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Środki ostrożności

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się
z niniejszymi uwagami na temat bezpieczeństwa. Urządzenie musi
być zamontowane prawidłowo.

Po zakończeniu instalacji należy przeprowadzić rozruch urządzenia
w trybie testowym w celu potwierdzenia sprawności urządzenia oraz
objaśnić klientowi sposób obsługi klimatyzatora oraz jego konser-
wacji w oparciu o treść instrukcji obsługi. Klient powinien zostać
poinformowany o konieczności zachowania tej instrukcji montażu
wraz z instrukcją obsługi, na wypadek, gdyby były potrzebne
w przyszłości.

Ten klimatyzator należy do kategorii "produktów nie będących
urządzeniami ogólnodostępnymi".

Środki ostrożności

Urządzenie jest produktem klasy A. W otoczeniu domowym produkt
ten może powodować zakłócenia radiowe, w przypadku których
użytkownik może być zmuszony do podjęcia stosownych środków
zaradczych.

Ostrzeżenie

■ Prace instalacyjne powinny być wykonywane przez
wykwalifikowany personel.
Użytkownik nie powinien podejmować prób samodzielnej
instalacji klimatyzatora. Wykonanie instalacji w sposób
nieprawidłowy może powodować wycieki wody, porażenie
prądem elektrycznym lub pożar.

■ Klimatyzator należy zamontować zgodnie z instrukcjami
podanymi w tej instrukcji instalacji.
Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może powodować
wycieki wody, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

■ W celu uzyskania wskazówek co do postępowania w razie
wycieku czynnika chłodniczego należy skonsultować się
z lokalnym dealerem. Jeśli klimatyzator ma być zainstalowany
w niewielkim pomieszczeniu, niezbędne jest zabezpieczenie
przed przekroczeniem dopuszczalnego stężenia czynnika
chłodniczego w razie jego wycieku.
Niewypełnienie tego zalecenia może doprowadzić do wypadku
wskutek niedoboru tlenu w powietrzu.

■ Przy montażu należy stosować wyłącznie części wymienione
w instrukcji.
Użycie nieprawidłowych części może spowodować wycieki
wody, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

■ Klimatyzator należy zamontować na solidnej podstawie, która
wytrzyma ciężar urządzenia.
Niewystarczająca wytrzymałość fundamentu może spowodować
upadek urządzenia i obrażenia.

■ Podczas prac montażowych należy mieć na uwadze możliwość
wystąpienia silnych wiatrów, tajfunów i trzęsienia ziemi.
Niezastosowanie się do instrukcji i nieprawidłowe prze-
prowadzenie prac montażowych może spowodować wypadek
na skutek upadku urządzenia.

■ Należy upewnić się, że wszystkie prace elektryczne zostały
przeprowadzone przez wykwalifikowany personel zgodnie
z przepisami lokalnymi i treścią niniejszej instrukcji, przy
wykorzystaniu osobnego obwodu elektrycznego.
Niewystarczająca obciążalność obwodu elektrycznego lub
nieprawidłowa konstrukcja mogą spowodować porażenie
elektryczne lub pożar.

■ Należy upewnić się, że wszystkie przewody są przymocowane,
użyto kabli wymienionych w instrukcji, zabezpieczając przewody
i ich połączenia przed naprężeniami zewnętrznymi.
Nieprawidłowo wykonane połączenia lub niewystarczająco
zabezpieczone przewody mogą być przyczyną przegrzewania
się instalacji lub pożaru.

■ Podczas wykonywania instalacji zasilającej i łączenia pilota
z przewodami transmisyjnymi należy umieścić przewody tak,
aby można było w sposób pewny przymocować pokrywę
modułu sterującego.
Nieprawidłowe umieszczenie pokrywy modułu sterującego
może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub
przegrzanie złączy.

■ Jeśli w trakcie pracy ulatnia się czynnik chłodniczy w stanie
gazowym, należy niezwłocznie przewietrzyć otoczenie instalacji.
W wypadku kontaktu par czynnika chłodniczego z ogniem może
dojść do wydzielania toksycznych gazów.

■ Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić układ przewodów
rurowych pod kątem szczelności.
W wypadku wycieku czynnika chłodniczego do pomieszczenia i
jego zetknięcia z płomieniem grzejnika, pieca lub kuchenki
może wydzielić się toksyczny gaz.

■ Należy koniecznie wyłączyć urządzenie przed przystąpieniem
do prac na podzespołach elektrycznych.
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PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY
DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ INSTRUKCJĄ.

INSTRUKCJĘ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W DOSTĘP-
NYM MIEJSCU, ABY MOŻNA Z NIEJ BYŁO KORZYSTAĆ
W PRZYSZŁOŚCI.

Niezastosowanie się do OSTRZEŻEŃ z dużym prawdo-
podobieństwem spowoduje tragiczne w skutkach
konsekwencje, w tym poważne (nawet śmiertelne) urazy.

Niezastosowanie się do PRZESTRÓG może w niektórych
sytuacjach spowodować obrażenia lub uszkodzenie
urządzeń.
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■ Klimatyzator musi być koniecznie uziemiony.
Uziemienia nie wolno wykonywać za pośrednictwem rury,
przewodu piorunochronu lub uziemienia instalacji telefonicznej.
Nieprawidłowe uziemienie może spowodować porażenie
prądem elektrycznym lub pożar.
Przepięcia pochodzące od wyładowań atmosferycznych lub
z innych źródeł mogą uszkodzić klimatyzator.

■ Należy zainstalować detektor prądu upływowego.
Brak detektora prądu upływowego może być przyczyną
porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Przestroga

■ W celu umożliwienia prawidłowego odprowadzania skroplin
należy zamontować instalację odprowadzania skroplin; aby
zapobiec skraplaniu, należy zaizolować przewody, postępując
zgodnie z instrukcjami podanymi w tej instrukcji montażu.
Nieprawidłowa instalacja odprowadzania skroplin może
spowodować wycieki wody z urządzenia wewnętrznego i
uszkodzenie mienia.

■ Jednostki wewnętrzną i zewnętrzną, przewody zasilające i
połączenia elektryczne należy zainstalować w odległości co
najmniej 1 metra od odbiorników radiowych i telewizyjnych
w celu uniknięcia interferencji i zakłóceń.
(W zależności od natężenia fal radiowych odległość jednego
metra może nie być wystarczająca do uniknięcia zakłóceń).

■ Zasięg transmisji pilota zdalnego sterowania (zestaw bez-
przewodowy) może okazać się mniejszy niż przewidywano,
w pomieszczeniach z lampami fluorescencyjnymi (ze starterem
falownikowym lub elektronicznym).
Jednostkę wewnętrzną należy montować jak najdalej od
świetlówek.

■ Klimatyzatora nie należy eksploatować w warunkach podanych
poniżej:

■ W miejscach występowania w dużych stężeniach oleju
mineralnego w postaci mgły lub oparów (np. w kuchni).
Elementy plastikowe ulegają wówczas uszkodzeniu i
odłamują się, powodując np. wyciek wody.

■ W miejscach wytwarzania się gazów korozyjnych, np. par
kwasu siarkowego.
Korozja przewodów miedzianych lub spawanych może
spowodować wyciek czynnika.

■ W pobliżu urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne.
Fale elektromagnetyczne mogą uszkodzić system
sterowania i doprowadzić do niepoprawnego funkcjonowania
urządzenia.

■ W miejscach, gdzie mogą występować wycieki gazów
palnych, gdzie podejrzewa się obecność w powietrzu włókien
węglowych lub pyłów palnych albo gazów palnych, takich jak
rozpuszczalniki lub benzyna.
Eksploatacja urządzenia w takich warunkach może
spowodować pożar.

Przed przystąpieniem do montażu

■ W czasie transportu urządzenia, przy wypakowywaniu z kartonu
należy podnosić je za cztery zaczepy, nie wywierając nacisku na
inne elementy, w szczególności kierownicę, przewody czynnika
chłodniczego, przewody odprowadzania skroplin oraz pozostałe,
plastikowe elementy.

■ Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy rodzaj
czynnika to R410A. (Zastosowanie nieprawidłowego czynnika
uniemożliwi prawidłowe działanie urządzenia).

■ Akcesoria niezbędne do instalacji należy zatrzymać aż do chwili
zakończenia prac montażowych. Nie należy ich wyrzucać!

■ Należy wybrać środek transportu.

■ Podczas przenoszenia i transportu urządzenie powinno
pozostawać w opakowaniu, dopóki nie dotrze do miejsca
instalacji. Jeśli nie można uniknąć rozpakowania urządzenia, do
jego podnoszenia należy, oprócz lin, używać pasów z miękkiego
materiału lub płyt ochronnych, aby uniknąć uszkodzenia lub
zarysowania urządzenia.

■ Podczas przenoszenia urządzenia lub po jego otwarciu należy
chwytać za wsporniki wieszaka (x4). Nie należy przykładać
nadmiernej siły do przewodów czynnika chłodniczego,
przewodów odprowadzania skroplin, kanałów ani części
plastikowych.

■ Informacje na temat okablowania urządzenia zewnętrznego
można znaleźć w dołączonej do niego instrukcji instalacji.

■ Urządzenia nie należy montować ani eksploatować w miejscach
wymienionych poniżej.

