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Kody modeli klimatyzatorów LG
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1 2 - 3 4 5 6 7 8 9 10

Kod   

1  Centrum produkcyjne,  L: Chang-won R22 N: Indie
Czynnik     A: Chang-won R410A Z: Brazylia

C: Chang-won R407C D: Indonezja
T: Chiny M: Meksyk
K: Turcja R22 V: Vietnam
E: Turcja R410A S: Inne zród³a
H: Tailandia

2  TypProduktu A~Z S: Klimatyzator typu split

3                                       A~Z C: Tylko chlodzenie
H: Pompa ciep³a
X: C/O + E/Grzanie
Z: H/P + E/Grzanie

V: AC Inverter C/O
N: AC Inverter H/P
Q: DC Inverter C/O
W: DC Inverter H/P

4, 5              0~9
Ex. "09" 9,000 Btu/h

6                       1~9 1: 115V/60Hz, A: 220V, 50Hz, 3Æ
A~Z 2: 220V/60Hz B: 208~230V, 60Hz, 3Æ

3: 208-230V/60Hz C: 575V, 50Hz, 3Æ
5: 200-220V/50Hz D: 440~460, 60Hz, 3Æ
6: 220-240V/50Hz E: 265V, 60Hz
7: 110V, 50/60Hz F: 200V, 50/60Hz
8: 380-415V/50Hz
9: 380-415V/60Hz

7             A~Z Nazwa obudowy jednostki
Ex. LSP SP Chassis

8        A~Z               Wygl¹d
Kolor (Artcool Model)

9 Funkcje A~Z

10                  Numer serii                    

* Kolory klimatyzatorów ARTCOOL

Numer seryjny klimatyzatora LG

Typ Znaczenie

A~Z

Kod modelu

Wydajnoœæ

Ch³odzenie/Grzanie/Inverter

Ch³odzenie/Wydajnoœæ grzewcza

Zakres elektryczny

Obudowa

Wygl¹d

1~9

R            Lustrzany

W           Bia³y

B            Niebieski

D            Drewniany

M            Metaliczny

C            Wiœniowy

Standard

Standard + wylot powietrza w 4 kierunkach 

Filtr plazmowy

Filtr plazmowy + wylot powietrza w 4 kierunkach

Tele + LCD

Tele + LCD + Nano plazma + wylot powietrza w 4 kierunkach

Nano plazma F + A/Czyszczenie + Niski A

Nano plazma F + A/Czyszczenie+ wylot powietrza w 4 kierunkach + Niski A

Tele + LED + wylot powietrza w 4 kierunkach

Internet

Plazma F + wylot powietrza w 4 kierunkach + generator  OXY

Nano plazma F+ (A/prze³¹cznik) + A/Czyszczenie

Nano plazma F+ (A/prze³¹cznik) + A/Czyszczenie+ wylot powietrza w 4 kierunkach

Nano plazma F+ (A/prze³¹cznik) + A/Czyszczenie + PTC

Nano plazma F+ (A/prze³¹cznik) + A/Czyszczenie+ wylot powietrza w 4 kierunkach + PTC

Nano plazma F+ (A/prze³¹cznik) + A/Czyszczenie+ wylot powietrza w 4 kierunkach + Niski A+ PTC

Ujemny ION + A/Czyszczenie

(Nano) Plazma + Ujemny ION + A/Czyszczenie

Wylot powietrza w 4 kierunkach+ (Nano)Plazma +Ujemne ION + Zdrowe osuszanie + A/Czyszczenie 

Nano plazma F + wylot powietrza w 4 kierunkach + (A/prze³¹cznik) + A/czyszczenie

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

U



Aby zapobiec okaleczeniu u¿ytkownika lub innych osób oraz uszkodzeniu innych przedmiotów, 
nale¿y postêpowaæ zgodnie z poni¿szymi wskazówkami.                                                            .
 Nieprawid³owe postêpowanie, lekcewa¿enie niniejszej instrukcji mo¿e spowodowaæ okaleczenia 
    lub uszkodzenia, których waga jest klasyfikowana poprzez oznaczenie nastêpuj¹cymi znakami.
· 

UWAGA

Oznaczenie to wskazuje na mo¿liwoœæ spowodowania œmierci lub powa¿nego 
okaleczenia.

Oznaczenie to wskazuje na mo¿liwoœæ spowodowania uszkodzenia lub zniszczenia 
jedynie przedmiotów.

Tego nie wolno robiæ.

To trzeba koniecznie wykonaæ.

Instalacja
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Warunki bezpiecznego u¿ytkowania 

Nie wolno stosowaæ uszkodzonych przewodów 
zasilaj¹cych, wtyczek lub obluzowanych gniazd.

Zawsze nale¿y zainstalowaæ oddzielny obwód 
i bezpiecznik.

Istnieje niebezpieczeñstwo pora¿enia 
pr¹dem elektrycznym

Istnieje niebezpieczeñstwo pora¿enia 
pr¹dem elektrycznym

Istnieje niebezpieczeñstwo pora¿enia 
pr¹dem elektrycznym

Istnieje niebezpieczeñstwo pora¿enia 
pr¹dem elektrycznym

Prawid³owo za³o¿yæ pokrywê czêœci elektrycznych 
na urz¹dzeniu wewnêtrznym  oraz panel obs³ugowy 
urz¹dzenia zewnêtrznego. 

Nie modyfikowaæ samemu ani nie przed³u¿aæ 
przewodu zasilaj¹cego.



W sprawie instalacji zawsze kontaktowaæ 
siê z punktem sprzeda¿y lub punktem 
serwisowym. 

Nie wolno samodzielnie instalowaæ, zdejmowaæ 
ani przeinstalowywaæ urz¹dzenia.

Istnieje niebezpieczeñstwo po¿aru, pora¿enia 
pr¹dem elektrycznym, eksplozji lub zranienia.

Istnieje niebezpieczeñstwo po¿aru, pora¿enia 
pr¹dem elektrycznym, eksplozji lub zranienia.

Istnieje niebezpieczeñstwo po¿aru, pora¿enia 
pr¹dem elektrycznym, eksplozji lub zranienia.

Podczas pracy urz¹dzenia nie wk³adaæ 
r¹k ani innych przedmiotów do wlotu 
lub wylotu powietrza.

Mo¿e to doprowadziæ do zranienia

Nie wolno instalowaæ urz¹dzenia na wadliwej 
konstrukcji wsporczej.

Mo¿e to byæ przyczyn¹ zranienia, wypadku 
lub uszkodzenia wyrobu.

Upewniæ siê czy miejsce instalacji nie jest 
zniszczone „wiekiem”

Spadaj¹ce urz¹dzenie mo¿e to byæ przyczyn¹ 
zranienia, wypadku.

Nie wolno samodzielnie instalowaæ, 
zdejmowaæ ani przeinstalowywaæ 
urz¹dzenia.

5
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Wax T inh ner

Od³¹czaj¹c urz¹dzenie od zasilania, nale¿y 
chwytaæ za wtyczkê.

Istnieje niebezpieczeñstwo po¿aru 
lub pora¿enia pr¹dem elektrycznym.

Istnieje niebezpieczeñstwo po¿aru 
lub pora¿enia pr¹dem elektrycznym.

U¿ywaæ gniazda przeznaczonego dla danego 
urz¹dzenia

Istnieje niebezpieczeñstwo po¿aru 
lub pora¿enia pr¹dem elektrycznym.

Nie wolno dotykaæ (obs³ugiwaæ) urz¹dzenia 
mokrymi rêkoma.

Nie wolno umieszczaæ grzejników ani innych 
urz¹dzeñ w pobli¿u przewodu zasilaj¹cego

Nie pozwalaæ, aby woda dostawa³a 
siê do czêœci elektrycznych.

Istnieje niebezpieczeñstwo po¿aru, uszkodzenia 
urz¹dzenia lub pora¿enia pr¹dem elektrycznym.

W pobli¿u urz¹dzenia nie przechowywaæ 
ani nie u¿ywaæ gazów palnych.

Istnieje niebezpieczeñstwo po¿aru lub uszkodzenia
urz¹dzenia.

Istnieje niebezpieczeñstwo po¿aru 
lub pora¿enia pr¹dem elektrycznym.

U¿ytkowanie
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90º

UWAGA

Jeœli z urz¹dzenia dobiegaj¹ dziwne odg³osy 
lub zapachy, wy³¹czyæ wy³¹cznik instalacyjny 
lub od³¹czyæ przewód zasilaj¹cy.

Istnieje niebezpieczeñstwo po¿aru 
lub pora¿enia pr¹dem elektrycznym

Nie uk³adaæ wilgotnych rzeczy na wylocie 
powietrza od klimatyzatora

Istnieje niebezpieczeñstwo po¿aru, pora¿enia pr¹dem 
elektrycznym, uszkodzenia urz¹dzenia.

Instalacja

Po instalacji lub naprawie zawsze nale¿y sprawdziæ, 
czy nie ma ubytku gazu (czynnika ch³odniczego).

Zbyt ma³a iloœæ czynnika ch³odniczego mo¿e 
doprowadziæ do uszkodzenia urz¹dzenia.

W celu zapewnienia poprawnego odprowadzenia 
wody nale¿y zainstalowaæ przewód odp³ywowy.

Nieprawid³owe pod³¹czenie mo¿e byæ przyczyna
 wycieku wody do wnêtrza pomieszczenia.

Utrzymywaæ urz¹dzenie w pozycji poziomej 
w czasie instalacji

Zapobiegnie to wibracjom i wyciekowi wody

Transport urz¹dzeñ powinien byæ przeprowadzony 
przez dwie lub wiêcej osób.

Mo¿na w ten sposób unikn¹æ wypadku
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Do czyszczenia u¿ywaæ miêkkiej œciereczki. 
Nie stosowaæ agresywnych detergentów.

Istnieje niebezpieczeñstwo po¿aru, pora¿enia pr¹dem 
elektrycznym lub zniszczenia elementów urz¹dzenia 
ze sztucznego tworzywa.

Przy wyjmowaniu filtra powietrza nie dotykaæ 
metalowych czêœci urz¹dzenia. 
S¹ one bardzo ostre.

