listwy zaciskowej na płytce  steruj ącej, odpo-
wiednio do podł ączeń jednostki zewn ętrznej. (Upewnić się, czy kolory przewodów bie-
gnących od jednostki zewnętrznej i numery zacisków są takie same, jak odpowiadające im 
w jednostce wewnętrznej.) 
Przewód uziemienia powinien by ć dłu ższy ni ż pozostałe przewody. 
Schemat obwodu nie podlega zmianie bez powiadomieni a. 
Instalacj ę należy wykonywa ć zgodnie ze schematem elektrycznym znajduj ącym si ę za 
panelem czołowym jednostki wewn ętrznej oraz schematem okablowania znajduj ącym 
się od wewn ątrz pokrywy sterowania jednostki zewn ętrznej. 
 

 

UWAGA:  
• Schemat obwodu nie podlega zmianie bez powiadomieni a. 
• Należy si ę upewni ć, że podł ączenia wykonano zgodnie ze schematem oka-

blowania. 
• Przewody podł ączyć mocno, aby nie mogły si ę łatwo wysun ąć. 
• Przewody podł ączać zgodnie ze kodami kolorów oznaczonymi na schemacie  

okablowania.  
 

 

UWAGA: Pomi ędzy źródłem zas i-
lania, a jednostk ą należy zainsta-
lować wył ącznik obwodu, jak po-
kazano na rysunku. 

 
 

 

UWAGA: Przewód zasilaj ący podł ączony do jednostki zewn ętrznej powinien 
spełnia ć nast ępujące specyfikacje (typ przewodu zatwierdzony przez HA R lub 
SAA).  

                                                                                                    (mm2) 
 1Ø 3Ø 

 

Model 
(kBtu/h) 

15 
17 

19 
21 

25 27 30 40 48 56 41 49 57 

MINIMALNA 
POWIERZCHNIA 

PRZEKROJU 
POPRZECZNEGO 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,0 2,5 2,5 2,5 

Typ przewodu H07RN-F  

Przewód zasilaj ący podł ączony pomi ędzy jednostk ą wewnętrzną i zewnętrzną powinien 
spełnia ć następujące specyfikacje (typ przewodu zatwierdzony przez HA R lub SAA). 

 
Minimalna powierzchnia przekroju 0,75mm 2,  

typ przewodu: H07RN-F 
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Podł ączenie przewodów do jednostki zewn ętrznej 
1. Po odkręceniu wkrętu, zdjąć pokrywę 

sterowania z jednostki. 

2. Podłączyć pojedynczo przewody do za-
cisków na listwie zaciskowej. 

3. Zabezpieczyć przewody na płycie steru-
jącej przy pomocy zacisków. 

4. Za pomocą wkrętu przymocować na 
swoje miejsce pokrywę sterowania. 

5. Pomiędzy źródło zasilania, a jednostkę 
należy wstawić odpowiedni bezpiecznik. 
Musi być on wyposażony w urządzenie 
skutecznie rozłączające wszystkie linie 
zasilające. 
Modele 1Ø  

Wydajność 
(kBtu/h) 

15 
17 

19 
21 

25 27 30 40 48 56 

Bezpiecznik 
C - (A) 15 20 25 25 25 30 40 40 

 
Modele 3Ø 

Wydajność 
(kBtu/h) 41 49 57 

Bezpiecznik 
C - (A) 20 20 20 

 

Jednostka zewn ętrzna  

 

 

UWAGA: Po potwierdzeniu powy ższych warunków, nale ży wykona ć okablo-
wanie nast ępująco: 

1. Należy dopilnowa ć, aby klimatyzator zawsze miał własny obwód zasilan ia. Oka-
blowanie wykona ć zgodnie ze schematem elektrycznym umieszczonym od środka 
na pokrywie sterowania.  

2. Mocno dokr ęcić wkręty w listwie zaciskowej. Po dokr ęceniu nale ży lekko poci ą-
gnąć za przewody, aby sprawdzi ć, czy si ę nie wysun ą. (Jeżeli zaciski s ą obluzo-
wane, mo że to powodowa ć wypalanie si ę przewodów.)  