■ W miejscach, w których występuje olej mineralny albo oleje
w postaci lotnej lub aerozolu, np. w kuchniach. (Elementy
plastikowe mogą ulec uszkodzeniu i odłamać się lub
spowodować wyciek wody).

■ W miejscach, w których występują gazy powodujące korozję,
takie jak związki siarki. (Rury miedziane i spawy mogą
skorodować, co może doprowadzić do wycieków czynnika).

■ W miejscach, gdzie występują gazy palne, oraz substancje
lotne takie jak rozcieńczalniki lub benzyna. (Gaz w pobliżu
urządzenia może ulec zapaleniu).

■ W pobliżu urządzeń generujących fale elektromagnetyczne.
(Układ sterujący może działać nieprawidłowo).

■ Wszędzie tam, gdzie w powietrzu występuje duże stężenie
soli, na przykład w pobliżu oceanu, a także w miejscach,
w których występują duże wahania napięcia, np.
w zakładach przemysłowych. 
W pojazdach, na statkach lub łodziach.

■ Urządzenie – zarówno jednostka wewnętrzna, jak i zewnętrzna
– nadaje się do montażu w obiektach użytkowych i
przemysłowych (przemysł lekki).
W gospodarstwie domowym urządzenia mogłyby powodować
zakłócenia elektromagnetyczne.

Środki ostrożności

■ Należy przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem
instalowania urządzenia wewnętrznego.

■ Montaż należy powierzyć sprzedawcy lub wykwalifikowanemu
monterowi. Nieprawidłowa instalacja może doprowadzić do
wycieków wody, a w najgorszym przypadku do porażenia
prądem elektrycznym lub pożaru.

■ Należy stosować wyłącznie części dostarczone wraz z urządze-
niem lub spełniające stosowne wymagania. Zastosowanie
niezgodnych części może doprowadzić do wycieków, a
w gorszym przypadku, również do porażenia elektrycznego lub
pożaru.

■ Należy zamontować filtr powietrza (część do przygotowania
w miejscu instalacji) na drodze przepływu powietrza, aby
zapobiec powstawaniu wycieków, itp.
FXMQ40~125PVE
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Akcesoria

Należy sprawdzić, czy do urządzenia dołączone są następujące
akcesoria. Położenie poszczególnych podzespołów pokazano na
rysunku poniżej.

Uwaga

Do zainstalowania klimatyzatora potrzebne są dodatkowe akcesoria.
Należy zachować je aż do całkowitego zakończenia prac
instalacyjnych.

Akcesoria opcjonalne

Występują dwa typy pilotów zdalnego sterowania: przewodowy i
bezprzewodowy. Należy wybrać pilot zdalnego sterowania (Tabela 1)
zgodnie z życzeniem klienta i zamontować go w odpowiednim
miejscu.

Tabela 1

Poniższe punkty wymagają szczególnej uwagi podczas 
montażu oraz sprawdzenia po zakończeniu instalacji

Elementy do sprawdzenia po zakończeniu prac

1 Akcesoria

2 Instrukcja montażu i instrukcja obsługi

Metalowy zacisk 1

Wąż na skropliny 1

Izolacja łączników:

• przewodu gazowego 
(gruby)

1

• przewodu cieczowego 
(cienki)

1

Poduszka uszczelniająca

• Duża (ciemnoszary)
1

• Średnia (ciemnoszary)
2

Zacisk 9

Śruby do kołnierzy kanałów 10(*)

18(**)

26(***)

(*) Dla modelu FXMQ40.
(**) Dla modeli FXMQ50~80.
(***) Dla modeli FXMQ100+125.

Podkładka 8

Płytka mocująca podkładkę 4

Fragment materiału 
uszczelniającego (niewielki) 
(szary)

2

Wieszak mocujący przewód 2

Wkręt mocujący przewód 2

Instrukcja instalacji
Instrukcja obsługi
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Rodzaj pilota zdalnego 
sterowania Typ tylko chłodzący Typ z pompą ciepła

Typ przewodowy

Typ bezprzewodowy

UWAGA W razie potrzeby korzystania z pilota niewymienionego
na liście ("Tabela 1" na stronie 3) wybierz odpowied-
niego pilota po zapoznaniu się z informacjami
w katalogach i danych technicznych.

Po sprawdzeniu 
należy 

zaznaczyć ✓

■ Czy urządzenia wewnętrzne i 
zewnętrzne są pewnie 
zamocowane?

Urządzenia mogą upaść, 
wibrować albo hałasować.

■ Czy ukończono instalację 
urządzenia zewnętrznego?

Urządzenie może działać 
nieprawidłowo albo jego 
elementy mogą ulec 
zniszczeniu.

■ Czy zakończono test 
szczelności instalacji 
gazowej?

Nie działa chłodzenie ani 
ogrzewanie.

■ Czy urządzenie jest 
całkowicie zaizolowane? 
(przewody czynnika 
chłodniczego, przewody 
odprowadzania skroplin, oraz 
kanały)

Skroplona woda może ściekać.

■ Czy skropliny wypływają bez 
przeszkód?

Skroplona woda może ściekać.

■ Czy napięcie zasilające 
odpowiada podanemu na 
tabliczce znamionowej?

Urządzenie może działać 
nieprawidłowo albo jego 
elementy mogą ulec 
zniszczeniu.

■ Czy prawidłowo 
zainstalowano okablowanie 
elektryczne i przewody?

Urządzenie może działać 
nieprawidłowo albo jego 
elementy mogą ulec 
zniszczeniu.

■ Czy urządzenie jest 
bezpiecznie uziemione?

Niebezpieczeństwo w razie 
wystąpienia prądu upływowego.

■ Czy rozmiary przewodów są 
zgodne ze specyfikacją?

Urządzenie może działać 
nieprawidłowo albo jego 
elementy mogą ulec 
zniszczeniu.

■ Czy nic nie blokuje wlotu i 
wylotu powietrza w 
urządzeniu wewnętrznym lub 
zewnętrznym?

Nie działa chłodzenie ani 
ogrzewanie.

■ Czy ustawiono spręż 
dyspozycyjny?

Nie działa chłodzenie ani 
ogrzewanie.

■ Czy zanotowano długości 
przewodów czynnika 
chłodniczego i ilość 
dodatkowego czynnika?

Ilość czynnika chłodniczego 
w systemie może być trudna do 
określenia.

■ Czy wykluczono poluzowanie 
wkrętów połączeniowych 
przewodów?

Niebezpieczeństwo porażenia 
prądem elektrycznym lub 
pożaru.
Instrukcja montażu
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Elementy do sprawdzenia w chwili dostawy

Elementy wymagające wyjaśnienia sposobu działania

Elementy w instrukcji obsługi, oznakowane słowem OSTRZEŻENIE
lub UWAGA dotyczą sytuacji zachodzących podczas korzystania
z urządzenia, potencjalnie niebezpiecznych, mogących spowodować
obrażenia ciała lub straty materialne Dlatego niezbędne jest pełne
objaśnienie treści instrukcji oraz zachęcenie klienta do zapoznania
się z instrukcją.

Uwaga kierowana do montera

Należy poinstruować klientów o sposobie prawidłowej eksploatacji
urządzenia (szczególnie czyszczenia filtrów, obsługi różnych funkcji
oraz regulacji temperatury); najlepszym rozwiązaniem jest by
wykonali niezbędne czynności samodzielnie, posługując się
instrukcją.

Wybór miejsca montażu

W przypadku przenoszenia urządzeń wewnętrznego i zewnętrznego
po rozpoczęciu ich rozpakowywania należy chwytać je za wsporniki
do zawieszania. Nie należy przykładać nadmiernej siły do
pozostałych elementów, szczególnie przewodów czynnika
chłodniczego, przewodów odprowadzania skroplin i kołnierzy. 

Jeśli istnieje ryzyko, że temperatura w przestrzeni nadsufitowej
przekroczy 30°C, a wilgotność względna 80%, należy zastosować
izolację cieplną urządzenia wewnętrznego. 

Należy upewnić się, że materiałem izolacji jest wata szklana lub
pianka polietylenowa o grubości co najmniej 10 mm, oraz że zmieści
się ona w otworze w suficie.

1. Wybrane miejsce montażu powinno spełniać poniższe warunki i
być uzgodnione z klientem.

■ Miejsce, z którego zimne (ciepłe) powietrze jest łatwo
rozprowadzane po pomieszczeniu.

■ Nic nie może blokować przepływu powietrza.

■ Musi być możliwe właściwe odprowadzanie skroplin.

■ W przypadku niewystarczającej nośności elementów kon-
strukcyjnych względem ciężaru urządzenia może nastąpić
jego upadek, co grozi odniesieniem poważnych obrażeń.

■ Sufit podwieszany nie może być zauważalnie nachylony.

■ W otoczeniu nie może występować ryzyko wycieku gazów
łatwopalnych.

■ Wokół urządzenia musi być wystarczająco dużo wolnego
miejsca, by możliwe było wykonanie czynności
konserwacyjnych i serwisowych.

■ Między urządzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi musi
być możliwość prowadzenia przewodów o długości
mieszczącej się w dopuszczalnym przedziale. (Odpowiednie
informacje podano w instrukcji montażu urządzenia
zewnętrznego).

