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Uwagi na temat bezpieczeństwa
Wymienione poniżej środki ostrożności podzielono na cztery grupy.
Wszystkie grupy dotyczą bardzo ważnych zagadnień, konieczne jest
więc stosowanie się do nich.

■ Po zakończeniu montażu urządzenie należy przetestować, aby
sprawdzić, czy przy montażu nie popełniono błędu. Użytkowni-
kowi należy udzielić odpowiednich instrukcji dotyczących
eksploatacji i czyszczenia urządzenia wewnętrznego, zgodnie
z Instrukcją obsługi.

Niebezpieczeństwo

■ Nie wolno dotykać części elektrycznych urządzenia bez
wcześniejszego odłączenia zasilania.

■ Gdy panele serwisowe są zdjęte, podzespoły pod napięciem
mogą zostać przypadkowo dotknięte.
Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru w trakcie
montażu lub serwisowania, gdy zdjęty jest panel serwisowy.

■ Nie należy dotykać rur z wodą w trakcie działania urządzenia ani
bezpośrednio po wyłączeniu urządzenia — rury mogą być
gorące. Istnieje ryzyko poparzenia dłoni. Aby uniknąć obrażeń,
należy odczekać, aż rury ostygną, lub założyć odpowiednie
rękawice.

Ostrzeżenie

■ Prace instalacyjne powinny być wykonywane przez wykwalifiko-
wany personel. Urządzenia nie należy instalować samodzielnie.
Nieprawidłowa instalacja może spowodować wycieki wody,
porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

■ Prace instalacyjne należy przeprowadzać zgodnie z niniejszą
instrukcją.
Nieprawidłowa instalacja może doprowadzić do wycieków wody,
porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

■ W celu uzyskania wskazówek co do postępowania w razie
wycieku czynnika chłodniczego należy skonsultować się z lokal-
nym dealerem. Jeśli urządzenie ma być zainstalowane
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.
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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.

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ LUB PODŁĄCZENIE
URZĄDZENIA I AKCESORIÓW MOŻE SPOWODOWAĆ
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, ZWARCIA,
WYCIEKI, POŻAR LUB INNE USZKODZENIA SPRZĘTU.
NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE AKCESORIA FIRMY
DAIKIN, ZAPROJEKTOWANE SPECJALNIE Z MYŚLĄ O
WYKORZYSTANIU Z OPISYWANYMI URZĄDZENIAMI;
AKCESORIA POWINNY BYĆ INSTALOWANE PRZEZ
OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.

WSZYSTKIE OPISANE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI
CZYNNOŚCI POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ
LICENCJONOWANEGO TECHNIKA.

PODCZAS MONTAŻU, KONSERWACJI I SERWISO-
WANIA NALEŻY KONIECZNIE NOSIĆ ODPOWIEDNIĄ
ODZIEŻ OCHRONNĄ (RĘOCHRONNE, OKULARY, ...).

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI CO DO PROCEDURY
MONTAŻU LUB EKSPLOATACJI, NALEŻY ZAWSZE
ZWRACAĆ SIĘ DO DEALERA FIRMY DAIKIN.

Znaczenie symboli NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE,
PRZESTROGA i UWAGA.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazuje na sytuację niebezpieczną, której zaistnienie
spowoduje zgon lub poważne obrażenia ciała.

OSTRZEŻENIE

Wskazuje na sytuację potencjalnie niebezpieczną, której
zaistnienie może spowodować zgon lub poważne
obrażenia ciała.

PRZESTROGA

Wskazuje na sytuację potencjalnie niebezpieczną, której
zaistnienie mogłoby spowodować niewielkie lub umiar-
kowane obrażenia ciała. Ten symbol może być także
stosowany jako ostrzeżenie przed niebezpiecznymi
sposobami postępowania.