Istnieje niebezpieczeñstwo skaleczenia

Nie stawaæ i nie k³aœæ niczego na zewnêtrzne 
urz¹dzenie

Istnieje niebezpieczeñstwo zranienia ludzi 
oraz uszkodzenia urz¹dzenia

Podczas pracy urz¹dzenia nie wk³adaæ r¹k ani innych 
przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza

Znajduj¹ siê tam ostre ruchome elementy, które mog¹ 
skaleczyæ



W mm 1,090

H mm 314

D mm 172

Model
Wymiary Wszystkie modele

Jednostka wewnêtrzna 

Symbole

Ostrze¿enie o mo¿liwoœci pora¿enia pr¹dem elektrycznym

Ostrze¿enie o mo¿liwoœci wyst¹pienia trudnoœci w trakcie monta¿u klimatyzatora

Wymiary

9
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MODEL

Wymiary

W mm 870

H mm 655

D mm 320

L1 mm 370

L2 mm 340

L3 mm 25

L4 mm 630

L5 mm 25

L6 mm 546

L7 mm 162

L8 mm 162

L9 mm 54

L10 mm 74.5

L11 mm 79

Jednostka zewnêtrzna 

Strona cieczy 
- zawór trójdro¿ny

Strona gazu 
- zawór trójdro¿ny

Wszystkie modele

10
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Nazwa

l/h

Æ, V, Hz

3m /min

dB (A)±3 

Wydajnoœæ 
silnika

W

Waga (netto) kg

 g

Sterowanie (Góra & Dó³)

Pilot bezprzewodowy

Zawory 
serwisowe

Ciecz
cale(mm)

Gaz

Tryb snu

Kontrola przep³ywu powietrza (góra/dó³)

Przewód ³¹cz¹cy jednostki

Przewód zasilaj¹cy

AS-C186TLB1, AS-C186TLM1

AS-C186TMA1, AS-C186TNA1

AS-C246TLB0, AS-C246TLM0

AS-C246TMA0, AS-C246TNA0

18500 23500

2.12 2.9

1Æ, 220/240V, 50Hz 1Æ, 220/240V, 50Hz

13 15.1

42 42

42 47

55 57

1690 2290

7.5 10.5

10.95 10.26

22 29

61 82.9

12 12

60 60

1180(R410A) 1450(R410A)

L.C.D                   L.C.D 

1/4" (6.35) 3/8" (9.52)

1/2" (12.7) 5/8" (15.88)

Standardowo Standardowo

1.5mm2 2.5mm2

1.5mm2 2.5mm2

Model

Jednostki

Wydajnoœæ ch³odnicza

Osuszanie

�ród³o zasilania

Btu/h

jednostka 
wewnêtrzna
jednostka 

zewnêtrzna

jednostka 
wewnêtrzna
jednostka 

zewnêtrzna

Przep³yw 
powietrza

jednostka 
wewnêtrzna
jednostka 

zewnêtrzna

Poziom 
g³oœnoœci

ch³odzenie

ch³odzenie

ch³odzenie

jednostka 
wewnêtrzna
jednostka 

zewnêtrzna

Pr¹d rozruchowy

E.E.R

Pobór mocy

A

W

Btu/hW

Iloœæ czynnika

Standardowo Standardowo

Standardowo Standardowo

Specyfikacja techniczna klimatyzatorów
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AS-H186TLB0, AS-H186TLM0

AS-H186TMA0, AS-H186TNA0

AS-H246TLB0, AS-H246TLM0

AS-H246TMA0, AS-H246TNA0

18500 23500

19000 23500

2.12 2.9

1Æ, 220/240V, 50Hz 1Æ, 220/240V, 50Hz

13 15.1

42 42

42 47

55 57

1690 2290

1740 2450

7.5 10.5

8.0 11.0

10.95 10.26

3.20 2.81

22 29

61 82.9

12 12

60 60

1180(R410A) 1450(R410A)

L.C.D 

1/4" (6.35) 3/8" (9.52)

1/2" (12.7) 5/8" (15.88)

1.5mm2 x 0.75mm2 1.5mm2 x 0.75mm2

1.5mm2 2.5mm2

Nazwa

Model

Jednostki

l/h

Æ, V, Hz

3m /min

dB (A)±3 

Wydajnoœæ 
silnika

W

Waga (netto) kg

 g

Sterowanie (Góra & Dó³)

Pilot bezprzewodowy

Zawory 
serwisowe

Ciecz
cale(mm)

Gaz

Tryb snu

Kontrola przep³ywu powietrza (góra/dó³)

Przewód ³¹cz¹cy jednostki

Przewód zasilaj¹cy

Wydajnoœæ ch³odnicza
Btu/h

jednostka 
wewnêtrzna

jednostka 
zewnêtrzna

jednostka 
wewnêtrzna

jednostka 
zewnêtrzna

Przep³yw 
powietrza

jednostka 
wewnêtrzna

jednostka 
zewnêtrzna

Poziom 
g³oœnoœci

ch³odzenie

ch³odzenie

jednostka 
wewnêtrzna

jednostka 
zewnêtrzna

Pr¹d rozruchowy

COP

Pobór mocy

A

W

W/W

Iloœæ czynnika

grzanie

ch³odzenie

grzanie

grzanie

E.E.R Btu/hW

Standardowo Standardowo

Standardowo Standardowo

Standardowo Standardowo

�ród³o zasilania

Osuszanie

Wydajnoœæ grzewcza

L.C.D 



W przypadku wiêkszym ni¿ 5m

Wydajnoœæ oparta jest na d³ugoœci 
standardowej, a maksymalnie 
dopuszczalna d³ugoœæ na zasadnoœci 
dzia³ania. Pu³apka olejowa powinna 
byæ instalowana co 5-7 metrów.

Wiêcej ni¿ 10cm

Wiêcej ni¿ 10cm

Wiêcej ni¿ 60cm

Wiêcej ni¿ 60cm

Wiêcej ni¿ 70cm

WymiaryWydajnoœæ

(Btu/h) Gaz
A (m) (g/m)B (m)(m)

7k~14k
3/8"(Æ 9.52) 1/4"(Æ  6.35) 4 lub 7.5 7 15 20

1/2"(Æ 12.7) 1/4"(Æ            6.35) 4 lub 7.5 7 15 20

1/2"(Æ 12.7) 1/4"(Æ  6.35) 4 lub 7.5 15 30 20

18k~28k 5/8"(Æ 15.88) 1/4"(Æ   6.35) 4 lub 7.5 15 30 20

5/8"(Æ 15.88) 3/8"(Æ  9.52) 4 lub 7.5 15 30 30

30k~38k
5/8"(Æ  15.88) Æ   7.5 15 30 30

3/4"(Æ 19.05) Æ   7.5 15 30 50

Jednostka zewnêtrzna 

Jednostka 
zewnêtrzna 

A

B

Jednostka wewnêtrzna 

Jednostka 
wewnêtrzna 

Jednostka 
wewnêtrzna 

Jednostka wewnêtrzna 

A

B

A

B

Ciecz

3/8"(

3/8"( 9.52)

9.52)

Pu³apka olejowa

UWAGA!

Klasa
Odleg³oœæ (cm)

A B

7K~28K 10 5

30K~38K 30 12

• Nie nale¿y instalowaæ jednostki w pobli¿u Ÿród³a ciep³a 
  lub pary.
• Nie nale¿y instalowaæ urz¹dzenia w miejscu, gdzie 
   swobodny przep³yw powietrza jest utrudniony.
• Dobr¹ lokalizacj¹ jest miejsce w pomieszczeniu, gdzie 
  umo¿liwiony jest obieg powietrza.
• Przy wyborze lokalizacji nale¿y wzi¹æ pod uwagê 
   zapobieganie ha³asowi
• Nie nale¿y instalowaæ urz¹dzenia w pobli¿u wejœæ.
• Nale¿y zapewniæ wystarczaj¹c¹ odleg³oœæ - pokazan¹ 
   na schemacie przy pomocy strza³ek - od œciany, sufitu, 
   ogrodzenia lub innych przeszkód.

Wybór najlepszej lokalizacji

Jednostka wewnêtrzna

Wiêcej ni¿ „B”

Wiêcej ni¿ „B”

Wiêcej ni¿ „A”

Wiêcej ni¿ 2.3 m

Urz¹dzenie wewnêtrzne nale¿y 
instalowaæ na œcianie,  której  
wysokoœæ wynosi ponad 2,3 metra
Min ima lna  d ³ugoœæ  ins ta lac j i  
do d³ugoœci 7.5 instalacji minimalizuje 
wibracje i nadmiern¹ g³oœnoœæ

UWAGA!

· Jeœli nad jednostk¹ zamontowany zostanie daszek 
   dla ochrony przed bezpoœrednim dzia³aniem s³oñca 
   lub deszczu, nale¿y pamiêtaæ aby nie ograniczaæ 
   oddawania ciep³a ze skraplacza.
· Odleg³oœæ ty³u i boków urz¹dzenia od œciany powinna 
   byæ wiêksza ni¿ 10 cm. Nie nale¿y stawiaæ nic bli¿ej 
   ni¿ 70 cm od frontu urz¹dzenia.
· W miejscu umieszczenia urz¹dzenia nie powinno byæ 
   zwierz¹t lub roœlin, które nara¿one mog³yby byæ na 
   wypuszczane gor¹ce powietrze.
· Nale¿y zapewniæ dostateczn¹ odleg³oœæ od œciany, 
   sufitu, ogrodzenia lub innych przeszkód, jak to zosta³o 
   pokazane na zamieszczonym rysunku.

Jednostka zewnêtrzna

D³ugoœæ 
standardowa

Maksymalna 
d³ugoœæ 
instalacji 

Dodatkowa 
iloœæ 

czynnika 

Wysokoœæ
maksymalna

13



P³yta monta¿owa

Œruba typu „A”

Æ  70mm

Lewa tylna rura                                           Prawa tylna rura

Lewa tylna rura                                           Prawa tylna rura

C

D B

A
Æ 70mm

Æ 70mm

C E A

BD

A B C D

SJ 90 20 80 20

SL, SK 45 40 80 20

SQ 75 12 80 12

SR 0 40 20 40

ST 105 0 210 0

Obudowa

Obudowa

(Grade)
Odleg³oœæ (mm)

Odleg³oœæ (mm)

A B C D E

SM 180 115 - 115 50

SN 180 115 195 115 -

(Grade)

Jak zamontowaæ p³ytê monta¿ow¹

Œciana wybrana do zamontowania urz¹dzenia musi 
byæ mocna i wystarczaj¹co solidna, aby zapobiec 
powstawaniu wibracji.

1. Przymocuj p³ytê monta¿ow¹ na œcianie przy pomocy 
    4 œrub typu „A". Przy monta¿u na œcianie betonowej 
    nale¿y rozwa¿yæ u¿ycie œrub kotwicowych.
    Zawsze przymocowuj p³ytê monta¿ow¹ poziomo 
    poprzez wyrównanie zaznaczonych linii przy pomocy 
    sznurka i poziomicy

2. Zmierz œcianê oraz zaznacz œrodek. Rzecz¹ istotn¹ 
    jest te¿, aby zwracaæ nale¿yt¹ uwagê na umiejsco-
    wienie przewodów prowadz¹cych do gniazd poboru 
    mocy, typowo przez œciany. Wiercenie otworów przez 
    œciany w celu umieszczenia po³¹czeñ rurowych musi 
    byæ wykonane w sposób ca³kowicie bezpieczny.