3. Sprawdzi ć specyfikacj ę źródła zasilania. 
4. Sprawdzi ć, czy wydajno ść prądowa jest wystarczaj ąca. 
5. Upewni ć się, że napięcie rozruchowe jest utrzymywane na poziomie co najm niej 

90% napięcia znamionowego wyszczególnionego na tabliczce zna mionowej. 
6. Sprawdzi ć, czy grubo ść przewodów jest zgodna ze specyfikacj ą okre ślającą wy-

magania dla przewodów zasilaj ących. (Szczególnie zwróci ć uwag ę na zależności 
pomi ędzy długo ścią i grubo ścią przewodów.) 

7. W miejscach mokrych lub zawilgoconych nie nale ży instalowa ć wył ącznika ró żni-
cowo- pr ądowego. 

8. Poniższe problemy mog ą być powodowane spadkiem napi ęcia zasilaj ącego. 
• Drgania przeł ączników magnetycznych, uszkodzenia w miejscach styk ów przeł ącz-

ników, wył ączanie bezpiecznika, zakłócenia w normalnej pracy u rządzenia nadpr ą-
dowego. 

9. Środek odł ączający źródło zasilania powinien by ć wyposa żony w stałe okablowa-
nie i posiada ć powietrzn ą separacj ę styków (co najmniej 3 mm) wszystkich prze-
wodów roboczych (fazowych). 
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Podł ączanie przewodów do dystrybutora 
• Rury z czynnikiem chłodniczym i przewody połączeniowe podłączyć do odpowiednich 

gniazd oznaczonych literami alfabetu (A, B i C) na jednostce. 
• W celu podłączenia przewodów połączeniowych jednostki wewnętrznej/ zewnętrznej do 

zacisków na płytce (oznaczonych 1, 2 i 3) postępować zgodnie z instrukcjami znajdujący-
mi się na etykiecie okablowania. Przewód uziemienia należy zawsze mocować oddzielnie 
za pomocą wkrętu zacisku uziemienia. (Patrz rysunek poniżej.) 

• Po wykonaniu okablowania, przewody wychodzące na zewnątrz należy zamocować 
uchwytami do przewodów. Uchwyty do przewodów jednostki wewnętrznej znajdują się w 
wyposażeniu. Poniżej opisano procedurę instalacji. 

• Należy korzystać ze schematu elektrycznego umieszczonego wewnątrz pokrywy sterowa-
nia jednostki zewnętrznej. 

 UWAGA  

Numery zacisków na płytce s ą ułożone od góry do dołu w kolejno ści 1, 2 i 3.  

 W przypadku 3 pomieszcze ń  

Pomies z-
czenie: 

A  

B  

C  

 

 
Ostrze żenie:  

Nie stosowa ć drutu, po-
jedynczych przewodów, 
przedłu żaczy ani rozga-
łęzień przewodów. Mog ą 
być one przyczyn ą prze-
grzewania si ę, pora żenia 
prądem elektrycznym lub 
pożaru.  

 

 
 Przewód połączeniowy do jednostek  

wewnętrznych (H05VV, 4-przew., 0,75mm) 
 Przewód połączeniowy do jednostek  

zewnętrznych (H05RV, 4-przew., 1,2mm) 
 

1) Zdjąć pokrywę sterowania. Odkręcić 
dwa wkręty i wysunąć pokrywę w kie-
runku wskazanym strzałką. 

 

2) Wykonać okablowanie zgodnie ze 
schematem elektrycznym umieszczo-
nym wewnątrz pokrywy sterowania jed-
nostki zewnętrznej. Pozostawić swo-
bodny odcinek wiązki o długości 
300mm. Przymocować przewody za 
pomocą uchwytów (w 4 miejscach). 