UWAGA

Wskazuje sytuacje, które mogą doprowadzić do
uszkodzenia urządzeń lub innego mienia.
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1
ERHQ006~008BAV3 + ERLQ006~008BAV3

Urządzenie zewnętrzne pompy ciepła typu powietrze-woda
4PW54246-3



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

■ Urządzenie należy montować na fundamencie odpowiednim do
jego masy.
Niewystarczająca wytrzymałość może spowodować upadek
urządzenia i obrażenia.

■ Podczas prac montażowych należy mieć na uwadze możliwość
wystąpienia silnych wiatrów, tajfunów i trzęsienia ziemi.
Nieprawidłowe przeprowadzenie 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 instrukcją montażu, 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 bezpieczne,
użyto kabli wymienionych w instrukcji, zabezpieczając przewody
i ich połączenia przed czynnikami zewnętrznymi.
Niedokładne wykonanie połączeń lub zacisków może
spowodować pożar.

■ Podczas wykonywania połączeń elektrycznych pomiędzy
jednostką wewnętrzną a zewnętrzną oraz doprowadzaniem
zasilania należy umieścić przewody tak, by panel boczny można
było zamknąć. Na przewodach należy zamontować osłony.
Brak panelu bocznego może spowodować przegrzewanie się
łączy, porażenie lub pożar.

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

■ Nie należy dotykać rur z czynnikiem chłodniczym w trakcie
działania urządzenia ani bezpośrednio po wyłączeniu
urządzenia — rury czynnika chłodniczego mogą być gorące lub
zimne, w zależności od stanu czynnika przepływającego przez
rurociąg, sprężarkę i inne części obiegu. Dotknięcie rur
z czynnikiem chłodniczym może spowodować poparzenia lub
odmrożenia dłoni. Aby uniknąć obrażeń, należy odczekać, aż
temperatura rur wróci do normalnego poziomu, a jeśli konieczne
jest dotykanie rur, należy założyć odpowiednie rękawice.

■ Po zakończeniu montażu należy sprawdzić, czy nie występują
wycieki czynnika chłodniczego.
W wypadku wycieku czynnika chłodniczego do pomieszczenia i
jego zetknięcia z płomieniem grzejnika, pieca lub kuchenki
może wydzielić się toksyczny gaz.

■ W przypadku planowania zmian w rozmieszczeniu już
zainstalowanych urządzeń konieczne jest uprzednie odzyskanie
czynnika chłodniczego po wykonaniu cyklu odpompowania.
Patrz rozdział "Wypompowywanie czynnika chłodniczego" na
stronie 11.

■ Nigdy nie należy dotykać bezpośrednio wyciekającego czynnika
chłodniczego. Może to spowodować poważne obrażenia
w wyniku odmrożenia.

■ Detektor prądu upływowego z wyłącznikiem należy dobrać i
zainstalować z uwzględnieniem odpowiednich przepisów
lokalnych i krajowych. Niezastosowanie takiego detektora może
być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

■ Instalację elektryczną trzeba przygotować zgodnie z instrukcją
montażu oraz krajowymi przepisami lub sztuką inżynierską.
Zastosowanie elementów o niedostatecznej obciążalności lub
użycie niekompletnej instalacji może być przyczyną porażenia
prądem elektrycznym lub pożaru.

■ Należy koniecznie stosować oddzielne źródło zasilania. Nigdy
nie używać zasilania wykorzystywanego równolegle przez inne
urządzenie.

■ Należy stosować odcinki kabli o długości wystarczającej do
połączenia na całym wymaganym dystansie, bez połączeń
pośrednich. Nie wolno stosować przedłużaczy. Źródła zasilania
nie wolno dodatkowo obciążać – należy stosować oddzielne
źródło zasilania.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować
przegrzewanie się instalacji, porażenie elektryczne lub pożar.