P³yta monta¿owa

P³yta monta¿owa

5
-7

m
m

(3
/1

6
"~

5
/1

6
")

Wewn¹trz

Œciana

Zewn¹trz

Wywiercenie otworu w œcianie

· Otwór nale¿y wywierciæ wiert³em o œrednicy 70 mm 
  Otwór nale¿y wywierciæ b¹dŸ po prawej, b¹dŸ po lewej 
  stronie, przy czym otwór powinien byæ lekko nachylony 
  w kierunku strony zewnêtrznej.
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Usuwanie zadziorów

Czynnoœæ poszerzania

Sprawdzanie

mm                           cale

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

6.35 1/4 0 ~ 0.5

9.52 3/8 0 ~ 0.5

12.7 1/2 0 ~ 0.5

15.88 5/8 0 ~ 1.0

19.05 3/4 1.0 ~ 1.3

Œrednica przy³¹czy A

Rozszerzenie

Podstawow¹ przyczyn¹ ulatniania gazu jest niew³aœciwe 
poszerzenie otworów. Czynnoœæ tê nale¿y przeprowadziæ 
w sposób nastêpuj¹cy.

Przycinanie rur oraz kabla

· U¿yj dodatkowego zestawu do rur lub zakup go.
· Dokonaj pomiaru odleg³oœci pomiêdzy urz¹dzeniem 
   wewnêtrznym i zewnêtrznym.
· Ucinaj rury trochê d³u¿sze ni¿ wynosi pomierzona 
   odleg³oœæ
· Ucinaj kabel 0 1,5 m d³u¿szy ni¿ wynosi d³ugoœæ rury

Nak³adanie nakrêtki

· Usuñ nakrêtki zamocowane do urz¹dzenia zewnêtrznego 
   i wewnêtrznego, a nastêpnie na³ó¿ je na rurê/ przewód 
   rurowy po ca³kowitym usuniêciu zadziorów (nie jest mo¿liwe 
   ich nasadzenie po zakoñczonej czynnoœci rozszerzenia)

· Wykonuj rozszerzanie, stosuj¹c narzêdzie do 
   rozszerzania, jak pokazano ni¿ej na rysunku

mm

Uchwyæ mocno rurê miedzian¹ w gwintowniku 
o wymiarach podanych w powy¿szej tabelce.

· Porównaj wykonanie rozszerzenia 
   z poni¿szym rysunkiem
· Jeœli rozszerzenie jest uszkodzone, 
   nale¿y ten uszkodzony odcinek uci¹æ 
   i rozpocz¹æ czynnoœæ rozszerzania 
   od pocz¹tku.

= Nieprawid³owa obróbka 
przy rozszerzaniu =

15

· Nale¿y bezwzglêdnie, ca³kowicie usun¹æ wszystkie 
   zadziory z uciêtego przekroju poprzecznego 
   rury / przewodu rurowego.
· Przy usuwaniu zadziorów nale¿y skierowaæ koniec 
   rury miedzianej w dó³, celem unikniêcia wpadania 
   opi³ków do wnêtrza rury
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Prawa tylna czêœæ rury

1. PrzeprowadŸ przewody rurowe oraz w¹¿ drena¿owy 
   w kierunku do prawej tylnej strony.

4.  Instalowanie jednostki wewnêtrznej

• Zawieœ urz¹dzenie na haku w górnej czêœci p³yty 
 monta¿owej (wykorzystaj dwa haki znajduj¹ce siê 
 w tylnej, górnej czêœci urz¹dzenia z górn¹ krawêdzi¹ 
 p³yty monta¿owej). Upewnij siê, ¿e haki s¹ dobrze 
 osadzone na p³ycie monta¿owej przez ich poruszanie 
 w prawo i w lewo

5. Pod³¹czenie przewodów rurowych do jednostki 
    wewnêtrznej oraz wê¿a drena¿owego do rury 
    drena¿owej•

Uwaga

Pod³¹czenie rury - jednostka wewnêtrzna 

· Przygotowanie przewodów rurowych urz¹dzenia 
  wewnêtrznego oraz wê¿a drena¿owego dla celów 
  przeprowadzenia przez œcianê.
· Zdejmij plastikowe zabezpieczenie rury (patrz zdjêcie 
  poni¿ej) oraz wysuñ rurê i w¹¿ drena¿owy z opakowania. 
· Umieœæ plastikowy uchwyt rury w pierwotnym po³o¿eniu

2. WsadŸ kabel ³¹czeniowy, wyprowadzony z jednostki 
    zewnêtrznej poprzez otwór, do jednostki wewnêtrznej

· Nie pod³¹czaj kabla do jednostki wewnêtrznej. 
· Zrób ma³¹ pêtle na kablu w celu póŸniejszego 
  ³atwiejszego pod³¹czenia

3. Owiñ taœm¹ rurê, w¹¿ drena¿owy oraz kabel 
    ³¹czeniowy. Upewnij siê, czy w¹¿ drena¿owy 
    znajduje siê po najni¿szej stronie wi¹zki. 
    Umiejscowienie go na górze mo¿e spowodowaæ 
    przelewanie z miski drena¿owej. 

Jeœli w¹¿ drena¿owy uk³adany jest 
wewn¹trz pomieszczenia, nale¿y 
go zaizolowaæ (piankowym poliety-
lenem lub materia³em równorzêdnym).

Dociœnij dolny lewy i prawy bok urz¹dzenia do p³yty 
monta¿owej, a¿ haki zaskocz¹ i znajd¹ siê w swoich 
otworach (s³ychaæ dŸwiêk klikniêcia)

Rura strony 
gazu

Rura strony 
cieczy

Kabel ³¹cz¹cy

W¹¿ 
drena¿owy

W¹¿ drena¿owy



• ·Przykrêæ nakrêtkê rozszerzon¹ przy u¿yciu klucza.

• W przypadku wyd³u¿ania wê¿a drena¿owego, 
do urz¹dzenia wewnêtrznego nale¿y zainstalowaæ 
rurê drena¿ow¹

5. Owiñ materia³ izolacyjny wokó³ czêœci ³¹czeniowej.

• Zawiñ materia³ izolacyjny na zak³adkê wokó³ 
 rury ³¹czeniowej oraz materia³u izolacyjnego 
 rury jednostki wewnêtrznej. Przylep je razem 
 taœm¹ winylow¹, tak aby nie by³o przerw.

• Owiñ miejsca odcinka obudowy tylnej rury taœm¹ 
winylow¹

• · Zwi¹¿ razem przewód rurowy oraz w¹¿ drena¿owy 
   poprzez owiniêcie ich taœm¹ winylow¹ na tym odcinku, 
   na którym bêd¹ wpasowane do czêœci podstawy 
   monta¿owej tylnej rury.

1. PrzeprowadŸ przewody rurowe oraz w¹¿ drena¿owy 
    do po³o¿enia otworu rur.

2. Wyci¹gnij rury, przewód drena¿owy, kabel ³¹czeniowy 
    poprzez otwór jednostki wewnêtrznej

LEWA TYLNA CZÊŒÆ RURY 

mm inch kg.m

Æ 6.35 1/4 1.8

Æ 9.52 3/8 4.2

Æ 12.7 1/2 5.5

Æ 15.88 5/8 6.6

Æ 19.05 3/4 6.6

Œrednica przy³¹czy Moment obrotowy

Klucz dynamometryczny

Rura jednostki wewnêtrznej

Klucz (umocowany)

Z³¹cze

Nakrêtka rozszerzona

W¹¿ drena¿owy 
jednostki wewnêtrznej

Taœma 
winylowa

Klej

Rura drena¿owa

Taœma plastikowa
Materia³ izolacyjny

Taœma winylowa (w¹ska)

Rura 
³¹czeniowa

Kabel ³¹czeniowy

Rura jednostki 
wewnêtrznej

Rura

Owiñ taœm¹ winylow¹

Rura drena¿owa

Rura

Taœma winylowa 
(szeroka)

Rura drena¿owa

Przewód ³¹czeniowy

Owiñ taœm¹ winylow¹
Taœma 
winylowa 
(szeroka)
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3. WprowadŸ kabel ³¹czeniowy do jednostki wewnêtrznej

• Nie pod³¹czaj kabla do jednostki wewnêtrznej

• Zrób ma³¹ pêtlê na kablu dla póŸniejszego ³atwiejszego 
pod³¹czenia

4. Owiñ taœm¹ w¹¿ drena¿owy oraz kabel ³¹czeniowy

• Kabel ³¹czenia

5. Instalowanie jednostki wewnêtrznej

•  Zdejmij urz¹dzenie wewnêtrzne z haków znajduj¹cych 
  siê na górze p³yty instalacyjnej.

•  W³ó¿ rozpórkê pomiêdzy urz¹dzenie, a p³ytê monta¿ow¹ 
 oraz oddziel tyln¹ czêœæ urz¹dzenia od œciany.

6. Pod³¹czenie przewodów rurowych do urz¹dzenia 
    wewnêtrznego oraz wê¿a drena¿owego do rury 

• Wyrównaj œrodek przewodów rurowych i œciœnij mocno 
 rêk¹ nakrêtkê poszerzon¹

• Tighten the flare nut with a wrench.

• W przypadku wyd³u¿ania wê¿a drena¿owego, do 
 urz¹dzenia wewnêtrznego nale¿y zainstalowaæ 
 rurê drena¿ow¹

7. Owiñ materia³ izolacyjny wokó³ czêœci ³¹czeniowej.

•
 Zawiñ materia³ izolacyjny na zak³adkê wokó³ rury 
 ³¹czeniowej oraz materia³u izolacyjnego rury jednostki 
 wewnêtrznej. Przylep je razem taœm¹ winylow¹, tak 
 aby nie by³o przerw.