2. Urządzenie wewnętrzne należy zamontować na śrubach
wieszakowych. Należy sprawdzić, czy miejsce instalacji
wytrzyma ciężar urządzenia wewnętrznego. Śruby wieszakowe
należy w razie potrzeby zamocować na odpowiednich belkach.

Po sprawdzeniu należy 
zaznaczyć ✓

■ Czy na pewno zamontowano pokrywę modułu sterującego, filtr 
powietrza, kratkę wlotu powietrza oraz kratkę wylotu powietrza?

■ Czy podczas przekazywania klientowi instrukcji obsługi 
objaśniono mu sposób działania urządzenia?

■ Czy wręczono klientowi instrukcję obsługi i instrukcję instalacji?

■ Czy wyjaśniono klientowi metody obsługi i czyszczenia części 
składanych na miejscu (np. filtra powietrza, kratek wlotu 
powietrza oraz kratek wylotu powietrza)?

■ Czy wręczono klientowi instrukcje tych części?

1 Powierzchnia podłogi

2 Sufit

UWAGA ■ Wymiar H1 oznacza wysokość produktu.

■ Wymiar H2 wyznacza się, utrzymując
nachylenie co najmniej 1/100, zgodnie
z opisem w punkcie "Montaż przewodów do
odprowadzania skroplin" na stronie 8.

■ Wymiary oznaczają przestrzeń minimalną
niezbędną do wykonania instalacji.

PRZESTROGA

■ Urządzenie wewnętrzne i zewnętrzne, przewód
zasilający i połączenia elektryczne należy
zainstalować w odległości co najmniej 1 metra
od odbiorników radiowych i telewizyjnych w celu
uniknięcia interferencji i zakłóceń. (W zależności
od długości fal radiowych odległość 1 metra
może nie być wystarczająca do uniknięcia
zakłóceń.)

■ W przypadku instalacji bezprzewodowego pilota
zdalnego sterowania, zasięg pilota może się
zmniejszyć, jeśli w pomieszczeniu zainstalowano
świetlówki ze starterem elektronicznym.
Odbiornik należy wówczas instalować możliwie
daleko od świetlówki.
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Przygotowania do montażu

1. Należy upewnić się, że położenie śrub wieszakowych względem
otworu w suficie jest prawidłowe.

■ Ze względów praktycznych (z uwagi na konserwację,
przeglądy i serwisowanie modułu sterującego oraz pompy
skroplin) należy przygotować jedną z następujących
przestrzeni serwisowych.

1. Właz rewizyjny 1 (450x450) do modułu sterującego oraz
przestrzeń co najmniej 300 mm w dolnej części produktu.

2. Właz rewizyjny 1 (450x450) do modułu sterującego oraz
właz rewizyjny 2 do dolnej części produktu (patrz widok
poosiowy A). Wymiary B, C i D podano w tabeli poniżej.

3. Właz rewizyjny 3 do dolnej części produktu oraz do dolnej
części modułu sterującego (patrz widok poosiowy A-2).
Wymiary B, C i D podano w tabeli poniżej.

1 Właz rewizyjny

2 Moduł sterujący

3 Sufit

4 Odległość między śrubami

5 Wylot powietrza

6 Dolna część urządzenia

7 Wlot powietrza

8 Właz rewizyjny 1 (450x450)

9 Śruba wieszakowa (x4)

700

631

B C
*H

3=
≥3

00

1

3

4

5 7
6 4

8

2

9

2

1 Właz rewizyjny (otwór w suficie)

2 Właz rewizyjny

3 Moduł sterujący

4 Sufit

5 Właz rewizyjny 1 (450x450)

6 Właz rewizyjny 2

1 Właz rewizyjny (otwór w suficie)

2 Właz rewizyjny

3 Moduł sterujący

4 Sufit

5 Właz rewizyjny 3

Model B C D

FXMQ40 700 738 1000

FXMQ50~80 1000 1038 1300

FXMQ100+125 1400 1438 1700
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■ Wymiar H3 wyznacza się, utrzymując nachylenie co najmniej
1/100, zgodnie z opisem w punkcie "Montaż przewodów do
odprowadzania skroplin" na stronie 8.

2. Zamocuj do otworów wlotu i wylotu powietrza kanały z brezentu,
tak aby wibracje od klimatyzatora nie były przenoszone na kanał
lub sufit. Wewnętrzne ściany kanału wyłóż materiałem
wygłuszającym (izolacyjnym) i załóż gumowe izolatory
antywibracyjne na śruby wieszakowe (patrz punkt "Montaż
kanałów" na stronie 10).

3. Odsłoń otwory montażowe (jeśli sufit został już wykonany).

■ Odsłoń otwory montażowe w suficie. Ułóż przewody
czynnika chłodniczego, przewody odprowadzające skropliny,
zasilające, transmisyjne oraz przewody pilota zdalnego
sterowania w odpowiednich otworach urządzenia.
Szczegółowe informacje na temat podłączania pilota
zdalnego sterowania można znaleźć w instrukcji montażu
dołączonej do pilota.
Patrz "Montaż przewodów czynnika chłodniczego" na
stronie 7, "Montaż przewodów do odprowadzania skroplin"
na stronie 8 i "Przykład instalacji okablowania i konfiguracja
pilota zdalnego sterowania" na stronie 12.

■ Konstrukcja sufitu może wymagać wzmocnienia, tak aby nie
uległ on odkształceniom, oraz aby nie dochodziło do wibracji
po odsłonięciu otworów instalacyjnych. W celu uzyskania
szczegółowych informacji należy skontaktować się
z wykonawcą prac budowlanych lub wykończeniowych.

4. Zamontuj śruby wieszakowe. Należy używać śrub M10.

Jeśli śruby wieszakowe już przygotowano, należy zastosować śruby
kotwowe mocowane w otworze; w przypadku nowobudowanych
sufitów należy stosować osadzane wkładki i śruby kotwowe, tak, aby
zapewnić nośność odpowiednią do ciężaru urządzenia. Wcześniej
należy odpowiednio dostosować odległość względem sufitu.

Montaż urządzenia wewnętrznego

Akcesoria opcjonalne (sprzedawane osobno) łatwiej będzie
zamontować jeszcze przed zamontowaniem urządzenia wewnętrz-
nego. Odpowiednie informacje podano również w instrukcjach
instalacji dołączonych do akcesoriów.

Przy instalacji należy stosować wyłącznie akcesoria i części
wymienione w instrukcji.

1. Tymczasowo zamontuj urządzenie wewnętrzne.
Przymocuj wsporniki wieszaków do śrub wieszakowych.
Mocowanie powinno być pewne i wykonane przy użyciu nakrętki
i podkładki po górnej i dolnej stronie wspornika wieszaka.
Zastosowanie płytki mocującej podkładkę wspornika pozwoli
zapobiec jej opadaniu.

2. Skontroluj położenie urządzenia.

3. Upewnij się, że jest ono wypoziomowane.

4. Usuń płytki mocujące podkładki, zabezpieczające przed ich
osuwaniem się, a następnie dokręć nakrętki od góry i pewnie
zamocuj urządzenie.

1 Płyta stropowa

2 Kotwa

3 Długa nakrętka lub ściągacz

4 Śruba wieszakowa

5 Urządzenie wewnętrzne

UWAGA Żaden z powyższych elementów nie należy do
wyposażenia.

1

2
3

45

1 Element do przygotowania na miejscu

2 Podkładka (należy do akcesoriów)

3 Dokręcić od góry i dołu (podwójna nakrętka)

4 Płytka mocująca podkładkę (należy do akcesoriów)

5 Nakrętka od góry

PRZESTROGA

Podczas prac instalacyjnych należy utwardzić wylot
powietrza oraz zabezpieczyć plastikową tacę
ociekową urządzenia wewnętrznego przed wnikaniem
ciał obcych, takich jak iskry spawalnicze.

Niezastosowanie się do tej instrukcji może skutkować
wyciekami wody wskutek powstałych uszkodzeń
plastikowej tacy ociekowej.

1 Wspornik wieszaka

2 Dolna część urządzenia

3 Rurka winylowa

4 Poziom

1

2

3 4

5

4 3

2

1
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Montaż przewodów czynnika chłodniczego

Informacje na temat montażu przewodów czynnika chłodniczego do
urządzenia zewnętrznego zamieszczono w instrukcji montażu
dołączonej do tego urządzenia.

Następnie należy wykonać izolację cieplną przewodów po obu
stronach — gazowej i cieczowej; w przeciwnym wypadku może
dochodzić do wycieków wody.

Należy zastosować materiał izolacyjny wytrzymały na temperaturę
120°C.

W przypadku wysokich temperatur zewnętrznych materiał izolacji
przewodów czynnika chłodniczego należy wzmocnić, tak aby nie
dochodziło do kondensacji pary wodnej na jego powierzchni.

Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji czynnika
chłodniczego należy upewnić się, że jest to czynnik R410A.
Zastosowanie innego czynnika chłodniczego spowoduje, że
klimatyzator nie będzie działał prawidłowo.

1. Podłącz przewody czynnika chłodniczego.

■ Urządzenie zewnętrzne jest napełniane czynnikiem
chłodniczym.