 

3) Założyć pokrywę sterowania, jak poka-
zuje strzałka, i dokręcić wkręty. 
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Sprawdzenie odpływu, kształtowanie rur 
i ustawienia dla długich poł ączeń 
 

Sprawdzenie odpływu 
Aby sprawdzi ć odpływ 

1. Wylać szklankę wody na parownik. 

2. Sprawdzić, czy woda spływa wężem od-
pływowym jednostki wewnętrznej bez 
jakichkolwiek wycieków i wypływa przez 
wylot węża. 

 

 
 
Instalacja w ęża odpływowego 
1. Aby zapewnić łatwy odpływ wody, wąż 

odpływowy powinien być skierowany do 
dołu. 

 

 

2. Nie instalować węża odpływowego w niżej przedstawiony sposób. 
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Kształtowanie rur 
Owinąć materiałem izolacyjnym 
część poł ączeniow ą jednostki we-
wnętrznej i zabezpieczy ć ją dwoma 
rodzajami ta śmy winylowej. 
• Jeżeli podłączony ma być dodatkowy wąż 

odpływowy, to koniec wylotu węża powi-
nien znajdować się w pewnej odległości 
od podłoża. Wąż odpływowy należy od-
powiednio przymocować. 

 
W przypadku, gdy jednostka ze-
wnętrzna jest zainstalowane ni żej ni ż 
jednostka wewn ętrzna nale ży wyko-
nać co nast ępuje. 
1. Od dołu do góry owinąć taśmą rury, wąż 

odpływowy i przewody połączeniowe. 
2. Ukształtować połączone taśmą rury 

wzdłuż ściany zewnętrznej 
i przymocować je do niej za pomocą 
uchwytów lub podobnych elementów. 

 
W przypadku, gdy jednostka ze-
wnętrzna jest zainstalowana wy żej 
niż jednostka wewn ętrzna. 
1. Od dołu do góry owinąć taśmą rury 

i przewody połączeniowe. 
2. Ukształtować połączone taśmą rury 

wzdłuż ściany zewnętrznej i wykonać sy-
fon zapobiegający przedostawaniu się 
wody do środka pomieszczenia. 

3. Przymocować rury do ściany za pomocą 
uchwytów lub podobnych elementów. 
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Ustawienia dla długich instalacji freonowych 
 
1. Otworzyć górną pokrywę jednostki ze-

wnętrznej. 
2. Wybrać jeden z dwóch trybów do wybo-

ru, jak pokazano obok. 
UWAGA: Je żeli ł ączna ilo ść czynnika, po 
kalkulacjach wychodzi dodatnia (doła-
dowano czynnik) – nale ży ustawi ć zwor-
kę w pozycji długa: „LONG” 
3. Ustawić strefę, jak pokazano na rysun-

ku. 
4. Zamknąć pokrywę górną i sprawdzić, 

czy wyrób pracuje normalnie. 
* Nie występuje dla modelu A7UW406FA2. 
 

 

OSTRZEŻENIE: Nie otwiera ć 
pokrywy górnej ani nie usta-
wiać długo ści rur podczas 
pracy wyrobu.  

 

 

19 kBtu/h 
21 kBtu/h 
25 kBtu/h 
27 kBtu/h 
30 kBtu/h 

 

 

 

15 kBtu/h 
17 kBtu/h 
 

 
 
 
 

1Ø: 40 kBtu/h, 48 kBtu/h, 56 kBtu/h 
3Ø: 41 kBtu/h, 49kBtu/h, 57 kBtu/h 
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Usuwanie powietrza i osuszanie układu 
Powietrze i wilgoć pozostała w układzie chłodniczym mają następujący niepożądany wpływ 
na urządzenie: 
1. Wzrasta ciśnienie w układzie. 
2. Wzrasta prąd roboczy. 
3. Spada wydajność chłodzenia (lub ogrzewania). 
4. Wilgoć zawarta układzie chłodniczym może zamarznąć i spowodować zatkanie rurki kapilarnej. 
5. Woda może prowadzić do korozji części w układzie chłodniczym. 
Z tego powodu należy sprawdzić nieszczelności jednostki wewnętrznej i połączeń pomiędzy 
jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną oraz opróżnić układ w celu usunięcia z niego wszelkiej 
wilgoci.  