• Owiñ miejsca odcinka obudowy tylnej rury taœm¹ winylow¹

mm kg.m

Æ  6.35 1/4 1.8

Æ 9.52 3.8 4.2

Æ 12.7 1/2 5.5

Æ15.88 5/8 6.6

Æ  19.05 3/4 6.6

Œrednica przy³¹czy Moment obrotowy

Taœma winylowa
Klej

Rura 
drena¿owa

W¹¿ drena¿owy 
jednostki wewnêtrznej

Taœma plastikowa
Materia³ izolacyjny

Taœma winylowa 
(w¹ska)

Rura 
³¹czeniowa

Kabel ³¹czeniowy

Rura jednostki 
wewnêtrznej

Rura

Taœma 
winylowa 
(szeroka)

Owiñ taœm¹ winylow¹

P³yta monta¿owa

Rozpórka

Jednostka 
wewnêtrzna

8cm

Przewód 
rury 
jednostki 
wewnêtrznej

Nakrêtka 
rozszerzona

Rury

Klucz dynamometryczny

Rura jednostki wewnêtrznej

Klucz (umocowany)

Z³¹cze

Nakrêtka rozszerzona
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• Zwi¹¿ razem przewód rurowy oraz w¹¿ drena¿owy 
poprzez owiniêcie ich taœm¹ winylow¹ na tym odcinku, 
na którym bêd¹ wpasowane do czêœci podstawy 
monta¿owej tylnej rury.

8. PrzeprowadŸ z powrotem przewody rurowe 
    oraz w¹¿ drena¿owy na tylnej czêœci podstawy 
    monta¿owej przy pomocy uchwytu rurowego.

9. Zamocuj przewody rurowe oraz w¹¿ drena¿owy 
    na tylnej czêœci podstawy monta¿owej przy 
    pomocy uchwytu rurowego

• Zawieœ brzeg uchwytu rury na zacisku podstawy 
 monta¿owej oraz wepchnij ty³ uchwytu rury do ty³u 
 podstawy monta¿owej

10.  Instalowanie jednostki wewnêtrznej 

• Usuñ rozpórkê

• Upewnij siê czy haki s¹ dobrze osadzone na 
 p³ycie monta¿owej, poruszaj¹c je w lewo 
 i w prawo.

Dociœnij lewy bok urz¹dzenia do p³yty monta¿owej, 
a¿ haki zaskocz¹ i znajd¹ siê w swoich otworach 
(s³ychaæ dŸwiêk klikniêcia.)

1. Wyrównaj œrodek przewodów rurowych i œciœnij 
    mocno rêk¹ nakrêtkê poszerzon¹

2. Na koniec przykrêæ nakrêtkê rozszerzon¹ kluczem 
    dynamometrycznym

• Zwracaj uwagê, aby kierunek skrêcania byt 
 zgodny ze strza³k¹ na kluczu.

mm inch kg.m

Æ 6.35 1/4 1.8

Æ 9.52 3/8 4.2

Æ 12.7 1/2 5.5

Æ15.88 5/8 6.6

Æ19.05 3/4 6.6

Œrednica przy³¹czy Moment obrotowy

W¹¿ drena¿owy
Taœma winylowa 
(w¹ska)

Rura

Owiñ taœm¹ winylow¹ 
(szerok¹)

Rura 
przeprowadzana 
przez otwór

Jednostka wewnêtrzna
Przewód rurowy strony gazu
(wiêksza œrednica)

Przewód rurowy 
strony cieczy 
(mniejsza œrednica)

Klucz dynamometryczny

Uchwyt rury

W¹¿ drena¿owy

Kabel ³¹czeniowy 

Pod³¹czenie przewodów rurowych 
do jednostki zewnêtrznej
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1. G£ÓWNE FUNKCJE URZ¥DZENIA 

WYŒWIETLACZ   

1) Model C/O 

WskaŸnik operacyjny 

·    W³¹czony podczas dzia³ania, wy³¹czony, kiedy urz¹dzenie nie pracuje 

·    B³yska w przypadku nieprawid³owej pracy termistora (3 sekundy wy³¹czenia 

/ 0,5 sekundy w³¹czenia)  

WskaŸnik trybu snu 

·    W³¹czony podczas trybu snu; wy³¹czony, jeœli tryb snu jest skasowany lub 

urz¹dzenie nie pracuje. 

WskaŸnik zegara  

·    W³¹czony podczas trybu pracy zegara (w³¹cz. / wy³¹cz.); wy³¹czony o ile 

zakoñczono ustawienie zegara  

WskaŸnik pracy sprê¿arki 

·    Podczas pracy urz¹dzenia; w³¹czony w trakcie pracy sprê¿arki, wy³¹czony, kiedy 

sprê¿arka jest wy³¹czona, nie pracuje 

2) Model H/P 

WskaŸnik operacyjny 

·    W³¹czony podczas dzia³ania, wy³¹czony, kiedy urz¹dzenie nie pracuje 

·    B³yska, w przypadku nieprawid³owej pracy termistora ( 3 sekundy wy³¹czenia / 0,5 
sekundy w³¹czenia)  

WskaŸnik trybu snu 

·    W³¹czony podczas trybu snu; wy³¹czony, jeœli tryb snu jest nieaktywny lub 

urz¹dzenie nie pracuje. 

WskaŸnik zegara 

·    W³¹czony podczas trybu pracy zegara (w³¹cz. / wy³¹cz.); wy³¹czony o ile 

zakoñczono ustawienie zegara. 

WskaŸnik odszraniania 

·    Wy³¹czony z wyj¹tkiem gor¹cego startu podczas trybu pracy ogrzewania lub przy 

sterowaniu rozmra¿aniem 

·

21
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Tryb operacji ch³odzenia 

·     kiedy temperatura powietrza wlotowego bêdzie 0,5°C poni¿ej temperatury 

nastawionej, sprê¿arka oraz wentylator zewnêtrzny zatrzymuj¹ siê 

·  jeœli o 0,5°C bêdzie powy¿ej temperatury nastawionej, to sprê¿arka i wentylator 
podejmuj¹ operacjê

 

Sprê¿arka w³¹czona temperatura                                       Þ ustawiona temperatura +0,5°C 
 

Sprê¿arka wy³¹czona temperatura                                     Þ ustawiona temperatura - 0,5°C  

Podczas opcji w³¹czona sprê¿arka, urz¹dzenie pracuje przy prêdkoœci przep³ywu 

powietrza ustaw ionego zdalnym sterowaniem. Podczas kiedy sprê¿arka nie 

w³¹czona, urz¹dzenie pracuje na niskim przep³ywie powietrza niezale¿nie od 

ustawienia.  

Tryb zdrowego odwil¿ania 

Kiedy operacja odwil¿ania ustawiona za pomoc¹ pilota zdalnego sterowania zostaje 

uruchom iona, to wówczas temperatura powietrza wlotowego zostaje rozpoznana, a 

temperatura koñcowa zostaje  automatycznie nastawiona zgodnie z temperatur¹ 

powietrza wlotowego  

26°C temperatura powietrza wlotowego                                                    
                        

Þ 25  

24°C temperatura powietrza wlotowego < 26°C     Þ  temperatura powietrza wlotowego -1°C  

18°C temperatura powietrza wlotowego < 24°C     Þ  temperatura powietrza wlotowego 0,5°C  

Temperatura powietrza wlotowego < 18°C                                                            Þ 18 °C

°C

 

1) o ile urz¹dzenie jest w³¹czone, sprê¿arka wy³¹czona, wentylator wewnêtrzny 

powtarza nisk¹ prêdkoœæ przep³ywu powietrza oraz przerwê  

2) o ile temperatura powietrza wlotowego znajduje siê pomiêdzy temperatur¹ 

w³¹czonej sprê¿arki, a temperatur¹ wy³¹czonej sprê¿arki, powtarzane s¹ 

operacje 10 minut odwil¿ania oraz 4 minut wy³¹czonej pracy sprê¿arki  

Sprê¿arka w³¹czona temperatura                                        Þ ustanowiona temperatura + 0,5°C
 

Sprê¿arka wy³¹czona temperatura                                      Þ ustanowiona temperatura - 0,5°C   

·  Podczas 10 minutowej operacji odwil¿ania, wentylator wewnêtrzny pracuje na 

niskiej prêdkoœci przep³ywu powietrza.  

Sprê¿arka w³¹czona temperatura                        Þ temperatura ustanowiona  

Sprê¿arka wy³¹czona temperatura                      Þ temperatura ustanowiona + 3°C  

Tryb operacji ogrzewania 

· Jeœli temperatura powietrza wlotowego osi¹gnie wartoœæ +3 ... powy¿ej 

temperatury ustalonej sprê¿arka zostaje wy³¹czona. Jeœli poni¿ej 

ustanowionej temperatury sprê¿arka zostaje wy³¹czona. 
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priorytet 1: sterowanie rozmra¿aniem realizowane jest zgodnie z temperatur¹ rury 

wewnêtrznej 60 mi nut po starcie trybu operacji ogrzewania

 
priorytet 2: zostaje dokonany pomiar ró¿nicy temperatur pomiêdzy temperatur¹ rury 

wewnêtrznej, a temperatur¹ powietrza wlotowego w 23 minut póŸniej ( D T1 ) i 60 

minut póŸniej (D T2) od startu trybu ogrzewania, w wyniku którego rozpoczyna siê 

sterowanie operacj¹ rozmra¿ania zgodnie z obliczon¹ ró¿nic¹ ( D T = D T1 - D T2)

 
priorytet 3: sterowanie rozmra¿aniem jest wykonywane zgodnie z ró¿nic¹ temperatur 

(D TE = TE1 - TE2) pomiêdzy temperaturami rur wewnêtrznych w 25 minut póŸniej 

(TE1) a 60 minut póŸniej (TE2) po starcie trybu ogrzewania 

 ·

 

Kiedy temperatura rury wewnêtrznej wynosi 41°C lub powy¿ej sterowanie 

odszraniania nie jest realizowane, nawet jeœli zachodzi jeden z wymienionych 

wy¿ej priorytetów
 ·

 
Podczas przebiegu sterowania procesem odszraniania sprê¿arka jest 

w³¹czona a natomiast wentylator wewnêtrzny, wentylator zewnêtrzny oraz 

zawór czterodrogowy s¹ wy³¹czone.
 