■ Podczas odsysania należy przed odłączeniem przewodów
czynnika zatrzymać sprężarkę.
Jeśli podczas odsysania sprężarka będzie uruchomiona, a
zawór odcinający otwarty, po usunięciu powietrza zostanie
zassane powietrze, co spowoduje wytworzenie nieprawidłowego
ciśnienia w cyklu chłodniczym i może doprowadzić do
uszkodzenia urządzenia, a nawet odniesienia obrażeń.

■ Podczas montażu należy przed uruchomieniem sprężarki
w sposób pewny przymocować przewody czynnika.
Jeśli podczas odsysania sprężarka nie będzie podłączona, a
zawór odcinający będzie otwarty, po uruchomieniu sprężarki
zostanie zassane powietrze, co spowoduje wytworzenie
nieprawidłowego ciśnienia w cyklu chłodniczym i może
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a nawet odniesienia
obrażeń.

Przestroga

■ Uziemić urządzenie.
Rezystancja uziemienia musi odpowiadać przepisom krajowym.
Nie wolno podłączać uziemienia do rury gazowej,
wodnej, piorunochronu ani uziemienia linii telefonicznej.
Nieprawidłowe uziemienie może być przyczyną
porażenia elektrycznego.

■ Przewód gazowy.
W wypadku wycieku czynnika może nastąpić samozapłon
lub eksplozja.

■ Rura wodna.
Rury z twardego winylu nie są wystarczającym uziemieniem.

■ Przewód piorunochronu lub uziemienia linii telefonicznej.
Uderzenie pioruna może spowodować gwałtowny wzrost
potencjału elektrycznego.

■ Przewody skroplin należy zainstalować zgodnie z instrukcją
montażu, zapewniając dobre odprowadzenie wody, a rury
zaizolować, aby zapobiec kondensacji. Informacje zawiera
tabela kombinacji w punkcie "Możliwe opcje" na stronie 3.
Nieprawidłowe odprowadzanie skroplin może spowodować
wyciek wody i zawilgocenie mebli.

■ Jednostki wewnętrzną i zewnętrzną, 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 jednego
metra może nie być wystarczająca do uniknięcia zakłóceń)

■ Urządzenia zewnętrznego nie należy płukać.
Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub
pożar.

■ Nie należy instalować urządzenia w następujących miejscach:

■ W miejscach występowania mgły, rozprysków lub oparów
oleju mineralnego, np. w kuchni.
Elementy plastikowe mogą ulec uszkodzeniu i odłamać się
lub spowodować 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.
Gazy takie mogą spowodować pożar.
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■ W miejscach, w których powietrze jest silnie zasolone, na
przykład blisko oceanu.

■ W miejscach, w których występują silne skoki napięcia, np.
w zakładach przemysłowych.

■ W pojazdach, na statkach lub łodziach.

■ W miejscach, w których występują kwaśne lub alkaliczne
opary.

■ Nie wolno zezwalać dzieciom na wspinanie się na urządzenie
zewnętrzne; nie należy też kłaść na nim innych przedmiotów.
Upadek lub ześlizgnięcie może skutkować obrażeniami.

■ W przypadku stosowania w urządzeniach nastaw alarmu tempe-
raturowego zalecane jest ustawienie 10-minutowego opóźnienia
sygnalizacji dźwiękowej alarmu po przekroczeniu temperatury
alarmowej. Urządzenie klimatyzacyjne może zostać zatrzymane
na kilka minut podczas zwykłej pracy w celu odszronienia
urządzenia lub w trybie działania z zatrzymywaniem przez
termostat.

■ Połączenie kielichowe należy dokręcić metodą podaną
w dokumentacji, np. kluczem dynamometrycznym.
Zbyt mocne dokręcenie połączenia kielichowego może
spowodować – po dłuższej eksploatacji – pęknięcie połączenia i
wyciek czynnika chłodniczego.