■ Podłączając i odłączając przewody od urządzenia, należy
korzystać zarówno z klucza maszynowego, jak i klucza
dynamometrycznego, jak pokazano na rysunku.

■ W tabeli ("Tabela 2" na stronie 7) podano wymiary połączeń
kielichowych.

■ Należy stosować wyłącznie nakrętki dołączone do
urządzenia.

■ Przed podłączeniem okolice połączeń kielichowych należy
posmarować olejem eterycznym lub estrowym.
Tutaj posmarować olejem eterycznym lub estrowym

■ Informacje dotyczące momentów dokręcania zawiera
"Tabela 2" na stronie 7. Zbyt mocne dokręcenie może
spowodować uszkodzenie kielicha.

Tabela 2

■ Jeśli nie jest dostępny klucz dynamometryczny, należy
standardowo postępować zgodnie z informacjami, które
zawiera Tabela 3.
Podczas dokręcania nakrętki kluczem maszynowym wartość
momentu dokręcania w pewnym miejscu gwałtownie rośnie.
Dokręć nakrętkę o odpowiedni kąt zgodnie z informacjami,
które zawiera Tabela 3.
Tabela 3

2. Po zakończeniu prac instalacyjnych należy sprawdzić, czy nie
ma wycieków gazu z instalacji.

PRZESTROGA

■ Należy upewnić się, korzystając z poziomnicy, że
urządzenie jest zamontowane poziomo.
(4 kierunki)

■ W przypadku używania rurki winylowej zamiast
poziomnicy należy w celu skontrolowania
poziomu przystawić do dna urządzenia obie jej
końcówki.
Zainstalowanie urządzenia z nachyleniem
w stronę przeciwną względem położenia
przewodu odprowadzającego skropliny może
skutkować nieprawidłową pracą, w szczególności
czujnika pływakowego, co grozi wyciekami wody.

PRZESTROGA

W tym produkcie stosowany jest wyłącznie nowy czynnik
chłodniczy (R410A). Należy pamiętać, aby instalować
kolejne elementy we właściwej kolejności.

■ Należy używać specjalnego obcinaka do rur i
elementów połączeniowych odpowiednich dla
czynnika chłodniczego R410A.

■ Podczas podłączania należy okolice połączeń
kielichowych posmarować olejem eterycznym lub
estrowym.

■ Należy stosować wyłącznie nakrętki dołączone do
urządzenia. (Nie używać innych nakrętek (np.
nakrętek kielichowych typ-1); w przeciwnym wypadku
może dojść do wycieku czynnika chłodniczego.)

■ Aby zapobiec przedostaniu się do układu
zanieczyszczeń, cieczy i kurzu, przewody należy
zabezpieczyć, zaciskając je lub zalepiając taśmą.

PRZESTROGA

■ Należy korzystać wyłącznie z czynnika chłodniczego
dostosowanego do danego cyklu chłodniczego;
czynnik chłodniczy nie może ulec zanieczyszczeniu
powietrzem.

■ Jeśli podczas prac montażowych nastąpi wyciek
czynnika chłodniczego, należy przewietrzyć
pomieszczenie.

Średnica 
przewodu Moment obrotowy

Wymiar kielicha A 
(mm) Kształt kielicha

Ø6,4 (1/4") 14,2~17,2 N•m 8,7~9,1

Ø9,5 (3/8") 32,7~39,9 N•m 12,8~13,2

Ø12,7 (1/2") 49,5~60,3 N•m 16,2~16,6

Ø15,9 (5/8") 61,8~75,4 N•m 19,3~19,7

PRZESTROGA

■ Nie należy dokręcać nakrętek kielichowych
nadmierną siłą.
Spowoduje to ich pękanie i może prowadzić do
wycieku czynnika chłodniczego.

■ Należy upewnić się, że wszystkie części
w okolicy nakrętki są wolne od oleju.
Taca ociekowa oraz elementy z tworzywa
sztucznego mogą ulec zniszczeniu.

Średnica 
przewodu

Kąt dalszego 
dokręcania

Zalecana długość 
ramienia narzędzia

Ø6,4 (1/4") 60~90° ±150 mm

Ø9,5 (3/8") 60~90° ±200 mm

Ø12,7 (1/2") 30~60° ±250 mm

Ø15,9 (5/8") 30~60° ±300 mm

2

3

1

4

1 Klucz dynamometryczny

2 Klucz maszynowy

3 Złączka rur

4 Nakrętka

R0.4~0.8

A

90°±2° 

45°±2°
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3. Po pomyślnym przeprowadzeniu kontroli szczelności wykonaj
izolację cieplną połączeń rurowych.

■ Użyj izolacji do połączeń dołączonej odpowiednio do
przewodów cieczowego i gazowego, a następnie wykonaj
prace izolacyjne.
(dociśnij obie krawędzie izolacji każdego połączenia
zaciskiem.)

■ Upewnij się, że połączenia izolacji do połączeń na
przewodach cieczowym i gazowym są skierowane ku górze.

■ Owiń średnią poduszkę uszczelniającą wokół izolacji
połączenia (fragment z nakrętką).

■ Do lutowania przewodów czynnika należy przystępować
wyłącznie po uprzednim przedmuchaniu azotem lub
w osłonie azotu. Po wykonaniu powyższych czynności
podłącz urządzenie wewnętrzne połączeniem kielichowym
lub kołnierzowym.

■ Informacje na temat wykonywania odgałęzień przewodów
czynnika chłodniczego zamieszczono w instrukcji montażu
dołączonej do urządzenia zewnętrznego.

Montaż przewodów do odprowadzania 
skroplin

1 Wykonaj instalację odprowadzania skroplin.

Sprawdź, czy umożliwia ona prawidłowe odprowadzenie
nadmiaru wody.

■ Upewnij się, że średnica przewodu (z wyjątkiem fragmentu
wznoszącego się) jest większa od średnicy przewodu
połączeniowego (przewodu z PCW o średnicy zewnętrznej
32 mm i nominalnej wewnętrznej 25 mm).

■ Upewnij się, że przewody mają odpowiednią długość,
pozwalającą na zachowanie spadku co najmniej 1/100, i że
nie będą się w nich tworzyć pułapki powietrzne. Nie jest
wymagane stosowanie syfonu.

A Procedura wykonywania izolacji cieplnej przewodu 
cieczowego

B Procedura wykonywania izolacji cieplnej przewodu gazowego

1 Przewód cieczowy

2 Przewód gazowy

3 Materiał izolacji przewodu (po stronie urządzenia)

4 Mocowany do powierzchni

5 Urządzenie główne

6 Zacisk (należy do akcesoriów)

7 Materiał izolacyjny przewodów (nie należy do wyposażenia)

8 Izolacja łączników (należy do akcesoriów)

9 Nakrętka

10 Dopilnuj, aby szwy izolacji były skierowane ku górze

11 Średnia poduszka uszczelniająca (należy do akcesoriów)

12 Owiń izolacją fragment od powierzchni głównego urządzenia 
do górnej części nakrętki

PRZESTROGA

Upewnij się, że izolacja cieplna przewodów
zewnętrznych jest ciągła aż do ich połączenia.

Jeśli przewody nie są zaizolowane, może to
skutkować skraplaniem się pary wodnej. Co więcej,
może dojść do poparzeń w wyniku kontaktu z
przewodami.

A

B

4

5

1

2

6 7

10 11

12

983

4

6 7

10 11

12

983

1 Przewody czynnika chłodniczego

2 Części lutowane

3 Azot

4 Taśma

5 Zawór ręczny

6 Zawór redukcji ciśnienia

7 Azot

PRZESTROGA

Podczas lutowania przewodów nie wolno stosować
przeciwutleniaczy.

Może to doprowadzić do zablokowania przewodów
rurowych resztkami substancji, a w efekcie grozi
uszkodzeniami wewnątrz urządzenia.

UWAGA ■ Ciśnienie azotu powinno być ustawione na
wartość 0,02 MPa; na czas lutowania
w osłonie azotu należy zainstalować zawór
redukcji ciśnienia.

■ Podczas lutowania przewodów nie wolno
stosować topników. Dlatego do lutowania
należy używać wypełniacza miedziowo-
fosforowego (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-
710/795: ISO 3677), niewymagającego
topnika.
(Topnik posiada niezwykle szkodliwy wpływ
na przewody czynnika chłodniczego. Na
przykład, jeśli stosowany jest topnik na bazie
chloru, może to spowodować korozję
przewodów lub, jeśli zawiera on fluor,
degradację oleju mineralnego).

1 2 4 5

6

73

1

2

3

1 Przewody czynnika 
chłodniczego

2 Kielich na skropliny

3 Gniazdo serwisowe 
(z gumowym korkiem)
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■ Jeśli nachylenie instalacji okaże się niewystarczające, należy
wykonać prace związane z odprowadzeniem skroplin
z urządzenia.

■ Zamocować wsporniki w odstępach do 1–1,5 m, aby nie
dochodziło do ugięcia przewodów.

■ Przy montażu należy stosować wąż do odprowadzania
skroplin i metalowy zacisk.
Umieść wąż odprowadzania skroplin całkowicie w podstawie
kielicha i mocno dokręć metalowy zacisk do górnej części
taśmy na końcu węża.
Dopilnuj dokręcenia wkręta metalowego zacisku tak, aby
zapas gwintu śruby zmniejszył się do 4 mm lub mniej.