Operacja przerywana („Fuzzy”)    (model C/O) 
·  Zgodnie z temperatur¹ nastawion¹ wed³ug regu³y Fuzzy, jeœli temperatura 

powietrza wlotowego jest o 0,5°C lub wiêcej poni¿ej temperatury nastawienia, to 

sprê¿arka zostaje wy³¹czona. Jeœli 0,5°C lub wiêcej powy¿ej ustawionej 

temperatury, to sprê¿arka zostaje w³¹czona  

  
  
  

  

Sterowanie procesem odszraniania

·

 

Podczas operacji w trybie ogrzewania i w celu ochronienia rury 

 
 

parownika urz¹dzenia zewnêtrznego od zamro¿enia, nale¿y 

 
 

powróciæ do pracy w obiegu ch³odz¹cym celem rozmro¿enia rury 

 
 

parownika jednostki zewnêtrznej

 

·

 

Sterowanie procesem odszraniania jest dostêpne po 60 minutach 

 
 

od uruchomienia trybu ogrzewania i nie zostaje przed³u¿one ponad 

 
 

12 minut

 

·

 

Sterowanie procesem odszraniania  podczas dzia³ania trybu

 

operacji 

 

ogrzewania jest realizowane zgodnie z nastêpuj¹cym porz¹dkiem 
pierwszeñstwa

· Jeœli sprê¿arka pracuje wentylator wewnêtrzny jest wy³¹czony,  

 

jeœli temperatura rury wewnêtrznej jest poni¿ej 20°C. a jeœli 

 
 

powy¿ej 28°C pracuje na niskiej lub nastawionej prêdkoœci 

 
 

przep³ywu powietrza. Jeœli temperatura rury wewnêtrznej jest 

 
 

pomiêdzy 20°C a 28°C pracuje z nadzwyczaj nisk¹ prêdkoœci¹ 

 
 

(a podczas trybu snu na œredniej prêdkoœci przep³ywu powietrza)

 

·

 

Jeœli urz¹dzenie pracuje a sprê¿arka jest wy³¹czona, to 

 
 

wentylator wewnêtrzny zostaje wy³¹czony, gdy temperatura 

 
 

rury wewnêtrznej jest poni¿ej 33°C, a gdy powy¿ej 35°C pracuje 

 
 

z nisk¹ prêdkoœci¹ przep³ywu powietrza

 

·

 

Podczas pracy w trybie grzania prêdkoœæ wentylatora jednostki 

 

zewnêtrznej jest regulowana automatycznie tak aby nie dopuœciæ 
do zadzia³ania zabezpieczen ia OLP

· W trakcie operacji rozmra¿ania zarówno wentylator wewnêtrzny 
jak i zewnêtrzny s¹ wy³¹czone.
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Sprê¿arka w³¹czona temperatura                                         Þ temperatura ustanowiona + 0,5°C  

Sprê¿arka wy³¹czona temperatura                                           Þ temperatura ustawiona + 0,5°C  

· Na pocz¹tku trybu operacji Fuzzy nastêpuje automatyczne ustawienie 

temperatury wybrane j zgodnie z temperatur¹ wlotu powietrza istniej¹c¹ w 

danym momencie.  

26°C temperatura powietrza wlotowego                                                                         Þ 25°C  

24°C temperatura powietrza wlotowego < 26°C     Þ temperatura powietrza wlotowego +1°C  

22°C temperatura powietrza wlotowego < 24°C   Þ temperatura powietrza wlotowego + 0,5°C  

18°C temperatura powietrza wlotowego < 22°C       Þ temperatura powietrza wlotowego  

Temperatura powietrza wlotowego < 18°C                                                                      18°C
 

· O ile klawisz Fuzzy (klawisz sterowania trybem Fuzzy) zostaje wprowadzony 
po tym, jak wybrane zosta³o pocz¹tkowe ustawienie temperatury, to w tym 

czasie wartoœæ klawisza oraz temperatury wlotu powietrza zostaj¹ 

porównywane celem wybrania automatycznego nastawienia temperatury 

zgodnie z regu³¹ Fuzzy  

· Podczas trwania operacji Fuzzy nastêpuje automatyczny wybór prêdkoœæ 

przep³ywu powietrza wentylatora wewnêtrznego, zgodnie z wartoœci¹ 

temperatury.  

Operacja przerywana („Fuzzy”)  (model H/P) 

· Jeœli nie dokonano wyboru ¿adnego trybu z chwil¹ w³¹czenia urz¹dzenia lub 

jeœli up³ynê³y 3 godziny od wy³¹czenia dzia³ania nastêpuje wybór trybu pracy  

1. Operacja Fuzzy w zakresie ch³odzenia 

· Zgodnie z temperatur¹ ustawienia wybran¹ przez regu³ê Fuzzy, o ile 

temperatura powietrza wlotowego jest o 0,5° lub wiêcej poni¿ej temperatury 

nastawionej - wy³¹czona zostaje sprê¿arka. Jeœli o 0,5°C lub wiêcej powy¿ej -  

sprê¿arka zostaje w³¹czona.
 

Sprê¿arka w³¹czona temperatura                                         Þ ustawienie temperatury +0,5°C  

Sprê¿arka w³¹czona temperatura                                     Þ ustawienie temperatury + 0,5°C
 

· Przy wyznaczeniu trybu operacji sprê¿arka, wentylator zewnêtrzny oraz zawór 

czterodrogowy zostaj¹ wy³¹czone i jedynie wentylator wewnêtrzny dzia³a jeszcze

 przez 15 sekund. Nastêpnie dokonany zostaje wybór trybu operacyjnego zgodnie 
 

z temperatur¹ powietrza wlotowego panuj¹c¹ w tym czasie

24°C temperatura powietrza wlotowego                       Þ operacja Fuzzy w zakresie ch³odzenia  

21°C temperatura powietrza wlotowego                    Þ operacja Fuzzy w zakresie odwil¿ania 

Temperatura powietrza wlotowego < 21°C                 Þ operacja Fuzzy w zakresie ogrzewania  

·    O ile jakikolwiek typ pracy spoœród ch³odzenia / odwil¿ania / ogrzewania jest  
wykonywany przez 10 sekund lub d³u¿ej przez operacjê w trybie Fuzzy, to w takim 
razie uruchamiany jest tryb pracy bêd¹cy zanim uruchomiana zostaje operacja Fuzzy 
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· O ile klawisz Fuzzy (klawisz sterowania trybem Fuzzy) zostaje wprowadzony 

po tym, jak wybrane zosta³o pocz¹tkowe ustawienie temperatury to, w tym 

czasie wartoœæ klawisza oraz temperatury wlotu powietrza zostaj¹ 

porównywane celem wybrania automatycznego nastawienia temperatury 

zgodnie z regu³¹ Fuzzy 

· Podczas trwania operacji Fuzzy nastêpuje automatyczny wybór prêdkoœci 

przep³ywu powietrza wentylatora wewnêtrznego, zgodnie z wartoœci¹ 

temperatury.  

2. Operacja Fuzzy w zakresie odwil¿ania 

· Zgodnie z temperatur¹ ustawienia wybran¹ przez regu³ê Fuzzy, o ile 

temperatura powietrza wlotowego jest o 0,5°C lub wiêcej poni¿ej temperatury 

nastawionej, wy³¹czona zostaje sprê¿arka. Jeœli o 0,5°C lub wiêcej powy¿ej -  

sprê¿arka zostaje w³¹czona.  

Sprê¿arka w³¹czona temperatura                                          Þustawienie temperatury + 0,5°C  

Sprê¿arka wy³¹czona temperatura                                       Þ ustawienie temperatury + 0,5°C  

· Na pocz¹tku operacji trybu Fuzzy nastêpuje automatyczna selekcja 

temperatury zgodnie z dan¹ temperatur¹ powietrza w lotowego  

25°C temperatura powietrza wlotowego                 Þ 25°C  

24°C temperatura powietrza wlotowego < 26°C     Þ temperatura powietrza wlotowego +1°C 

22 °C temperatura powietrza wlotowego < 24°C  Þ temperatura powietrza wlotowego +0,5°C  

Zgodnie z temperatur¹ ustawienia wybran¹ przez regu³ê Fuzzy, o ile temperatura  

3. Operacja Fuzzy w zakresie ogrzewania 

· 
 

-
 

Sprê¿arka w³¹czona temperatura                                           Þ ustawienie temperatury  

Sprê¿arka wy³¹czona temperatura                                         Þ ustawienie temperatury + 3°C  

· Na pocz¹tku operacji trybu Fuzzy nastêpuje automatyczna selekcja 

temperatury zgodnie z dan¹ temperatur¹ powietrza wlotowego  

20°C temperatura powietrza wlotowego < 24°C       Þ temperatura powietrza wlotowego +0,5  

Temperatura powietrza wlotowego < 20°C                                                                      Þ 20°C  

 
 wlotowego jest o 3°C lub wiêcej powy¿ej temperatury nastawionej -

 wy³¹czona zostaje sprê¿arka. -  sprê¿arka zostaje w³¹czona.  Jeœli poni¿ej 

powietrza

°C

 
Na pocz¹tku operacji trybu Fuzzy nastêpuje automatyczna selekcja temperatury 

zgodnie z dan¹ temperatur¹ powietrza wlotowego   

25°C temperatura powietrza wlotowego Þ 25°C  

24°C temperatura powietrza wlotowego < 26°C      Þ temperatura powietrza wlotowego +1°C  

22°C temperatura powietrza wlotowego < 24°C  Þ temperatura powietrza wlotowego +0,5 °C  

18°C temperatura powietrza wlotowego < 22°C                temperatura powietrza wlotowego  

 
 

 Þ

Temperatura powietrza wlotowego         < 18°C                                                             18°C
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Wybór prêdkoœci przep³ywu 

· Prêdkoœæ przep³ywu powietrza wentylatora wewnêtrznego jest ustawiana jako 

wysoka, œrednia, niska lub jako CHAOS (automatyczna) poprzez 

wprowadzenie klawisza (kodu) selekcji prêdkoœci na pilocie zdalnego 

sterowania.  

Operacja zegara - w³¹czenie 

· O ile po wprowadzeniu czasu przez przyrz¹d zdalnego sterowania osi¹gniêty 

zostanie ustanowiony czas nastêpuje start urz¹dzenia  

· Dioda (LED) zegara œwieci siê podczas jego w³¹czenia. Gaœnie z chwil¹, 

kiedy osi¹gniêty zostanie czas nastawiony na zegarze.  

Jeœli urz¹dzenia pracuje w trakcie wprowadzania ustawienia czasu przy pomocy 

zegara, praca urz¹dzenia nie zostaje przerwana.  

Operacja zegara - wy³¹czenie 

O ile po wprowadzeniu czasu przez przyrz¹d zdalnego sterowania osi¹gniêty 

zostanie ustanowiony czas nastêpuje zatrzymanie pracy urz¹dzenia  

Dioda (LED) ze gara œwieci siê podczas jago w³¹czenia. Gaœnie z chwil¹, kiedy 

osi¹gniêty zostanie czas nastawiony na zegarze  

Operacja zegara - w³¹czenie - wy³¹czenia  

 O ile po wprowadzeniu czasu w³¹czenia / wy³¹czenia przez przyrz¹d zdatnego 

sterowania osi¹gniêty zosta nie ustanowiony czas, to praca urz¹dzenia jest 

kontynuowana zgodnie z wczeœniej ustanowionym czasem   

Operacja zegara - tryb snu  

· Kiedy urz¹dzenie nie pracuje, nie mo¿e byæ ustawiany zegar trybu snu.   