Model

Wyposażenie urządzeń ERLQ obejmuje elementy specjalne (takie
jak izolacja, mata grzejna płyty dolnej, itp...) zapewniające
prawidłową pracę tych urządzeń na obszarach, gdzie okresowo
występują niskie temperatury zewnętrzne w połączeniu z wysoką
wilgotnością. W takich warunkach w przypadku modeli ERHQ mogą
występować problemy z eksploatacją, w tym gromadzenie się
grubych warstw lodu na wężownicy chłodzonego powietrzem
wymiennika ciepła. W przypadku istnienia prawdopodobieństwa
wystąpienia takich warunków należy zainstalować urządzenie ERLQ.
Modele te wyposażono bowiem w funkcje (takie jak dodatkowa
izolacja, mata grzejna panelu dolnego itp.) chroniące przed
zamarzaniem.

Akcesoria

■ Akcesoria dostarczane razem z urządzeniem zewnętrznym:

■ Możliwe opcje

Wskazówki montażowe

Wybór miejsca montażu – środki ostrożności

■ Nie należy używać urządzenia w atmosferze wybuchowej.

■ W miejscu montażu podłoże powinno być na tyle mocne, by
wytrzymało ciężar urządzenia i drgania, a hałas wytwarzany
przez urządzenie nie powinien być wzmacniany.

■ Należy wybrać takie miejsce, w którym gorące powietrze
wydmuchiwane z urządzenia oraz hałas towarzyszący jego
pracy nie będzie przeszkadzał sąsiadom.

■ Należy unikać montowania urządzenia w pobliżu sypialni i
innych miejsc, w których hałas mógłby przeszkadzać
użytkownikom.

■ Urządzenie powinno dać się bez przeszkód przetransportować
z i do miejsca montażu – konieczne jest zapewnienie odpowied-
niej ilości miejsca.

■ Musi być zapewniony swobodny przepływ powietrza, a wlot i
wylot powietrza nie może być niczym przesłonięty.

■ W pobliżu miejsca montażu nie może występować ryzyko
przedostania się do atmosfery gazów palnych.

■ Urządzenie należy zamontować w miejscu, w którym hałas ani
wydmuchiwane gorące powietrze nie będą przeszkadzały
sąsiadom.

■ Urządzenia, kable zasilające i przewody łączące urządzenia
powinny znajdować się w odległości co najmniej 3 m od
odbiorników radiowych i telewizyjnych. Pozwoli to uniknąć
zakłóceń dźwięku i obrazu.

UWAGA ■ Urządzenie zewnętrzne ERLQ0*BA można
podłączyć wyłącznie do urządzenia
wewnętrznego EKHBH/X008BA (dolna mata
grzejna urządzenia zewnętrznego musi być
sterowana z urządzenia wewnętrznego).

■ Urządzenie zewnętrzne ERHQ0*BA można
podłączyć wyłącznie do urządzenia
wewnętrznego EKHBH/X008BA lub
EKHBH/X008AA (o ile wymagany jest zestaw
dolnej maty grzejnej, patrz "Możliwe opcje" na
stronie 3).

Instrukcja montażu 1x

Etykieta informująca o fluorowanych 
gazach cieplarnianych 1x

Wielojęzyczna etykieta informująca o 
fluorowanych gazach cieplarnianych 1x

Mata grzejna panelu 
dolnego Kielich na skropliny

ERHQ_V3 Zestaw opcjonalny(1)

(1) Powyższych opcji nie można łączyć.

Zestaw opcjonalny(1)

ERLQ_V3 Standardowa Używanie zabronione

OSTRZEŻENIE

■ Aby zapobiec wykorzystywaniu przez zwierzęta
urządzenia zewnętrznego jako schronienia, należy
podjąć odpowiednie środki ostrożności.

■ Kontakt małych zwierząt z częściami elektrycznymi
może doprowadzić do uszkodzeń, powstania dymu
lub pożaru. Należy poinformować użytkownika, aby
obszar wokół urządzenia był utrzymywany
w czystości.