Sposób sprawdzenia 
Przygotowanie 
• Sprawdzić, czy wszystkie rury (zarówno stro-

ny ciekłej, jak i gazowej) pomiędzy jednost-
kami wewnętrznymi i zewnętrznymi zostały 
prawidłowo połączone oraz, czy zostały wy-
konane wszystkie połączenia przewodów po-
trzebne do rozruchu próbnego. Usunąć za-
ślepki z zaworów serwisowych części gazo-
wej i ciekłej jednostki zewnętrznej. Sprawdzić, 
czy oba zawory serwisowe (po stronie gazo-
wej i ciekłej) jednostki zewnętrznej są na 
obecnym etapie zamknięte. 

Próba szczelno ści 
• Za pomocą węża do napełniania podłą-

czyć zawór rozgałęźny (razem 
z manometrami) i butlę z suchym azotem 
do portu serwisowego. 

 

UWAGA: Do próby szczeln o-
ści nale ży stosowa ć zawór 
rozgał ęźny (reduktor).  

Niedopuszczalne jest stosow anie do 
tego celu zaworu odcinaj ącego. Po-
krętło „Hi” zaworu rozgał ęźnego mu-
si by ć zawsze zamkni ęte. 
• Napełnić układ suchym azotem do ciśnienia 

nie większego niż 1 MPa. Gdy wskazanie 
manometru wyniesie 1 MPa, zamknąć zawór 
butli. Następnie sprawdzić nieszczelności 
przy pomocy roztworu mydła. 

 

UWAGA: Aby unikn ąć wni k-
nięcia do układu chłodz ącego 
azotu w stanie 

ciekłym, podczas napełniania gazem 
zawór butli musi znajdowa ć się wy-
żej ni ż jej dno. Zwykle butla jest 
używana w  pozycji pionowej.  

1. Wszystkie złącza rur (zarówno jednostki 
wewnętrznej, jak i zewnętrznej) oraz zawory 
serwisowe po stronie gazowej i ciekłej nale-
ży sprawdzić pod względem nieszczelno-
ści. Powstające bąbelki wskazują na nie-
szczelność. Mydło należy wytrzeć za po-
mocą czystej ściereczki. 

2. Po stwierdzeniu braku nieszczelności, obni-
żyć ciśnienie azotu luzując złącze węża do 
napełniania na butli z azotem. Po obniżenia 
się ciśnienia w układzie do ciśnienia nor-
malnego, odłączyć wąż od butli. 
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Metoda z u życiem wody z mydłem 
1.  Usunąć zaślepki z zaworów 2-drożnego 

i 3-drożnego. 
2.  Usunąć zaślepkę zaworu serwisowego z 

zaworu  3-drożnego. 
3.  W celu otwarcia zaworu 2-drożnego, obró-

cić trzon zaworu o ok. 90° w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, 
odczekać 2 - 3 sekundy i zamknąć go. 

4.  Za pomocą miękkiego pędzla nałożyć roz-
twór mydła lub neutralnego detergentu na 
połączenia jednostki wewnętrznej 
lub zewnętrznej. Sprawdzić nieszczelności 
w miejscach połączeń rur.  

5.  Pojawiające się pęcherzyki powietrza 
świadczą o istnieniu nieszczelności. 

 

 

Wyci ąganie pró żni 
1. W celu wyciągnięcia próżni z rur i jednostki 

wewnętrznej podłączyć koniec węża do 
napełniania opisanego w poprzedniej sek-
cji. Sprawdzić, czy pokrętło „Lo” reduktora 
jest w pozycji otwartej. Uruchomić pompę 
próżniową. 
Czas jej pracy zależy od długości rur 
i wydajności pompy. Poniższa tabela po-
kazuje czas potrzebny do opróżnienia. 

Czas potrzebny do opróżnienia przy użyciu 
pompy próżniowej o wydajności 115 l/h 

Jeżeli długość rur 
mniejsza niż 10m 

Jeżeli długość rur 
większa niż 10m 

nie mniej niż 10 min. nie mniej niż 15 min. 