■ Umieść przewód skroplin w poziomie lub z niewielkim
nachyleniem w górę. W przypadku utworzenia się poduszki
powietrznej wskutek cofki po zatrzymaniu pompy mogą być
generowane nietypowe dźwięki.

2 Dlatego po zakończeniu instalacji należy sprawdzić, czy
przepływ skroplin jest niezakłócony.

Przed wykonaniem prac na instalacji elektrycznej

1. Zdejmij pokrywę modułu sterującego i podłącz przewody
jednofazowe do zacisków L i N listwy zaciskowej zasilania.
Podłącz również przewód uziemiający do zacisku
uziemiającego.
Wykonaj prace elektryczne zgodnie z opisem w punkcie
"Sposoby podłączania okablowania zasilającego, uziemienia,
pilota zdalnego sterowania oraz przewodów transmisyjnych" na
stronie 12.

2. Przed włączeniem klimatyzatora sprawdź, czy pokrywa modułu
sterującego jest zamknięta.

3. Stopniowo wlewaj około 1 litra wody na tacę skroplin przez wlot
wody w spodniej części kielicha na skropliny lub przez wylot.
Dopilnuj, aby woda nie rozlewała się na pompę skroplin.

PRZESTROGA

W wyniku nagromadzenia się wody w przewodach
odprowadzania skroplin może dojść do jej wycieków.

1 Zacisk metalowy (należy do akcesoriów)

2 Wąż na skropliny

3 Taśma

4 Duża poduszka uszczelniająca (należy do akcesoriów)

UWAGA Postępuj dokładnie według instrukcji poniżej.

■ Nie podłączaj przewodów odprowadzania
skroplin bezpośrednio do rur kanalizacyjnych
o wyczuwalnym zapachu amoniaku.
Amoniak z instalacji kanalizacyjnej może
dostać się do urządzenia wewnętrznego
wężem odprowadzania skroplin i
spowodować korozję wymiennika.

■ Nie łam ani nie skręcaj dołączonego węża
skroplin, tak aby nie wywierać na niego
nadmiernej siły. (Postępowanie takie może
spowodować wyciek wody.)

■ Wykonaj procedurę pokazaną na poniższej
ilustracji, aby wykonać zbiorczą instalację
odprowadzania skroplin.

Zachowaj spadek co najmniej 1/100, tak aby
nie dopuścić do tworzenia się poduszek
powietrznych. W wyniku nagromadzenia się
wody w przewodach odprowadzania skroplin
może dojść do jej wycieków.

■ Wybierz średnicę zbiorczego przewodu
odprowadzania skroplin tak, aby dopasować
ją do wydajności wyposażenia podłączanego
do przewodu zbiorczego (patrz arkusz
z danymi technicznymi).

1 - 1.5 m

≥1/100

1

1

3

2 4

≤4 mm

0~
46

7 
m

m

1 Zacisk metalowy (należy do akcesoriów)

2 Wąż na skropliny (należy do akcesoriów)

3 Płyta stropowa

4 Przewody odprowadzania skroplin (nie należą do 
wyposażenia)

5 Regulacja (≤467 mm)

6 Wspornik

7 Poziom lub wznios w górę

PRZESTROGA

■ Prace na instalacji elektrycznej (w tym instalacji
uziemienia) powinny zostać wykonane przez
uprawnionego elektryka.

■ Jeśli nie jest możliwe spełnienie tego warunku, należy
po zakończeniu pracy testowej klimatyzatora
wykonać kroki 3 i 4.

PRZESTROGA

Aby nie wywierać nadmiernego nacisku na połączenia
przewodów, za pomocą dołączonych zacisków
zamocuj przewody zgodnie z opisem w kroku 3
w punkcie "Sposoby podłączania okablowania
zasilającego, uziemienia, pilota zdalnego sterowania
oraz przewodów transmisyjnych" na stronie 12.

1 - 1.5 m≤300 mm

≤7
00

 m
m

1 2 5

6

2

7

3

4
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4. Pompa skroplin będzie działać przy włączonym zasilaniu.
Sprawdź, czy pompa odprowadza wodę bez przeszkód. (Pompa
skroplin zatrzyma się automatycznie w ciągu 10 minut.)
Skuteczność odpływu można sprawdzić, obserwując przez
otwór wlotowy wody zmianę poziomu wody na tacy. 

5. Po sprawdzeniu skuteczności odprowadzenia wody wyłącz
zasilanie i odłącz zasilanie.

6. Zamontuj pokrywę modułu sterującego w jej pierwotnym
położeniu.

Po wykonaniu prac na instalacji elektrycznej

Po zakończeniu prac zgodnie z punktem "Montaż kanałów" na
stronie 10 stopniowo wlewaj około 1 litra wody na tacę skroplin przez
wlot wody w spodniej części kielicha na skropliny. Następnie
sprawdzaj, czy woda spływa, gdy klimatyzator pracuje w trybie
chłodzenia (patrz "Konfiguracja w miejscu instalacji" na stronie 15 i
"Testowanie" na stronie 17). Upewnij się, że woda nie wylewa się na
podzespoły elektryczne pompy skroplin itp.

3 Upewnij się, że wykonano izolację termiczną następujących
części — w przeciwnym wypadku w wyniku skraplania się
wilgoci może wystąpić wyciek wody.

■ Przewody do odprowadzania skroplin wewnątrz
pomieszczeń

■ Kielich na skropliny

Montaż kanałów

Poniżej wymieniono kwestie dotyczące montażu kanałów
wymagające szczególnej uwagi.

■ Sprawdź, czy parametry kanału nie będą przekraczać zakresu
ustawień sprężu dyspozycyjnego urządzenia. (Zakres ustawień
podano w danych technicznych.)

■ Zamocuj do otworów wlotu i wylotu powietrza kanały z brezentu,
tak aby wibracje od klimatyzatora nie były przenoszone na kanał
lub sufit.
Wewnętrzne ściany kanału wyłóż materiałem wygłuszającym
(izolacyjnym) i załóż gumowe izolatory antywibracyjne na śruby
wieszakowe.

■ Na czas spawania kanału zabezpiecz go tak, aby nie doszło do
zetknięcia się iskier z tacą skroplin filtra.

■ W przypadku korzystania z kanałów metalowych do zawiesze-
nia metalowych zaczepów siatki kanału, prowadnicy lub płytek
metalowych w budynkach drewnianych między kanałem a
ścianą należy zastosować izolacyjną taśmę elektryczną.

■ Zaizolowanie kanału jest konieczne i ma na celu uniknięcie
gromadzenia się skroplin. (Materiał: wata szklana lub polistyren;
grubość: 25 mm)

■ Koniecznie należy zamocować filtr powietrza (nie należy do
wyposażenia) do wlotu powietrza do urządzenia lub na stronę
ssawną. (Należy koniecznie wybrać filtr powietrza o
skuteczności, wagowo, 50 procent).

■ Wyjaśnij klientowi metody obsługi i czyszczenia części
składanych na miejscu (np. filtra powietrza, kratek wlotu
powietrza oraz kratek wylotu powietrza)

■ Umieść kratkę wylotu powietrza po wewnętrznej stronie
w miejscu, gdzie nie będzie ona oddziaływała bezpośrednio na
ludzi.

■ Klimatyzator jest wyposażony w funkcję automatycznej regulacji
obrotów wentylatora. Patrz "Konfiguracja w miejscu instalacji"
na stronie 15.
Dlatego nie należy stosować wentylatorów wspomagających
w kanale.

Sposób podłączania kanałów powietrznych po stronie
wlotowej i wylotowej.

■ Podłącz kanał (nie należy do wyposażenia) równolegle do
wewnętrznej powierzchni kołnierza.

■ Podłącz kołnierz, a następnie podłącz urządzenie do kołnierza,
korzystając z odpowiednich śrub.

■ Owiń kołnierz oraz połączenie z kanałem taśmą aluminiową,
aby zabezpieczyć przed ucieczką powietrza.

PRZESTROGA

■ Nie dotykaj pompy skroplin.
Może to skutkować porażeniem prądem
elektrycznym.

■ Nie wywieraj siły na czujnik pływakowy.
Może to prowadzić do jego uszkodzenia.

1 Taca na skropliny

2 Kielich na skropliny

3 Wlot wody

4 Przewody czynnika chłodniczego

5 Pokrywa modułu sterującego

6 Moduł sterujący

7 Listwa zaciskowa zasilania

8 Wkręt

9 Pokrywa wlotu wody

10 Plastikowy zbiornik na wodę

11 Gniazdo serwisowe (z gumowym korkiem)

12 Położenie pompy skroplin

13 Wylot powietrza

1 2 3

4

5

6

7 8

9
10

11

12

13

1 Kołnierz po stronie wlotu powietrza (dołączony do 
urządzenia)

2 Kołnierz po stronie wylotu powietrza (dołączony do 
urządzenia)

3 Materiał izolacyjny (nie należy do wyposażenia)

4 Śruby do kołnierzy przewodów (należą do akcesoriów)

5 Wylot powietrza

6 Kanał brezentowy (nie należy do wyposażenia)

7 Urządzenie

8 Materiał izolacyjny (nie należy do wyposażenia)

9 Wlot powietrza

1 2

3

7 5

4

68

4
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Instalacja okablowania elektrycznego

Instrukcje ogólne

■ Wszystkie elementy spoza wyposażenia, materiały i procedury
postępowania przy montażu instalacji elektrycznej muszą być
zgodne z lokalnymi przepisami.