EKBPHT08 EKBPHT08BA

EKHBH/X008AA Dopuszczalne Nniedozwolone

EKHBH/X008BA Dopuszczalne Dopuszczalne
Instrukcja montażu
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■ W zależności od mocy fal radiowych może się zdarzyć, że mimo
zachowania odległości przynajmniej 3 m mogą występować
zakłócenia elektromagnetyczne.

■ W rejonach nadmorskich i innych miejscach, w których
w powietrzu występuje sól lub siarka, urządzenie zewnętrzne
może być podatne na korozję.

■ Ponieważ z urządzenia zewnętrznego wypływa skroplona woda,
nie należy pod nim umieszczać żadnych przedmiotów, które nie
powinny być narażane na działanie wilgoci.

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

- Miejsce dobrze wentylowane.
- Miejsce, w których urządzenie nie przeszkadza najbliższym 

sąsiadom.
- Miejsce bezpieczne, które wytrzyma ciężar i wibracje 

urządzenia, oraz w którym urządzenie można zainstalować 
poziomo.

- Miejsce, w którym nie mogą wystąpić gazy palne ani wycieki.
- Nie należy używać urządzenia w atmosferze wybuchowej.
- Miejsce zapewniające wystarczająco dużo wolnej 

przestrzeni, niezbędnej do obsługi serwisowej.
- Miejsce, w którym długości przewodów i okablowania 

urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych mieszczą się 
w dozwolonych przedziałach.

- Miejsce, w którym woda wyciekająca z urządzenia (np. 
w razie zatkania przewodu na skropliny) nie spowoduje 
szkód.

- Miejsce, w którym, o ile to możliwe, można uniknąć deszczu.
- Nie należy instalować urządzenia w miejscach często 

wykorzystywanych do różnych prac.
Na czas prowadzenia robót budowlanych (np. szlifowania)
charakteryzujących się dużym pyleniem urządzenie należy
zakryć.

- Na urządzeniu nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów 
czy innego sprzętu.

- Nie wolno stawać ani siadać na urządzeniu.
- W razie wycieku czynnika chłodniczego należy koniecznie 

podjąć odpowiednie środki ostrożności zgodnie z przepisami 
lokalnymi i krajowymi.

2 Instalując urządzenie w miejscu narażonym na silny wiatr,
należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe zalecenia.

Silne wiatry, wiejące z prędkością 5 m/s lub wyższą w kierunku
wylotu powietrza urządzenia zewnętrznego, powodują zasysa-
nie powietrza wylotowego, co może mieć następujące
konsekwencje:
- Pogorszenie wydajności klimatyzatora.
- Częste odszranianie podczas ogrzewania.
- Przerwy w pracy spowodowane nadmiernym wzrostem 

ciśnienia.
- Silny wiatr wiejący stale w kierunku czoła urządzenia może 

spowodować coraz szybsze wirowanie wentylatora, aż do 
jego zniszczenia.

Na poniższych rysunkach przedstawiono sposoby instalacji
urządzenia w miejscach, w których kierunek wiatru jest
przewidywalny.

3 Wokół fundamentu należy przygotować kanał odpływowy,
służący do odprowadzania wody ściekającej z urządzenia.

4 Jeśli odprowadzanie wody stanowi problem, należy umieścić
urządzenie na fundamencie z bloczków betonowych lub
podobnych elementów (wysokość fundamentu nie może
przekraczać 150 mm).

5 Jeśli urządzenie jest instalowane na stelażu, należy zainstalo-
wać płytę wodoodporną w odległości 150 mm od spodu
urządzenia, aby zapobiec przenikaniu wody od dołu.

6 Instalując urządzenie w miejscu narażonym na częste opady
śniegu, należy wynieść fundamenty tak wysoko nad grunt, jak to
tylko możliwe.