2. Po osiągnięciu żądanego poziomu próżni, 
zamknąć pokrętło „Lo” reduktora 
i zatrzymać pompę próżniową. 

Zakończenie pracy 
1. Obrócić trzon zaworu części ciekłej 

w kierunku przeciwnym do ruchu wskazó-
wek zegara w celu jego pełnego otwarcia. 

2. Lekko poluzować wąż do napełniania pod-
łączony do portu serwisowego części ga-
zowej, aby obniżyć ciśnienie, a następnie 
odłączyć wąż od butli. 

3. Nałożyć nakrętkę kielichową i jej osłonę na 
port serwisowy części gazowej i dokręcić ją 
dokładnie przy pomocy klucza nastawnego. 
Czynność ta jest bardzo ważna ze względu na 
zachowanie szczelności układu. 

4. Umieścić zaślepki na obu zaworach serwi-
sowych części gazowej i ciekłej. Mocno je 
dokręcić. 

Kończy to proces usuwania powietrza przy 
użyciu pompy próżniowej. 
Klimatyzator jest teraz gotowy do rozruchu 
próbnego. 
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Montaż panelu czołowego (tylko ART COOL Galeria) 

1. Najpierw nale ży dokładnie sprawdzi ć 
zamontowanie pokrywy bocznej. 
Przymocowa ć przewód zasilaj ący w 
dolnym wy żłobieniu pokrywy bocznej 
po lewej stronie. 

 
 
 
 
 

2. Podłączyć przewody wi ązki do ste-
rownika. Najpierw przymocowa ć gór-
ną część panelu czołowego, nast ęp-
nie dopasowa ć jego cz ęść doln ą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Przykr ęcić na dole 2 wkr ęty i zawiesi ć 
hak panelu czołowego w zaczepie. 
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Instalacja interfejsu PI485 
Zamocowa ć płytk ę PCB interfejsu PI485, tak jak pokazano na rysunkac h. 

Szczegółowy opis instalacji znajduje się w instrukcji instalacji interfejsu PI485. 
 
15/17 kBtu/h 
19 kBtu/h  
21 kBtu/h  
 

 
 
 
 
21 kBtu/h 
25 kBtu/h  
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27 kBtu/h 
30 kBtu/h 
 

 
 
 
 
1Ø : 40 kBtu/h, 48 kBtu/h, 56 kBtu/h 
3Ø : 41 kBtu/h, 49 kBtu/h, 57 kBtu/h 
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Rozruch próbny 
1.  Sprawdzić, czy wszystkie połączenia rur i przewodów zostały  wykonane prawidłowo. 
2.  Sprawdzić, czy zawory serwisowe instalacji części gazowej i ciekłej są w pełni otwarte. 

Przygotowanie pilota zdalnego sterowania 

Usunąć z pilota zdalnego sterowania po-
krywę baterii przesuwając ją zgodnie ze 
strzałkami. 
Włożyć nowe baterie, zwracając uwagę na 
poprawną biegunowość - znaki (+) i (-). 
Założyć z powrotem pokrywę, przesuwając 
ją na swoje miejsce. 
 
 UWAGA  : 
• Stosować 2 baterie typu AAA (1,5V). Nie 

używać ładowanych akumulatorów. 
• Jeżeli system nie będzie używany przez 

dłuższy czas, wyjąć baterie z pilota zdal-
nego sterowania. 

Ocena działania 
Uruchomić urządzenie na 15 do 20 minut, 
następnie sprawdzić napełnienie systemu 
czynnikiem chłodniczym: 
1.  Zmierzyć ciśnienie na zaworze serwiso-

wym po stronie gazowej. 
2.  Zmierzyć temperaturę powietrza wloto-

wego i wylotowego. 
3.  Sprawdzić, czy różnica pomiędzy tem-

peraturą powietrza wlotowego, 
a temperaturą powietrza wylotowego 
wynosi co najmniej 8°C.  