■ Stosować wyłącznie przewody miedziane.

■ Informacje na temat okablowania elektrycznego można znaleźć
również na dołączonej do pokrywy modułu sterującego etykiecie
"Schemat okablowania".

■ Informacje na temat okablowania pilota zdalnego sterowania
można znaleźć w instrukcji montażu dołączonej do pilota.

■ Prace instalacyjne przy okablowaniu muszą być wykonywane
przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami.

■ Ten system obejmuje kilka urządzeń wewnętrznych. Urządzenia
wewnętrzne należy oznaczyć kolejno jako urządzenie A,
urządzenie B..., itd. i upewnić się, że połączenia na płycie
zaciskowej urządzenia zewnętrznego i jednostki BS są
odpowiednio dopasowane. Niewłaściwe połączenie kabli i
przewodów między urządzeniem zewnętrznym a wewnętrznym
może spowodować nieprawidłowe działanie systemu.

■ Konieczne jest zainstalowanie wyłącznika umożliwiającego
odcięcie zasilania całego systemu.

■ Informacje na temat rozmiaru przewodu zasilania elektrycznego
podłączonego do urządzenia zewnętrznego, parametrów
wyłącznika bezpieczeństwa oraz instrukcje okablowania
znajdują się w instrukcji instalacji urządzenia zewnętrznego.

■ Klimatyzator musi być koniecznie uziemiony.

■ Nie wolno podłączać uziemienia do rury gazowej, wodnej,
piorunochronu ani uziemienia linii telefonicznej.

■ Przewody gazowe: w przypadku wycieku czynnika może
nastąpić samozapłon lub eksplozja.

■ Rury wodne: brak efektu uziemienia w przypadku używania
twardych przewodów z winylu.

■ Przewody uziemienia linii telefonicznej lub piorunochronu:
mogą spowodować niezwykle wysokie napięcie ziemi
podczas burzy z piorunami.

Parametry elektryczne

• MCA: Min. prąd w obwodzie (A)
• MFA: Maks. prąd w obwodzie (A)
• kW: Moc znamionowa silnika wentylatora (kW)
• FLA: Prąd pod pełnym obciążeniem (A)

Parametry bezpieczników i przewodów zewnętrznych

PRZESTROGA

Podłącz kołnierz, a następnie podłącz urządzenie do
kołnierza, korzystając z odpowiednich śrub, niezależnie
czy został on podłączony po stronie wlotu powietrza.

Zasilanie
Silnik 

wentylatora

Model Hz Wolty
Zakres 

napięcia MCA MFA kW FLA

FXMQ40

50 220-240 Maks. 264
Min. 198

1,4

16

0,140 1,1

FXMQ50 1,6

0,350

1,3

FXMQ63 1,8 1,4

FXMQ80 2,3 1,8

FXMQ100 2,9 2,3

FXMQ125 3,4 2,7

FXMQ40

60 220 Maks. 242
Min. 198

1,4

16

0,140 1,1

FXMQ50 1,6

0,350

1,3

FXMQ63 1,8 1,4

FXMQ80 2,3 1,8

FXMQ100 2,9 2,3

FXMQ125 3,4 2,7

Przewody zasilające

Przewody pilota zdalnego 
sterowania

Przewody transmisyjne

Model

Bez-
pieczniki 

zewnętrzne Przewód Przekrój Przewód Przekrój

FXMQ40

16 A H05VV-
U3G

Przekroje 
przewodów 
muszą być 

zgodne 
z lokalnymi 
przepisami

Przewód 
w osłonie 
(2 żyły)

0,75-1,25 mm2

FXMQ50

FXMQ63

FXMQ80

FXMQ100

FXMQ125

UWAGA Dozwolone długości przewodów transmisyjnych
między urządzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi
oraz między urządzeniem wewnętrznym a pilotem
zdalnego sterowania są następujące.

1. Urządzenie zewnętrzne – urządzenie
wewnętrzne: maks. 1000 m (całkowita długość
przewodów: 2000 m)

2. Urządzenie wewnętrzne – pilot: Maks. 500 m

3. Obowiązuje tylko w przypadku rur zabez-
pieczonych. W przypadku braku zabezpieczenia
należy używać przewodów H07RN-F.

4. Przewód lub kabel winylowy w osłonie (grubość
zaizolowana: ≥1 mm)
Instrukcja montażu
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Przykład instalacji okablowania i 
konfiguracja pilota zdalnego sterowania

Sposoby podłączania okablowania zasilającego, 
uziemienia, pilota zdalnego sterowania oraz przewodów 
transmisyjnych

1 Zdemontuj pokrywę modułu sterującego.

2 Ułóż przewody w module sterującym, prowadząc je przez otwór
wejściowy z boku modułu sterującego.

3 Postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej, i poprowadź przewody
w module sterującym.1 Wkręty (3x)

1 Otwór wejściowy na przewody niskonapięciowe. 
(Okablowanie transmisyjne i pilot zdalnego sterowania są 
urządzeniami niskonapięciowymi).

2 Otwór wejściowy na przewody wysokonapięciowe. (Przewody 
zasilania oraz okablowanie uziemiające są urządzeniami 
wysokonapięciowymi)

1

1

2

PRZESTROGA

■ Nie należy prowadzić przewodów pilota zdalnego
sterowania ani transmisyjnych razem z prze-
wodami zasilania ani innymi przewodami
elektrycznymi. Przewody pilota zdalnego stero-
wania oraz transmisyjne należy odseparować od
przewodów zasilania lub innych przewodów
elektrycznych przerwą o wielkości co najmniej
50 mm — niespełnienie tego warunku może
prowadzić do nieprawidłowości w działaniu lub
awarii spowodowanych zakłóceniami
elektrycznymi.

■ Informacje na temat instalacji okablowania pilota
zdalnego sterowania można znaleźć w instrukcji
montażu pilota zdalnego sterowania, dołączonej
do pilota.

■ Połączenia przewodów zasilania przedstawiono
również na odpowiednim schemacie
okablowania.

■ Podłącz przewody pilota zdalnego sterowania i
przewody transmisyjne prawidłowo do właściwej
listwy zaciskowej.

1 Zamocuj przewody za pomocą zacisków do wspornika 
montażowego dołączonego do modułu sterującego.

2 Okablowanie transmisyjne i pilot zdalnego sterowania 
(niskie napięcie)

3 Umieść przewód w zaciskach dołączonych do modułu 
sterującego.

4 Przewody zasilania oraz okablowanie uziemiające 
(wysokie napięcie)

5 Sposób podłączania zacisków zasilania (X1M)

6 Skręć i zamocuj górną część tak, aby przewody nie wypadały 
na zewnątrz.

7 Zamocuj przewód za pomocą zacisku do wspornika 
montażowego dołączonego do modułu sterującego.

8 Pod żadnym pozorem nie podłączaj przewodów zasilających!
Sposób podłączania zacisków pilota zdalnego sterowania 
(X2M): w przypadku korzystania ze skrętki nie należy lutować 
końców przewodów.

9 Przewody transmisyjne (brak biegunowości)

10 Przewody pilota zdalnego sterowania (brak biegunowości)

L N

1

2

3

4

5

6

7
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4 Ułóż pokrywę modułu sterującego i owiń ją materiałem
uszczelniającym (niewielkich rozmiarów) wokół przewodów, tak
aby zablokować przewód w otworach.

5 Zamocuj dołączony wspornik mocujący przewód za pomocą
wkręta. Przymocuj każdy przewód dołączoną opaską
zaciskową.

Środki ostrożności

1 Należy zastosować okrągłą karbowaną końcówkę w celu
podłączenia zasilania do listwy zaciskowej.

Jeśli z pewnych przyczyn jest to niemożliwe, należy upewnić
się, że spełnione zostały poniższe warunki:
Do tego samego przyłącza zasilania nie należy podłączać
przewodów o różnym przekroju. (Poluzowanie połączenia może
być przyczyną przegrzewania).

■ W przypadku korzystania ze skrętki nie należy lutować końców
przewodów.

■ Przewody należy podłączać i mocować w taki sposób, by na
złącza nie były wywierane dodatkowe obciążenia mechaniczne.

■ Za pomocą odpowiedniego wkrętaka dokręć wkręty zacisków.
Jeśli końcówka śrubokręta jest za wąska, łeb wkręta może
zostać uszkodzony, co uniemożliwi jego prawidłowe dokręcenie.

■ Nie dokręcać wkrętów zaciskowych nadmiernie, gdyż
w przeciwnym wypadku ich łby mogą ulec uszkodzeniu.

■ W poniższej tabeli podano wymagane momenty dokręcania
wkrętów listwy zaciskowej.

OSTRZEŻENIE

Skróć i starannie ułóż okablowanie, pewnie mocując
pokrywę modułu sterującego.

Przycięcie przewodów zasilających pokrywą modułu
zasilającego lub unoszenie się pokrywy wypychanej przez
przewody może prowadzić do porażenia prądem
elektrycznym lub pożaru.