7 Jeśli urządzenie jest instalowane na
wsporniku, należy zamontować płytę
wodoodporną (nie należy do wyposa-
żenia) (w odległości 150 mm od spodu
urządzenia) (informacje zawiera tabela
kombinacji w punkcie "Możliwe opcje" na
stronie 3) lub użyć kompletu z korkiem
odprowadzenia skroplin (opcja), aby
zapobiec skapywaniu skroplin. (Patrz rysunek).

Wybór miejsca montażu w chłodnym klimacie

■ Aby ochronić urządzenie zewnętrzne przed wiatrem, należy
montować je stroną ssącą skierowaną do ściany.

■ Nigdy nie montować urządzenia zewnętrznego w miejscu,
w którym strona ssąca mogłaby być bezpośrednio narażona na
wiatr.

■ Aby ochronić urządzenie przed wiatrem, należy zamontować
przegrodę po stronie wylotowej urządzenia zewnętrznego.

■ W rejonach, w których występują obfite opady śniegu, bardzo
ważne jest, aby wybierać takie miejsce montażu, w którym śnieg
nie będzie zakłócał działania urządzenia. W razie zagrożenia
zawiewaniem śniegu należy upewnić się, że nie będzie on padał
na wężownicę wymiennika ciepła (w razie potrzeby należy ją
osłonić zadaszeniem).

Parametry techniczne przewodów czynnika 
chłodniczego

UWAGA Urządzenia nie można podwiesić pod stropem. Nie
można też stawiać jednego urządzenia na drugim.

PRZESTROGA

Podczas eksploatacji urządzenia zewnętrznego przy
niskiej temperaturze zewnętrznej, należy przestrzegać
poniższych instrukcji.

Zbuduj duży daszek.

Zbuduj postument.

Zainstaluj urządzenie wystarczająco 
wysoko, aby nie było ono zasypywane 
śniegiem.

PRZESTROGA

■ Przewody rurowe oraz inne podzespoły powinny
spełniać wymagania przepisów krajowych i między-
narodowych i powinny być kompatybilne z czynnikiem
chłodniczym. Należy stosować rury miedziane bez
szwu, z miedzi beztlenowej odtlenione kwasem
fosforowym.

■ Instalację należy powierzyć technikowi chłodnictwa;
wybór materiałów i miejsca instalacji musi odpowia-
dać właściwym przepisom lokalnym i krajowym.
W Europie właściwa normą jest norma EN378.

Do osób wykonujących prace przy instalacji rurowej:

■ Po zakończeniu prac instalacyjnych i wytworzeniu
próżni należy otworzyć zawór odcinający
(uruchomienie układu z zamkniętymi zaworami może
spowodować uszkodzenie sprężarki).

■ Zabronione jest wypuszczanie czynnika chłodniczego
do atmosfery. Czynnik chłodniczy należy spuścić
z instalacji zgodnie z przepisami dotyczącymi
utylizacji freonów.
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Instalacja w pobliżu ściany lub przeszkody

■ W miejscach, gdzie ściana lub inna przeszkoda znajduje się
w strumieniu powietrza na wlocie lub wylocie z urządzenia
zewnętrznego, należy postępować według poniższych
wskazówek.

■ We wszystkich wariantach montażu przedstawionych poniżej
wysokość ściany po stronie, na którą wydmuchiwane jest
powietrze, nie powinna przekraczać 1200 mm.