4.  Dla porównania poniżej podano ciśnie-
nie po stronie gazowej w optymalnych 
warunkach (chłodzenie). 

Czynnik 
chłodniczy 

Temperatura  
zewnętrzna 

Ciśnienie na zaworze serwisowym 
po stronie gazowej 

R410A 35°C 0,83 ~ 0,93 MPa 

 UWAGA : Jeżeli rzeczywiste ciśnienie jest 
wyższe niż wskazane powyżej, 
układ jest najprawdopodobniej 
przeładowany i powinien być 
opróżniony. Jeżeli rzeczywiste 
ciśnienie jest niższe niż wska-
zane powyżej, układ jest naj-
prawdopodobniej niedoładowa-
ny i powinien być dopełniony. 
Klimatyzator jest teraz gotowy 
do użytku. 
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Kombinacje jednostek wewn ętrznych 
 Poniżej przedstawiono jednostki wewnętrzne możliwe do podłączenia do jednostki ze-
wnętrznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 UWAGA  : 1. Całkowita wydajność (w jednostkach kBtu/h) podłączonych jednostek wewnętrz-

nych jest określana jako suma wartości zawartych w nazwie modelu jednostki 
wewnętrznej. 

2. Kombinacja, w której całkowita wydajność podłączonych jednostek wewnętrz-
nych przekracza wydajność jednostki zewnętrznej, powoduje podczas ich jedno-
czesnej pracy zredukowanie wydajności każdej z jednostek wewnętrznych poni-
żej wydajności nominalnej. Dlatego też, jeśli pozwalają na to warunki, należy do-
bierać jednostki wewnętrzne w zakresie wydajności jednostki zewnętrznej. 

Typ Symbol 
chassis 

Nazwa modelu 
Wydajność (kBtu/h) 

7 9 12 18 24 

Ścienny 
S4      

S5      

Libero –E / Libero - R 
SB      

SC      

Art. Cool Libero 
SB      

SC      

ART COOL Galeria SF      

ART COOL Mirror 
SE      

S8      

Kasetonowy 1-stronny TC1      

Kasetonowy  
4-stronny 

TR      

TQ      

TP      

Kanałowy (wysoki spręż) BH      

Kanałowy (wysmukły) 
B1      

B2      

Kanałowy (do zabudowy) BP      

Przypodłogowo - sufitowy 
VE      

VB      

Konsole QA      
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Maksymalna wydajno ść kombinacji 
System wielorurowy  

Model 
(kBtu/h) 

Maks. liczba  
pomieszczeń 

Wydajność jednostek wewnętrz-
nych w kombinacji (kBtu/h) 

Maks. wydajność 
kombinacji* (kB-

tu/h) 
15 2 5  7  9  12 21 
17 2 5  7  9  12 24 
19 3 5  7  9  12  18 30 
21 3 5  7  9  12  18 33 
25 4 5  7  9  12  18  24 39 
27 4 5  7  9  12  18  24 41 
30 5 5  7  9  12  18  24 48 

* Max, wydajność kombinacji po przewymiarowaniu, należy zweryfikować z tabelą konfiguracji katalogu! 
 
System z rozdzielaczami  

Zasilanie Model 
(kBtu/h) 

Maks. liczba  
pomieszczeń 

Wydajność jednostek  
wewnętrznych w kombi-

nacji (kBtu/h) 

Maks. wydaj-
ność kombina-

cji* (kBtu/h) 

1Ø 
40 7 5  7  9  12  18  24 16~52 
48 8 5  7  9  12  18  24 19~62 
56 9 5  7  9  12  18  24 23~73 

3Ø 

37 6 5  7  9  12  18  24 16~46 
41 7 5  7  9  12  18  24 16~54 
47 8 5  7  9  12  18  24 19~62 
59 9 5  7  9  12  18  24 23~73 

* Max, wydajność kombinacji po przewymiarowaniu, należy zweryfikować z tabelą konfiguracji katalogu! 
 