1 Przewód przechodzący przez otwory

PRZESTROGA

Po wykonaniu wszystkich połączeń wypełnij szczeliny
w otworach przelotowych kitem lub izolacją (do
przygotowania na miejscu), aby uniemożliwić dostanie
się do wnętrza urządzenia małych zwierząt i owadów.
(Mogą one spowodować zwarcie w module
sterującym).

1 Przewody transmisyjne i pilota zdalnego sterowania

2 Przewody zasilające i przewód uziemiający

3 Mocowanie

4 Zacisk (należy do akcesoriów)

5 Wkręt mocujący przewód (należy do akcesoriów)

6 Wspornik mocujący przewód (należy do akcesoriów)

1

1

2

3 4

65

Moment obrotowy

Listwa zaciskowa pilota zdalnego 
sterowania i przewodów transmisyjnych 0,80-0,96 N•m

Listwa zaciskowa zasilania 1,18-1,44 N•m

1 2 3

1 Okrągła, karbowana końcówka

2 Załóż pokrycie izolacyjne

3 Przewód elektryczny
Instrukcja montażu
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Przykład instalacji okablowania

Gdy na 1 urządzenie wewnętrzne przypada 1 pilot (normalna
praca)

Do sterowania grupowego lub pracy z 2 pilotami

Gdy uwzględniana jest jednostka BS

Środki ostrożności

1. Jeśli nie jest wymagane zastosowanie detektora prądu
upływowego z wyłącznikiem, należy zainstalować wyłącznik lub
czujnik obciążenia z bezpiecznikiem na przewodach. Jeśli
wymagane jest zastosowanie detektora prądu upływowego
z wyłącznikiem, należy upewnić się, że ma on konstrukcję
chroniącą klimatyzator przed awarią masy, przeciążeniem czy
zwarciem.

2. Przewody pilota zdalnego sterowania (P1 i P2) oraz okablowa-
nie transmisyjne (F1 i F2) nie mają biegunowości.

Dwa piloty sterują urządzeniem wewnętrznym 
(sterowanie 1 urządzeniem wewnętrznym za pomocą 
2 pilotów zdalnego sterowania)

Gdy używane są 2 piloty zdalnego sterowania, jeden z nich musi być
wybrany jako główny ("MAIN"), a drugi jako podrzędny ("SUB").

ZAMIANA PILOTA GŁÓWNEGO Z PODRZĘDNYM

1 Włóż płaski śrubokręt we wgłębienie między górną a dolną
częścią pilota i w dwóch miejscach podważ górną część.

(Płytka drukowana pilota jest przymocowana do jego górnej
części).

OSTRZEŻENIE

Zainstaluj detektor prądu upływowego z wyłącznikiem.

Instalacja detektora prądu upływowego jest obowiązkowa i
stanowi zabezpieczenie przed porażeniem prądem
elektrycznym lub pożarem.

1 Zasilanie 220-240 V~50 Hz lub 220 V~60 Hz

2 Urządzenie zewnętrzne

3 Urządzenie wewnętrzne A

4 Urządzenie wewnętrzne B

5 Urządzenie wewnętrzne C

6 Pilot zdalnego sterowania (opcjonalny)

1 Zasilanie 220-240 V~50 Hz lub 220 V~60 Hz

2 Urządzenie zewnętrzne

3 Urządzenie wewnętrzne A

4 Urządzenie wewnętrzne B

5 Najdalsze urządzenie wewnętrzne

6 Pilot zdalnego sterowania (opcjonalny)

7 W przypadku sterowania grupowego

UWAGA Gdy stosowane jest sterowanie grupowe, nie ma
potrzeby wyznaczania adresu urządzenia wewnętrz-
nego. Adres jest ustawiany automatycznie po
włączeniu zasilania.

L N
IN/D OUT/D

F1 F2 F1 F2

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2

1 1
2

3 4 5

1

L N L N

6

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2P1 P2

1
2

3 4 5

6 6
7

L N

1 Zasilanie 220-240 V~50 Hz lub 220 V~60 Hz

2 Urządzenie zewnętrzne

3 Jednostka BS

4 Urządzenie wewnętrzne A

5 Pilot zdalnego sterowania

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

IN/DOUT/D
F1 F2 F1 F2

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2

1

2

5

3

4
L N

L N
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2 Na płytce drukowanej jednego z pilotów obróć przełącznik
wyboru trybu pracy (MAIN/SUB) w położenie "S".

(W drugim pilocie przełącznik pozostaw w pozycji "M").

Sterowanie komputerowe (wymuszone wyłączanie i 
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE)

1. Parametry przewodów i sposób ich prowadzenia
Wejście z zewnątrz należy podłączyć do złączy T1 i T2 na listwie
zaciskowej pilota zdalnego sterowania.

2. Pobudzenie
W poniższej tabeli objaśniono działanie w trybie WYMUSZONE
WYŁĄCZANIE i WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE w odpowiedzi na
wejście A.

3. Uaktywnienie mechanizmów wymuszonego WYŁĄCZANIA oraz
WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA
Włącz zasilanie i za pomocą pilota wybierz tryb pracy.

Centralne sterowanie

Aby możliwe było centralne sterowanie, należy określić numer grupy.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach pilotów
centralnego sterowania.

Konfiguracja w miejscu instalacji

1 Sprawdź, czy pokrywy modułów sterujących urządzeń
wewnętrznego i zewnętrznego są zamknięte.

2 Konfigurację w miejscu instalacji należy przeprowadzić za
pomocą pilota, odpowiednio do rzeczywistych warunków.

■ Ustawień można dokonywać zmieniając trzy parametry: "Nr
trybu", "PIERWSZY KOD" i "DRUGI KOD".

■ W "Konfiguracji w miejscu instalacji" dołączonej do pilota
wymieniono kolejność ustawień i sposób działania.

■ Przełącz pilota w tryb konfiguracji w miejscu instalacji.
Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale
"Konfiguracja w miejscu instalacji" w instrukcji obsługi pilota.

■ W trybie konfiguracji wybierz tryb nr 12, a następnie ustaw
pierwszy kod na "1". Następnie ustaw drugi kod na "01", aby
uaktywnić wymuszone wyłączania albo na "02", aby uaktywnić
włączanie/wyłączanie (wymuszone wyłączanie jest wybrane
fabrycznie).

Wersja z pilotem zdalnego sterowania

Przed przystąpieniem do używania pilota bezprzewodowego należy
ustawić jego adres.

Informacje na temat ustawiania adresu można znaleźć w instrukcji
obsługi dołączonej do panelu zdalnego sterowania.

1. Ustawienia dla akcesoriów opcjonalnych
Informacje na temat podłączania akcesoriów opcjonalnych
można znaleźć w ich instrukcjach obsługi; następnie należy
wykonać konieczne ustawienia.

2. Ustawienie sprężu dyspozycyjnego
Ustawienia należy wprowadzić zgodnie z opisem poniżej
(Sposób 1 na stronie 15 lub Sposób 2).
Sposób 1
W celu wykonania ustawień należy skorzystać z funkcji
automatycznej regulacji strumienia powietrza.
Automatyczna regulacja strumienia powietrza: objętość
wydmuchiwanego powietrza można automatycznie regulować,
dostosowując ją do właściwej wielkości.

1 Płytka drukowana pilota

2 Ustawienie fabryczne

3 Zmiany należy dokonać tylko w jednym pilocie

1 Wymuszone wyłączanie

2 Wejście A

Parametry przewodu
Przewód lub kabel winylowy w osłonie 

(2-żyłowy)

Przekrój 0,75- 1,25 mm2

Długość Maks. 100 m

Przyłącze zewnętrzne Styk gwarantujący minimalne obciążenie 
15 V DC, 1 mA.

Wymuszone wyłączenie Włączanie/wyłączanie

Sygnał "WŁ." powoduje wyłączenie 
urządzenia (niedostępne z pilota).

Sygnał "WYŁ → WŁ" 
powoduje WŁĄCZENIE 
urządzenia.

Sygnał "WYŁ." powoduje włączenie 
sterowania pilotem.

Sygnał "WŁ → WYŁ" 
powoduje WYŁĄCZENIE 
urządzenia.

S

M
S

S
M

1

2

3

F2 T1 T2

1

2

UWAGA Przed uruchomieniem pracy w trybie testowym
zgodnie z opisem w punkcie "Testowanie" na
stronie 17 należy upewnić się, że wykonano
następujące ustawienia zgodnie z punktem
"Konfiguracja w miejscu instalacji" na stronie 15.

1 Nr trybu

2 Pierwszy kod

3 Drugi kod

4 Tryb konfiguracji

UWAGA Nr trybu ("MODE NO.") jest wybierany grupowo. Aby
dokonać ustawienia trybu odpowiednio dla urządzenia
w każdym pomieszczeniu lub aby sprawdzić dokonane
ustawienia, należy wybrać odpowiedni numer trybu
w nawiasie.

SETTING

2 3 4

1
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1. Sprawdź, czy poprowadzono przewody zasilające klima-
tyzatora oraz czy wykonano instalację kanałową. Jeśli
w układzie klimatyzacji zainstalowano przepustnicę
zamykającą, upewnij się, że jest ona rozwarta. Następnie
sprawdź, czy filtr powietrza (należy do wyposażenia) został
zainstalowany na drodze przepływu powietrza po stronie
zasysającej.