Ściana z jednej strony (jednostka: mm)

Ściany z dwóch stron (jednostka: mm)

Ściany z trzech stron (jednostka: mm)

Rysunek montażowy urządzenia zewnętrznegoParametry techniczne przewodów czynnika 
chłodniczego

Maksymalna dopuszczalna długość przewodów 
między urządzeniem zewnętrznym a wewnętrznym 30 m

Minimalna wymagana długość przewodów między 
urządzeniem zewnętrznym a wewnętrznym 3 m

Maksymalna dopuszczalna różnica wysokości między 
urządzeniem zewnętrznym a wewnętrznym 20 m

Dodatkowy czynnik chłodniczy wymagany w 
przypadku, gdy długość przewodu na czynnik 
przekracza 10 m

20 g/m

Przewód gazowy — średnica zewnętrzna 15,9 mm (5/8")

Przewód cieczowy — średnica zewnętrzna 6,4 mm (1/4")

>100 >350

≤1
20

0

>50>50

>350>100

>100

>350>50

1 Owinąć rurę termoizolacyjną taśmą wykończeniową od dołu do 
góry.

2 Pokrywa serwisowa

3 Pokrywa zaworu odcinającego

4 250 mm od ściany. Należy pozostawić miejsce na prowadzenie 
przewodów i obsługę instalacji elektrycznej.

5 Jeśli istnieje ryzyko upadku lub wywrócenia się urządzenia, należy 
je przymocować śrubami fundamentowymi, linami albo w inny 
sposób.

6 Odległość od zewnętrznej strony osłony zaworu odcinającego

7 Jeśli w miejscu montażu nie jest zapewniony dobry odpływ wody, 
należy umieścić urządzenie na litych podstawach. Wysokość nóżek 
należy wyregulować, tak aby urządzenie stało poziomo. 
W przeciwnym razie w urządzeniu może zbierać się woda albo 
mogą wystąpić wycieki.

330 m
m

580 mm

120 mm 4

1

3

2

7

56
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Procedura montażu

Montaż urządzenia zewnętrznego

Podczas montażu urządzenia zewnętrznego należy zapoznać się
z punktem "Wskazówki montażowe" na stronie 3, aby prawidłowo
wybrać miejsce.

1 Należy sprawdzić, czy powierzchnia, na której montowane jest
urządzenie, jest odpowiednio stabilna i równa, aby urządzenie
podczas pracy nie powodowało wibracji lub hałasu.

2 Należy zaopatrzyć się w 4 komplety śrub fundamentowych M8
lub M10, nakrętek i podkładek (nie należą do wyposażenia).

3 Urządzenie należy pewnie zamocować za pomocą śrub
fundamentowych, zgodnie z rysunkiem fundamentów.
Śruby fundamentowe najlepiej jest wkręcać w taki sposób, by
wystawały na 20 mm od powierzchni fundamentu.

Odprowadzanie skroplin

Należy sprawdzić w tabeli kombinacji w punkcie "Możliwe opcje" na
stronie 3, czy konieczne będzie wykonanie instalacji odprowadza-
jącej skropliny. Jeśli dopuszczalne jest wykonanie instalacji
odprowadzającej skropliny z urządzenia oraz jest to wskazane
z uwagi na miejsce montażu urządzenia, należy postępować zgodnie
ze wskazówkami poniżej.

■ Korki odpływowe do układu odprowadzenia skroplin są
dostępne jako opcja.

■ Jeśli wyprowadzenie przewodu na skropliny z urządzenia
zewnętrznego jest utrudnione (np. skropliny mogą kapać na
przechodzące osoby), należy zamiast przewodu zastosować
lejek na skropliny (wyposażenie dodatkowe).

■ Sprawdzić, czy odprowadzenie skroplin działa prawidłowo.

Połączenie kielichowe

Aby wykonać połączenie kielichowe na końcu każdej rury, należy
postępować wg poniższej procedury:

1 Przeciąć rurę przecinakiem.

2 Usunąć zadziory trzymając rurę uciętym końcem w dół, tak aby
resztki materiału nie wpadły do wnętrza.

3 Zdjąć nakrętkę z zaworu odcinającego i umieścić ją na rurze.

4 Rozszerzyć koniec rury. Położenie powinno dokładnie
odpowiadać podanemu poniżej.

5 Sprawdzić, czy połączenie kielichowe jest prawidłowo
wykonane.

Podłączanie przewodu czynnika chłodniczego do 
urządzenia zewnętrznego

1 Zakładając nakrętkę, należy posmarować kielich od wewnątrz
olejem eterycznym lub estrowym i wstępnie dokręcić ręcznie
(3 lub 4 obroty), a dopiero potem mocno dokręcić.