Tryb CHAOS  

· Poprzez wprowadzenie trybu CHAOS górna i dolna ³opatka automatycznie 

wspó³dzia³a z wahaniem realizowanym w trybie CHAOS lub te¿ zostaj¹ 

zamocowane w po¿¹danym kierunku.  

· W trybie operacji CHAOS k¹ty operacji obiegu ch³odzenia i ogrzewania s¹ 
ró¿ne.  

Tryb CHAOS na bazie naturalnego powiewu 

· O ile wybrany zostanie ten tryb i zostanie uruchomiony, to tryb prêdkoœci 
wysokiej, œredniej lub niskiej przep³ywu powietrza dzia³a wyrywkowo przez 2 -  15 sekund.

· O ile klawisz Fuzzy (klawisz sterowania trybem Fuzzy) zostaje wprowadzony 

po tym, jak wybrane zosta³o pocz¹tkowe ustawienie temperatury, to w tym 

czasie wartoœæ klawisza oraz temperatury wlotu powietrza zostaj¹ 

porównywane celem wybrania automatycznego nastawienia temperatury 

zgodnie z regu³¹ Fuzzy  

· Podczas trwania operacji Fuzzy prêdkoœæ przep³ywu powietrza wentylatora 

wewnêtrznego jest ustawiona na wysok¹ lub œredni¹, w zale¿noœci do 

temperatury przep³ywu powietrza oraz temperatury nastawionej  
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Tryb operacyjny strumienia ch³odz¹cego (model H/P) 

· W trybie ogrzewania lub operacji Fuzzy nie mo¿na wprowadziæ trybu 
strumienia ch³odz¹cego. Jeœli jest wprowadzany w trakcie pozosta³ych 

operacji (ch³odzenia, odwil¿ania, wentylowania) tryb strumienia ch³odz¹cego 

dzia³a. 

· W tym trybie strumienia ch³odz¹cego wentylator wewnêtrzny dzia³a w trybie 

ch³odzenia na najwy¿szych obrotach prêdkoœci przez 30 minut  

· W tym trybie temperatura pomieszczenia jest sterowana przez temperaturê 

nastawion¹ - 18°C  

· Jeœli przy dzia³aniu trybu strumienia ch³odz¹cego wprowadzony zostanie tryb 

wyczekiwania, to priorytet przynale¿y trybowi strumienia ch³odz¹cego  

· Jeœli wprowadzony zostanie tryb strumienia ch³odz¹cego górne/dolne ³opatki 
zostan¹ ustawione jak na pocz¹tku dzia³ania trybu ch³odz¹cego, a nastêpnie 

s¹ uruchamiane w taki sposób, aby wyp³yw powietrza móg³ siêgaæ dalej.  

Operacja automatycznego ponownego startu 

· Po przywróceniu zasilania po nag³ej awarii mocy, kiedy urz¹dzenie 
pracowa³o, w pamiêci zachowany zosta³ tryb sprzed awarii i st¹d urz¹dzenie 

zacznie pono wnie dzia³aæ w takim trybie  

· Prze³¹cznik suwakowy znajduj¹cy siê w jednostce g³ównej powinien byæ

w pozycji Auto Restart.  

· Tryb operacyjny zachowany w pamiêci   

 

· Jeœli przy dzia³aniu trybu strumienia ch³odz¹cego wprowadzony zostanie tryb 

wyczekiwania, to priorytet przynale¿y trybowi strumienia ch³odz¹cego  

· Jeœli wprowadzony zostanie tryb strumienia ch³odz¹cego górne/dolne ³opatki 
zostan¹ ustawione jak na pocz¹tku dzia³ania trybu ch³odz¹cego, a nastêpnie 

s¹ uruchamiane w taki sposób, aby wyp³yw powietrza móg³ siêgaæ dalej.  

*stan operatywny W³¹czony / Wy³¹czony 

*tryb operacyjny / ustawienie temperatury/ wybrana prêdkoœæ przep³ywu powietrza 

*tryb regulatora czasu wyczekiwania / pozosta³y czas wyczekiwania (w jednostce 
– godziny) 

· 
O ile w przeci¹gu 7 godzin pracy urz¹dzenia na podstawie automatycznego 

restartu nie bêdzie ¿adnego wprowadzenia przez urz¹dzenie zdalnego sterowania
lub prze³¹cznikiem suwakowym - to z chwil¹ up³ywu siódmej godziny urz¹dzenie 

 zostaje zmuszone do zatrzymania siê

 

 

Tryb operacyjny strumienia ch³odz¹cego (model C/O) – „Jet cool" 

· O ile w jakimkolwiek trybie operacyjnym wprowadzony zostaje klawisz 

strumienia ch³odz¹cego w czasie gdy urz¹dzenie pracuje, to strumieñ 
ch³odz¹cy dzia³a i jest czynny  

· W tym trybie strumienia ch³odz¹cego wentylator wewnêtrzny dzia³a w trybie 

ch³odzenia na najwy¿szych obrotach  prêdkoœci przez 30 minut  

· W tym trybie temperatura pomieszczenia jest sterowana przez temperaturê 

nastawion¹ - 18°C
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Operacja wymuszona (model H/P) 

· Uruchamianie urz¹dzania si³¹ w przypadku utraty pilota zdalnego sterowania, 
nale¿y u¿yæ prze³¹cznika selektywnego operacji wymuszonych znajduj¹cego 

siê na g³ównej jednostce urz¹dzenia  

· Kiedy istnieje zasilanie przy prze³¹czniku suwakowym bêd¹cym w po³o¿eniu 

operacji wymuszonej lub kiedy ten suwak jest ustawiony w pozycji restartu 

automatycznego (lub operacji testowej) lub prze³¹czony z sterowania 

zdalnego do pozycji operacji wymuszonej - to nastêpuje wówczas wykonanie 

tej¿e operacji wymuszonej.  

· Jeœli pozycja prze³¹cznika suwakowego jest prze³¹czona z operacji 

wymuszonej do automatycznego restartu lub pozycji zdalnego sterowania, to 

operacja wymuszona zostaje skasowana, a urz¹dzenie zatrzymuje siê.  

· Operacja wymuszona jest wykonywana w trybie ch³odzenia przy ustanowionej 

temperaturze 22°C oraz wysokiej prêdkoœci przep³ywu powietrza.  

· Przy operacji wymuszonej wentyla tor wewnêtrzny pracuje na niskiej prêdkoœci 
przez oko³o 15 sekund, a nastêpnie warunki operacyjne s¹ ustawione zgodnie 

z temperatur¹ powietrza wlotowego, jak ni¿ej: 

-· Podczas operacji wymuszonej w³¹czenie klawisza poprzez zdalne sterowanie 

nie skutkuje, a brzêczyk sygnalizuje 10 razy, zg³aszaj¹c czynnoœæ operacji 

wymuszonej.  

Tryb operacja zdalnego sterowania 

· O ile na prze³¹czniku suwakowym wybrana zostanie pozycja zdalnego 

sterowania urz¹dzenie pracuje zgodnie z tym, co zosta³o wprowadzone przez 

zdalne sterowanie.  

24°C temperatura powietrza wlotowego             Þ tryb ch³odzenia 22°C, wysoka prêdkoœæ  

21°C temperatura powietrza wlotowego < 24°C Þ tryb odwil¿ania 23°C, wysoka prêdkoœæ  

Temperatura powietrza wlotowego < 21°C         Þ tryb ogrzewania, 24°C, wysoka prêdkoœæ

 

· Jeœli pozycja prze³¹cznika suwakowego jest prze³¹czona z operacji 

wymuszonej do automatycznego restartu lub pozycji zdalnego sterowania, to 

operacja wymuszona zostaje skasowana, a urz¹dzenie zatrzymuje siê.  

· Operacja wymuszona jest wykonywana w trybie ch³odzenia przy ustanowionej 

temperaturze 22 °C oraz wysokiej prêdkoœci przep³ywu powietrza.  

· Podczas operacji wymuszonej w³¹czenie klawisza poprzez zdalne sterowanie 
nie skutkuje, a brzêczyk sygnalizuje 10 razy, zg³aszaj¹c czynnoœæ operacji 

wymuszonej.  

Operacja wymuszona (model C/O) 

· Uruchamianie urz¹dzenia si³¹ w przypadku utraty zdalnego sterowania nale¿y 

u¿yæ prze³¹cznika selektywnego operacji wymuszonych znajduj¹cego siê na 

g³ównej jednostce urz¹dzenia  

· Kiedy istnieje zasilanie przy prze³¹czniku suwakowym bêd¹cym w po³o¿eniu 
operacji wymuszonej lub kiedy ten suwak jest ustawiony w pozycji restartu 

automatycznego lub operacji testowej) lub prze³¹czony z sterowania zdalnego 

do pozycji operacji wymuszonej - to nastêpuje wówczas wykonanie tej¿e 

operacji wymuszonej.  
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Operacja sygnalizacji brzêczyka

 

 

Zabezpieczenie rury parownika przed zamarzniêciem

· O ile temperatura rury wewnêtrznej jest poni¿ej 0°C po up³ywie 7 minut po tym 
jak sprê¿arka pracowa³a bez przerwy, bêd¹c w trybie obiegu ch³odz¹cego, 
nastêpuje wy³¹czenie sprê¿arki oraz wentylatora zewnêtrznego w celu ochrony 
wewnêtrznej rury parownika od zamarzniêcia. 

· O ile temperatura rury wewnêtrznej wykazuje 7°C lub powy¿ej po up³ywie 
3 minut przerwania pracy sprê¿arki - sprê¿arka oraz wentylator zewnêtrzny 
zostaj¹ w³¹czone zgodnie z warunkami temperaturowymi w pomieszczeniu. 

 

 
· O ile w³¹czony zostanie klawisz operacji urz¹dzenia przez zdalne sterowanie, 

us³yszeæ mo¿na krótkie dŸwiêki: „biiiiip – biiiiiip”. 
· O ile w³¹czona zostaje przerwa przez zdalne sterowanie odzywa siê d³ugi 

sygna³ „biip" 
· O ile w³¹czony zostaje klawisz przez zdalne sterowanie, podczas gdy 

prze³¹cznik suwakowy znajduj¹cy siê na g³ównej jednostce ustawiony jest w 
pozycji operacji wymuszonej, og³asza siê dŸwiêk b³êdu: „biip-biip-biip-biip-biip" 
10 razy celem zasygnalizowania, ¿e sygna³ od zdalnego sterowania nie mo¿e 
byæ odebrany.  