Kombinację jednostek wewnętrznych należy dobrać w ten sposób, aby suma wskaźników 
wydajności jednostek wewnętrznych byłą mniejsza niż maksymalna wydajność kombinacji 
dla jednostki zewnętrznej. 

Jeśli powyższe wskazówki nie będą przestrzegane, spowoduje to problemy przy niskich 
wartościach warunków otoczenia, tzn. niektóre jednostki wewnętrzne w trybie ogrzewania 
nie będą zdolne do wydajnego grzania. 
 

Sposób obliczania całkowitej wydajno ści podł ączonych jednostek  
wewnętrznych: 

Należy zsumować wydajności wszystkich jednostek wewnętrznych, z tym że dla jednostek 
wewnętrznych typu z krytymi kanałami o wysokim spr ężu należy zastosować mnożnik 
1,3 razy .  
Przykład 1.  Jednostka zewnętrzna: A9UW566FA3 (FM56AH) (maksymalna wydajność do 

podłączenia wynosi 73kBtu) 
Jednostki wewnętrzne: AMNH186BHA0[MB18AH], AMNH246BHA0[MB24AH], 
AMNH246BHA0[MB24AH] 
(18+24+24) x 1,3 = 66 x 1,3 = 85,8kBtu: dla tej kombinacji mogą pojawić się problemy 

Przykład 1. Jednostka zewnętrzna: A9UW566FA3 (FM56AH) 
Jednostki wewnętrzne: AMNH186BHA0[MB18AH], AMNH246BHA0[MB24AH], 
AMNH18GD5L0[MS18AH] 
(18+24) x 1,3 + 18 = 72,6: ta kombinacja jest prawidłowa 
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Wskazówki dotycz ące instalacji nad morzem 

 
UWAGA  

1. Nie instalowa ć klimatyzatora w miejscach, gdzie wytwarzane s ą powoduj ące koro-
zję gazy kwa śne lub alkaliczne. 

2. Nie instalowa ć klimatyzatora w miejscach, gdzie nara żony on b ędzie na bezpo-
średnie oddziaływanie wiatru morskiego (słonego). Mo że to powodowa ć korozj ę 
wyrobu. Korozja, szczególnie skraplacza i żeberek parownika, mo że być przyczy-
ną nieprawidłowego działania lub zmniejszenia wydajno ści. 

3. Jeśli jednostka zewn ętrzna jest zainstalowana w pobli żu morza, nale ży unika ć 
bezpośredniego nara żenia jej na wpływ morskiego wiatru. W przeciwnym ra zie na-
leży zastosowa ć ochron ą antykorozyjn ą wymiennika ciepła. 

 
Wybór lokalizacji (jednostka zewn ętrzna) 
1) Jeśli jednostka zewnętrzna ma być zainstalowana w pobliżu wybrzeża morskiego, nale-

ży unikać bezpośredniego narażenia jej na wpływ morskiego wiatru. Należy ją zainsta-
lować ze strony przeciwnej do morskiego wiatru.  

 
 
2) W przypadku instalacji jednostki zewnętrznej na wybrzeżu morskim należy ustawić osło-

ny chroniące ją przed bezpośrednim wpływem wiatru morskiego. 

 

 

• Osłona powinna być mocna, np. betonowa, 
aby mogła chronić przed wiatrem od morza. 

• Szerokość i wysokość wiatrochronu powin-
na wynosić co najmniej 150% wymiaru jed-
nostki zewnętrznej. 

• W celu łatwego przepływu powietrza, po-
między jednostką zewnętrzną i wiatrochro-
nem należy zachować odległość 70cm. 

 
3) Należy wybrać miejsce z dobrym odpływem. 

1.  Jeśli nie można spełnić powyższych wymagań odnośnie instalacji nad morzem, w celu wyko-
nania dodatkowej ochrony antykorozyjnej należy skontaktować się z LG Electronics. 

2. Okresowo (co najmniej 1 raz na rok) należy przy pomocy słodkiej wody usuwać kurz i 
cząstki soli osadzone na wymienniku ciepła. 
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