2. W przypadku, jeśli w instalacji jest wiele wlotów i wylotów
powietrza, wyreguluj przepustnice tak, by strumienie
z każdego z wlotów i wylotów były zgodne z zaprojekto-
wanymi strumieniami przepływu powietrza. Następnie
uruchom klimatyzator w trybie nawiewu. Aby zmienić
strumień przepływu powietrza, naciśnij i ustaw przycisk
strumienia powietrza na wartość HH, H lub L.

3. Wykonaj ustawienia automatycznej regulacji strumienia
powietrza. Po dokonaniu ustawienia klimatyzatora na tryb
nawiewu zatrzymaj klimatyzator, przejdź do trybu
konfiguracji ("FIELD SET MODE"), wybierz opcję "MODE
NO. 21" (wartość 11 w przypadku sterowania grupowego),
ustawi opcję "FIRST CODE NO." na 7, a następnie dla
ustawienia "SECOND CODE NO." wybierz wartość 03. 
Następnie powróć do trybu normalnego, i naciśnij przycisk
WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA. Klimatyzator przejdzie do
trybu nawiewu i zostanie uruchomiona automatyczna
regulacja strumienia powietrza, a lampka kontrolna pracy
będzie się świecić. W trakcie automatycznej regulacji
klimatyzatora nie należy regulować przepustnic wylotów ani
wlotów powietrza. Po jednej do ośmiu minut pracy funkcja
automatycznej regulacji klimatyzatora zostanie
zakończona, lampka kontrolna pracy zostanie wyłączona, a
klimatyzator zostanie zatrzymany.

Tabela 4

4. Po zatrzymaniu klimatyzatora, po wybraniu opcji "MODE
NO. 21" na urządzeniu zewnętrznym sprawdź, czy dla opcji
"SECOND CODE NO." na urządzeniu wewnętrznym
wybrano wartość 02 (patrz Tabela 4). Jeśli klimatyzator nie
zatrzymuje się automatycznie, lub jeśli opcja "SECOND
CODE NO." nie ma wartości 02, powtórz kroki od 3. Jeśli
urządzenie zewnętrzne nie zostało włączone, zostanie
wyświetlony kod U4 lub UH, zgodnie z opisem w punkcie
"Tabela 8" na stronie 17. Nie stanowi to problemu,
ponieważ funkcję tę ustawiono dla urządzenia wewnętrz-
nego. Kontynuuj konfigurowanie funkcji. Po dokonaniu
ustawienia koniecznie włącz urządzenie zewnętrzne przed
uruchomieniem urządzenia zewnętrznego w trybie
testowym. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów
skorzystaj z informacji, które zawiera "Tabela 8" na
stronie 17, oraz z instrukcji obsługi dołączonej do urządze-
nia zewnętrznego, a następnie skontroluj urządzenie pod
względem uszkodzeń.

Sposób 2
Wybierz spręż dyspozycyjny za pomocą pilota zdalnego
sterowania.
Po zatrzymaniu klimatyzatora, po wybraniu opcji "MODE NO.
21" dla funkcji regulacji strumienia powietrza w urządzeniu
wewnętrznym sprawdź, czy dla opcji "SECOND CODE NO."
wybrano wartość 01 (WYŁĄCZONY) (patrz Tabela 4). Drugi kod
("SECOND CODE NO.") jest fabrycznie ustawiony na wartość
01 (WYŁĄCZONY). W zależności od wielkości sprężu
dyspozycyjnego podłączanego kanału należy zmienić drugi kod
("SECOND CODE NO.") (patrz Tabela 5).
Drugi kod ("SECOND CODE NO.") jest fabrycznie ustawiony na
wartość 07 (spręż dyspozycyjny o wielkości 100 Pa).
Tabela 5

Nr trybu Pierwszy kod Wartość ustawienia

11(21) 7 Regulacja strumienia 
powietrza

Drugi kod

01 02 03

WYŁ. Zakończenie regulacji 
strumienia powietrza

Uruchomienie regulacji 
strumienia powietrza

PRZESTROGA

■ W przypadku jakichkolwiek zmian w instalacji
wentylacyjnej dokonanych po zakończeniu
regulacji (np. zmian dotyczących konfiguracji
kanałów lub wylotów powietrza) funkcje
automatycznej regulacji strumienia powietrza
należy wykonać ponownie.

■ W przypadku jakichkolwiek zmian w instalacji
wentylacyjnej dokonanych po przeprowadzeniu
pracy urządzenia zewnętrznego w trybie
testowym (np. zmian dotyczących konfiguracji
kanałów lub wylotów powietrza), a także zawsze
po przeniesieniu urządzenia w inne miejsce
należy ponownie skontaktować się z przed-
stawicielem firmy Daikin.

Spręż 
dyspozycyjny Nr trybu Pierwszy kod Drugi kod

30 Pa(*)

(*) Dla modelu FXMQ50~125 nie można ustawić wartości 30 Pa.

13(23) 06

01

50 Pa 02

60 Pa 03

70 Pa 04

80 Pa 05

90 Pa 06

100 Pa 07

110 Pa 08

120 Pa 09

130 Pa 10

140 Pa 11

150 Pa 12

160 Pa 13

180 Pa(**)

(**) Dla modelu FXMQ40 nie można ustawić wartości 180 ani 200 Pa.

14

200 Pa(**) 15

PRZESTROGA

Należy pamiętać, że w wyniku nieprawidłowego
ustawienia sprężu dyspozycyjnego, z uwagi na pracę
poza znamionowym zakresem parametrów, strumień
nawiewanego powietrza będzie za mały lub wystąpią
wycieki wody.
FXMQ40~125PVE
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3 Ustawienia symboli filtru

■ Pilot zdalnego sterowania zaopatrzono w wyświetlacz LCD
informujący użytkownika, kiedy nadchodzi pora czyszczenia
filtru powietrza.

■ W przypadku korzystania z klimatyzatora w miejscach o
nadmiernej ilości kurzu należy zmienić kod "SECOND CODE
NO." zgodnie z informacjami, które zawiera Tabela 6. Drugi
kod ("SECOND CODE NO.") jest fabrycznie ustawiony na
wartość 01 (standardowo).

Tabela 6

Testowanie

Odpowiednie informacje podano w instrukcji montażu urządzenia
zewnętrznego.

Gdy wystąpi błąd, lampka wskaźnika pracy na pilocie będzie
pulsować. Aby zidentyfikować problem, należy odczytać kod błędu
na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. Listę kodów usterek wraz
z opisami problemów umieszczono na etykiecie "Caution for
servicing" (Uwagi dotyczące serwisowania) urządzenia
zewnętrznego.

W przypadku niewyświetlania żadnego z elementów tabeli (Tabela 8)
poniżej może występować problem dotyczący przewodów lub
zasilania, dlatego należy ponownie sprawdzić okablowanie.

Tabela 7

Tabela 8

Zanieczyszczenie
Czas do 

wyświetlenia Nr trybu
Pierwszy 

kod Drugi kod

Standardowa ±2500 godzin

10(20)
0

01

Nadmierne 
zapylenie ±1250 godzin

02

Brak(*)

(*) Opcję "no display" należy wybrać w warunkach, gdy wyświetlacz 
czyszczący nie jest wymagany, np. w okresach okresowej konserwacji.

3

Wyświetlacz pilota zdalnego 
sterowania Spis treści

Świeci lampka "A8"
Błąd zasilania urządzenia
wewnętrznego.

Świeci lampka "C1"

Płytka drukowana sterownika wentyla-
tora urządzenia wewnętrznego: błąd
transmisji płytki drukowanej sterowania
urządzenia wewnętrznego.

Świeci lampka "C6"

Nieprawidłowa kombinacja płytki druko-
wanej sterownika wentylatora
urządzenia wewnętrznego lub awaria
ustawienia typu płytki drukowanej.

Świeci lampka "U3"
Nie zakończono pracy urządzenia
zewnętrznego w trybie testowym.

Wyświetlacz pilota zdalnego 
sterowania Spis treści

Świeci kontrolka " "
Zwarcie na złączach wymuszonego
wyłączania (T1, T2)

Świeci lampka "U4"

Świeci lampka "UH"

■ Zasilanie urządzenia zewnętrznego
jest wyłączone

■ Urządzenie zewnętrzne nie zostało
wyposażone w przewód zasilania

■ Nieprawidłowe podłączenie prze-
wodów transmisyjnych i/lub
przewodów wymuszonego
wyłączania

Brak obrazu

■ Zasilanie urządzenia wewnętrz-
nego jest wyłączone

■ Urządzenie wewnętrzne nie zostało
wyposażone w przewód zasilania

■ Nieprawidłowe podłączenie prze-
wodów pilota, transmisyjnych i/lub
przewodów wymuszonego
wyłączania

PRZESTROGA

Jeśli po zakończeniu pracy w trybie testowym planowane
są dalsze prace wykończeniowe w pomieszczeniu, należy
poinformować klienta, że nie należy włączać klimatyzatora
aż do ich zakończenia.

W przeciwnym wypadku może dojść do zanieczyszczenia
wnętrza klimatyzatora substancjami takimi jak farby czy
kleje.
Instrukcja montażu
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