Operacja oczyszczania powietrza

1) Kiedy automatyczne oczyszczanie powietrza jest wybrane podczas pracy 
klimatyzatora 

·  plazmowe oczyszczanie powietrza bêdzie dostêpne wkrótce po tym jak 
 zostanie zmieniona funkcja pracy urz¹dzenia 

· funkcja zostanie zatrzymana wkrótce po tym jak zostanie wybrana inna funkcja 
2) Kiedy zostanie wybrana funkcja automatycznego oczyszczania podczas trybu 

wy³¹czonego (off) urz¹dzenia : 
· funkcja bêdzie tylko wtedy obs³ugiwana 

3) Kiedy wlot powietrza klimatyzatora jest otwarty w czasie trybu oczyszczania 
plazmowego, wytwornica wysokiego napiêcia powinna byæ zatrzymana. Kiedy 
wlot powietrza klimatyzatora jest zamkniêty w czasie trybu oczyszczania 
powietrza, wytwornica 
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PLASMA

SET CANCEL
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Funkcje pilota

Tryb ch³odzenia

Automatyczna praca

Delitatne osuszanie

Tryb grzania

•  ( ), 

Tryby operacyjne

Modele ch³odz¹ce Modele z pomp¹ ciep³a( )

Nadajnik sygna³u

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PRZYCISK START/STOP
Naciœniêcie tego przycisku rozpoczyna pracê 
klimatyzatora, a ponowne jego naciœniêcie j¹ koñczy

PRZYCISK WYBORU TRYBU PRACU
U¿ywany do wyboru trybu pracy urz¹dzenia

PRZYCISKI USTAWIANIA TEMPERATURY
S³u¿¹ do ustawiania temperatury pomieszczenia

PRZYCISK WYBORU PRÊDKOŒCI 
WENTYLATORA
S³u¿y do wybrania prêdkoœci wentylatora: 
ma³a, œrednia, du¿a lub CHAOS

PRZYCISK JET COOL
U¿ywany do w³¹czenia lub zatrzymania prêdkoœci 
ch³odzenia. (Szybkie ch³odzenie dzia³a przy 
najwy¿szej prêdkoœci wentylatora w trybie ch³odzenia)

PRZYCISK CHAOS SWING
U¿ywany do zatrzymania lub rozpoczêcia ruchu ¿aluzji.

PRZYCISKI ON/OFF TIMERA
U¿ywane do ustawienia czasu rozpoczêcia 
i zakoñczenia pracy

PRZYCISK USTAWIANIA CZASU
U¿ywane do nastawiania czasu

PRZYCISKI SET/CANCEL TIMERA
U¿ywane do ustawiania ¿¹danego czasu timera 
i do kasowania funkcji timera

PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO TRYBU SNU
Wykorzystywany do w³¹czenia trybu snu.

PRZYCISK WENTYLACJI
U¿ywany do wymuszenia obiegu powietrza 
w pomieszczeniu bez ogrzewania i ch³odzenia 
(w³¹cza/wy³¹cza wewnêtrzny wentylator).

PRZYCISK SPRAWDZENIA TEMPERATURY 
POMIESZCZENIA
U¿ywany do sprawdzenia temperatury 
w pomieszczeniu

PRZYCISK PLASMA (opcjonalnie)
S³u¿y do w³¹czenia lub wy³¹czenia funkcji 
oczyszczania plazmowego

PRZYCISK RESET
S³u¿y do zerowania czasu lub po wymianie baterii.

KONTROLA PRZEP£YWU POWIETRZA 
(nie we wszystkich modelach)
U¿ywany do ustawienia ¿¹danego poziomego 
przep³ywu powietrza
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BR  BRAZOWY  OR  POMARAÑCZOWY RD  CZERWONY  

WH  BIA£Y  YL  ¯Ó£TY  GN / YL ZIELONO / ¯Ó£TY  
BL  NIEBIESKI  BK  CZARNY    

Schematy elektryczne
1. Jednostka wewnêtrzna
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AS-C186TLB1
AS-C186TLM1
AS-C186TMA1
AS-C186TNA1

AS-C246TLB0
AS-C246TLM0
AS-C246TMA0
AS-C246TNA0

AS-C186TLB1
AS-C186TLM1

AS-C186TMA1
AS-C186TNA1

AS-C246TLB0
AS-C246TLM0

AS-C246TMA0
AS-C246TNA0

AS-H186TLB0
AS-H186TLM0
AS-H186TMA0
AS-H186TNA0

AS-H246TLB0
AS-H246TLM0
AS-H246TMA0
AS-H246TNA0

Jednostka zewnêtrzna
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BR  BRAZOWY  OR  POMARAÑCZOWY RD  CZERWONY  

WH  BIA£Y  YL  ¯Ó£TY  GN / YL ZIELONO / ¯Ó£TY  
BL  NIEBIESKI  BK  CZARNY    

AS-H246TLB0, AS-H246TLM0

AS-H246TMA0, AS-H246TNA0

AS-H186TLB0, AS-H186TLM0

AS-H186TMA0, AS-H186TNA0

Jednostka zewnêtrzna



Schemat obiegu ch³odniczego 

(1) Tylko ch³odzenie

(2) C³odzenie i grzanie
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

 Pozycja otwarta

Pozycja zamkniêta

Trzpieñ

Port 
(otwór) 
serwisowyNasadka 

portu 
serwisowego

Do jednostki zewnêtrznej

Do 
pod³¹czenia 
z przewodem 
rurowy

Zawór dwudro¿ny; zawór trójdro¿ny

Zawór dwudro¿ny (strony cieczy) Zawór trójdro¿ny (strona gazu)

Nakrêtka 
poszerzona

Klucz szeœciok¹tny (4mm)

Pozycja otwarta

Pozycja zamkniêta

Do jednostki zewnêtrznej 

Do 
pod³¹czenia 
rury

Nasadka zaworu

Nakrêtka 
poszerzona

Czynnoœci Po³o¿enie wa³u Po³o¿enie wa³u Port serwisowy 

Transport

Usuwanie 
powietrza 
(instalacja)

Dzia³anie

Wypompowanie 
(przenoszenie)

Opró¿nianie 
(serwisowanie)

£adowanie 
gazu 
(serwisowanie)

Sprawdzanie 
ciœnienia 
(serwisowanie)

Wypuszczanie 
gazu 
(serwisowanie)

Otwarty Otwarty

Otwarty Otwarty

Otwarty Otwarty

Otwarty Otwarty

Zamkniêty 
(zgodnie z ruchem zegara)

Otwarty 
(z nasadk¹ zaworu)

Otwarty 
( w kierunku przeciwnym do zegara)

Zamkniêty

Otwarty 
(przeciwne 

do ruchu zegara)

Otwarty 
(z nasadk¹ zaworu)

Zamkniêty 
(zgodnie 

z ruchem zegara)

Zamkniêty 
(z nasadk¹ zaworu)

Zamkniêty 
( z nasadk¹)

Otwarty 
(trzpieñ wpychany lub 
z pomp¹ pró¿niow¹)

Zamkniêty 
(z nasadk¹)

Otwarty 
(pod³¹czony 

ciœnieniomierz)

Otwarty 
(z butl¹ ³adowania)

Otwarty 
(z butl¹ ³adowania)

Otwarty 
(z butl¹ ³adowania)

Otwarty 
(z butl¹ ³adowania)
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• Tryb postêpowania

Jednostka 
zewnêtrzna

Strona 
gazu

Otwarty

Zamkniêty

Narzêdzia wymagane: klucz oczkowy szeœciok¹tny,  
klucz nastawny, klucz dla celu przytrzymania z³¹cz  
oraz wykrywacz ulatniania siê gazu 

Dodatkowy gaz dla celów opró¿nienia powietrza zostaje 
za³adowany w jednostce zewnêtrznej. Jednak¿e, jeœli 
po³¹czenia poszerzone nie zosta³y wykonane w sposób 
prawid³owy i gaz bêdzie siê ulatnia³ konieczna bêdzie 
butla z gazem oraz zestaw do ³adowania. 

Powietrze w jednostce wewnêtrznej oraz w przewodzie 
rurowym musi byæ opró¿nione. O ile bowiem pozostanie, 
to wp³ynie ujemnie na pracê sprê¿arki, zmniejszy 
wydajnoœæ ch³odzenia oraz mo¿e doprowadziæ do 
nieprawid³owej pracy urz¹dzenia 

Jednostka 
wewnêtrzna

Strona 
cieczy

Zawór 
dwudro¿ny

Zawór 
trójdro¿ny

Nakrêtka zaworu (portu) serwisowego: 
Nale¿y upewniæ siê, u¿ywaj¹c klucza dynamometrycznego czy nakrêtka zosta³a dobrze 
przykrêcona (po skorzystaniu z rzeczonego portu) tak, aby nie dopuszcza³a do ulatniania siê gazu 
z obiegu ch³odzenia.  

OSTRZE¯ENIE: Podczas opró¿niania powietrza nie nale¿y wypuszczaæ gazu do atmosfery

1) Sprawdzenie pod³¹czeñ rur 
2) Otwórz trzpieñ (wrzeciono) zaworu w zaworze 

dwudrogowym w kierunku przeciwnym do ruchu 
zegara o oko³o 90 °, odczekaj 10 sekund, a 
nastêpnie wstaw w pozycjê zamkniêt¹. 

· U¿yj do operowania trzpieniem klucza 
szeœciok¹tnego 

3) SprawdŸ czy gaz nie ulatnia siê  
4) Opró¿nij uk³ad z powietrza 
· ustaw zawór dwudrogowy w pozycji otwartej oraz 

zdejmij nasadkê z portu serwisowego zaworu 
trójdrogowego 

· u¿ywaj¹c klucza szeœciok¹tnego wciœnij 
wrzeciono zaworu, wypuszczaj powietrze przez 
trzy sekundy, a nastêpnie odczekaj jedn¹ minutê. 
Powtórz tê czynnoœæ trzykrotnie.  

5) U¿yj klucz dynamometryczny celem dokrêcenia 
nakrêtki portu serwisowego do momentu 
obrotowego 1.8 kg.cm 

6) Ustaw zawór trójdrogowy z powrotem w swoje 
miejsce 

7) Zamontuj nakrêtki trzpienia zaworu na zawory 
dwu- i trójdrogowy 

8) SprawdŸ czy nie wystêpuje ulatnianie gazu  
· w tym samym czasie sprawdzaj dok³adnie czy nie 

ulatnia siê gaz z nakrêtek trzpieni zaworów dwu-
i trójdrogowego oraz z nakrêtki portu serwisowego. 

OSTRZE¯ENIE:
W przypadku wyst¹pienia ulatniania siê gazu  
w pozycji3, jw. nale¿y podj¹æ nastêpuj¹ce dzia³ania:  
O ile ulatnianie gazu zostanie wstrzymane, jeœli 
dokrêci siê mocniej pod³¹czenia rury nale¿y 
kontynuowaæ i przejœæ do pozycji 4. jeœli natomiast  
gaz nadal siê ulatnia, mimo dokrêcenia po³¹czenia, 
nale¿y naprawiæ miejsce wycieku gazu, wypuœæ ca³y 
gaz poprzez portserwisowy, a nastêpnie ponownie  
do³aduj odpowiedni¹ iloœæ gazu z butli z gazem 

Usuwanie powietrza
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• Tryb postêpowania

Lo

Jednostka 
zewnêtrzna

Strona 
gazu

Otwarty

Otwarty

Zamkniêty

Zamkniêty

Jednostka 
wewnêtrzna

Strona 
cieczy

Zawór 
dwudro¿ny

Zawór 
trójdro¿ny

Wypuszczanie powietrza

1) Nale¿y potwierdziæ czy oba zawory, tj. dwu  
      i trójdrogowy s¹ ustawione w pozycji otwartej  

· usuñ nasadki z trzpieni zaworów oraz sprawdŸ   
czy trzpienie s¹ w pozycji podniesionej 

· u¿yj do tego celu klucza szeœciok¹tnego 
2) Uruchom urz¹dzenie na przeci¹g od 10 do 15 

minut  
3)  Zatrzymaj urz¹dzenie i odczekaj 3 minuty,  

a nastêpnie pod³¹cz zestaw do ³adowania do portu 
serwisowego zaworu trójdrogowego 
· pod³¹cz wê¿a od zestawu do ³adowania,  
· z wtykiem do portu serwisowego 

4) Opró¿nianie z powietrza wê¿a ³adowania 
· otwórz nieznacznie zawór niskiego ciœnienia 

umieszczony w zestawie do ³adowania celem 
wypuszczenia powietrza z wê¿a 

5) Ustaw zawór dwudrogowy w pozycji zamkniêtej  
6) Uruchom klimatyzator w trybie obiegu ch³odzenia 

oraz zatrzymaj go, kiedy miernik wska¿e ciœnienie 
1 kg / cm

2
g 

7)  Natychmiast ustaw zawór trójdrogowy w pozycji  
 zamkniêtej  
· uczyñ to bezzw³ocznie tak, aby strza³ka 

ciœnieniomierza zakoñczy³a siê na wskazaniu  
· 3 do 5 kg/cm

2
g 

8) Od³¹cz zestaw do ³adowania oraz zainstaluj 
nakrêtki trzpieni zaworów dwu - i trójdrogowego 
oraz nakrêtkê portu serwisowego  
·  u¿yj klucza dynamometrycznego celem 

zakrêcenia nakrêtki portu serwisowego do 
momentu wynosz¹cego 1.8 kg.m.  
sprawdŸ czy nie ulatnia siê gaz ·

Pompowanie czynnika do skraplacza
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R22

Jednostka 
zewnêtrzna

Otwarty

Otwarty

Zamkniêty

Zamkniêty

Jednostka 
wewnêtrzna

Strona 
cieczy

Zawór 
dwudro¿ny

Zawór 
trójdro¿ny

Butla z gazem

• Tryb postêpowania

1) Nale¿y potwierdziæ czy oba zawory, tj., dwu i 
trójdrogowy s¹ ustawione w pozycji zamkniêtej  

2) Pod³¹cz zestaw do ³adowania wraz z butl¹ gazow¹ 
do portu serwisowego zaworu trójdrogowego 

·

 

pozostaw zawór butli z gazem w po³o¿eniu 
zamkniêtym.

 

3)  Opró¿nianie z powietrza  
· otwórz zawory umieszczone na butli z gazem  

oraz w zestawie do ³adowania. Wypuszczaj  
powietrze poprzez luzowanie pod k¹tem oko³o 
45° poszerzonej nakrêtki przez 3 sekundy, 
a nastêpnie zamykaj¹c na przeci¹g 1 minuty.  

· po wypuszczenia powietrza u¿yj klucza 
dynamometrycznego celem zakrêcenia nakrêtki  
na zaworze dwudrogowym 

4)  SprawdŸ czy nie wystêpuje ulatnianie siê gazu 
· sprawdŸ z³¹cze poszerzone pod wzglêdem 

ulatniania siê gazu 
5)  Wypuœæ czynnik ch³odz¹cy 

· zamknij zawór butli z gazem oraz zwolnij czynnik 
ch³odz¹cy, a¿ ciœnieniomierz wska¿e poziom do  
5 kg/cm

2
g 

Powtarzaj tê czynnoœæ trzykrotnie

6) Od³¹cz zestaw do ³adowania oraz butlê z gazem  
 i ustaw zawory dwu - i trzydrogowy w pozycji otwartej 
· u¿yj do tego celu klucza szeœciok¹tnego 

7) Na³ó¿ nakrêtki trzpieni zaworowych oraz nakrêtkê 
portu serwisowego 
· u¿yj klucza dynamometrycznego dla zakrêcenia 

portu serwisowego do momentu obrotowego  

· sprawdŸ czy nie ulatnia siê gaz 
1.8 kg.m

Strona 
gazu

Odpowietrzanie parownika
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Jednostka 
zewnêtrzna

Otwarty

Otwarty

Zamkniêty

Zamkniêty

Jednostka 
wewnêtrzna

Strona 
cieczy

Zawór 
dwudro¿ny

Zawór 
trójdro¿ny

Strona 
gazu

• Tryb postêpowania

1)  Nale¿y potwierdziæ czy oba zawory: dwudro¿ny 

i trójdro¿ny s¹ ustawione w pozycji otwartej 

2)  Pod³¹cz zestaw do ³adowania do portu serwisowego   
     zaworu trójdro¿nego

 

· pozostaw zawór do ³adowania w po³o¿eniu 
zamkniêtym

 

· przy³¹cz przewód do portu serwisowego  
3)  Otwórz zawór (strona Lo na zestawie do ³adowania)  

i wypuszczaj czynnik, gdy skala wskazuje 0kg/cm2G 

· jeœli w uk³adzie nie ma powietrza, wypuszczaæ 
czynnik w czasie, gdy urz¹dzenie pomiarowe 
wskazuje od 0.5 do 1kg/cm2G

 · wypuszczaæ czynnik stopniowo; gdy wypuszczanie 
czynnika jest zbyt nag³e, olej mo¿e zostaæ równie¿ 
wypuszczony  

Opró¿nianie uk³adu z czynnika
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Jednostka 
zewnêtrzna

Otwarty

Otwarty

Zamkniêty

Zamkniêty

Jednostka 
wewnêtrzna

Strona 
cieczy

Strona 
gazu

Zawór 
trójdro¿ny

Zawór 
dwudro¿ny

Pompa pró¿niowa

• Tryb postêpowania

1) Pod³¹cz pompê pró¿niow¹ do wê¿a z zestawu 
³adowania

 

2) Wykonuj operacjê opró¿niania przez oko³o jedn¹ 
godzinê

 · nale¿y sprawdziæ czy ig³a przyrz¹du pomiarowego 
przesunê³a siê na 76 cm Hg 
(podciœnienie wynosz¹ce 4 mm Hg lub poni¿ej)

 

3)  Zamknij zawór (strona Lo) na zestawie do ³adowania, 

wy³¹cz pompê pró¿niow¹ oraz sprawdŸ czy ig³a 

przyrz¹du pomiarowego nie rusza siê (w oko³o 5 minut 

 
4)  Od³¹cz w¹¿ od pompy pró¿niowej  

·
 

olej pompy pró¿niowej.
 

·
 

jeœli olej w pompie pró¿niowej oka¿e siê zabrudzony 
lub wyczerpany, nale¿y go uzupe³niæ.

 

 po wy³¹czeniu pompy pró¿niowej)  

Uzyskiwanie pró¿ni w uk³adzie
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Gas Charging 

Lo

(1)

Jednostka 
zewnêtrzna

Otwarty

Otwarty

Zamkniêty

Zamkniêty

Jednostka 
wewnêtrzna

Strona 
cieczy

Zawór 
dwudro¿ny

Zawór 
trójdro¿ny

Strona 
gazu

• Tryb postêpowania

40

1) Pod³¹cz w¹¿ od ³adowania do butli z gazem 
• pod³¹cz w¹¿, który zosta³ od³¹czony od pompy  

pró¿niowej do zaworu umieszczonego na dole  
butli z gazem 

• jeœli korzystasz z butli z gazem, u¿yj jednoczeœnie  
skalê oraz odwróæ butlê tak, aby system móg³ byæ  
za³adowany ciecz¹ 

2) Usuñ powietrze z wê¿a do ³adowania 
• otwórz zawór umieszczony na dole butli i naciœnij  

zawór jednokierunkowy znajduj¹cy siê na  
zestawie do ³adowania celem wypuszczenia   
powietrza. (Uwa¿aj na p³ynny czynnik ch³odz¹cy).  
 Tryb postêpowania jest analogiczny jak przy butli 
 z gazem.

 

3) Otwórz zawór (strona Lo na zestawie do ³adowania)  
oraz nape³nij system p³ynnym czynnikiem ch³odz¹cym 

• jeœli system (uk³ad) nie da siê na³adowaæ  
okreœlon¹ iloœci¹ czynnika ch³odz¹cego, to  
mo¿na ³adowaæ go stopniowo (oko³o 150 g  
za ka¿dym razem) podczas uruchomionego  
i pracuj¹cego klimatyzatora w  obiegu ch³odzenia.  
Jednak¿e, jeden tylko raz mo¿e byæ nie  
wystarczaj¹cy. St¹d  te¿ nale¿y odczekaæ  
oko³o jednej minuty, a nastêpnie powtarzaæ 
ca³¹ procedurê (wypompowania)

 

Ten tryb ró¿ni siê od poprzednio opisanego.  
Poniewa¿ ³adowany jest uk³ad ciek³ym czynnikiem   
ch³odz¹cym od strony gazu, absolutnie nie próbowaæ  
podczas dzia³ania klimatyzatora ³adowaæ wiêksz¹   
iloœæ p³ynnego czynnika ch³odz¹cego 

4) Od³¹czenie wê¿a od zaworu trójdrogowego   
powinno odbyæ siê bardzo sprawnie, aby   
unikn¹æ wypuszczenia czynnika  z uk³adu. 

SprawdŸ zawór
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