UWAGA Jeśli otwory wylotowe skroplin
w urządzeniu zewnętrznym są
przysłonięte płytą montażową
lub podłogą, należy unieść
urządzenie na wysokość nie
mniejszą niż 100 mm.

1 Otwory odpływowe

2 Dolny stelaż

3 Kielich na skropliny (opcja)

4 Wąż (nie należy do wyposażenia, średnica wewnętrzna 
16 mm)

20

21
3
4

1

1 Ciąć dokładnie prostopadle.

2 Usunąć zadziory.

Narzędzie do poł. 
kielichowych 

do R410A 
(ze sprzęgiem)

Zwykłe narzędzie do poł. kielichowych

Ze sprzęgłem 
(typu "Ridgid")

Motylkowe 
(typu "Imperial")

A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

Wszystkie przewody zewnętrzne muszą być instalowane
przez wykwalifikowanego technika chłodnictwa oraz
zgodne z odpowiednimi przepisami lokalnymi oraz
krajowymi.

PRZESTROGA

■ Na części kielichowej nie należy stosować oleju
mineralnego.
Dostanie się oleju mineralnego do systemu skróci
czas eksploatacji urządzeń.

■ Nigdy nie należy stosować przewodów, które były
używane we wcześniejszych instalacjach. Używać
tylko części dostarczonych razem z urządzeniem.

■ Aby zagwarantować odpowiednio długi czas
eksploatacji, do urządzenia R410A nie należy nigdy
dołączać suszarki. Środek suszący może się
rozpuścić i uszkodzić system.

■ Niedokładne wykonanie połączenia kielichowego
może spowodować wydostawanie się czynnika
chłodniczego w postaci gazowej.

1 2

A

1 2

3

1 Na wewnętrznej powierzchni kielicha nie 
mogą występować skazy.

2 Koniec rury musi być równomiernie 
rozszerzony – kielich musi mieć kształt 
idealnego okręgu.

3 Nakrętka musi być dokręcona.
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2 Podczas poluzowywania nakrętek należy zawsze korzystać
jednocześnie z dwu kluczy.

Podczas podłączania przewodów, aby zapobiec popękaniu
nakrętki kielichowej i wyciekom, należy zawsze używać klucza
maszynowego i dynamometrycznego do jej dokręcania.

Montaż przewodów czynnika chłodniczego

Wskazówki dotyczące postępowania z rurami

■ Otwarty koniec rury należy zabezpieczyć przed wniknięciem
kurzu lub wilgoci.

■ Wszystkie zagięcia rur powinny być możliwie łagodne. Do
zginania rur należy używać giętarki.
Promień zagięć powinien wynosić co najmniej 30 – 40 mm.

Wybór rur miedzianych i materiałów termoizolacyjnych

Jeśli wykorzystywane są dostępne w handlu rury miedziane i
połączenia, należy przestrzegać następujących zaleceń:

■ Materiał izolacyjny: pianka polietylenowa
Wymiana ciepła: 0,041 do 0,052 W/mK (0,035 do 0,045
kcal/mh°C)
Powierzchnia przewodu z czynnikiem chłodniczym w postaci
gazowej osiąga temperaturę maks. 110°C.
Należy używać materiałów izolacyjnych, które wytrzymają tę
temperaturę.

■ Należy zaizolować zarówno przewody gazowe, jak i cieczowe, i
przestrzegać wymiarów izolacji podanych poniżej:

■ Przewody gazowe i cieczowe należy prowadzić w osobnych
rurach termoizolacyjnych.

Odpowietrzanie i kontrola szczelności

Po zakończeniu montażu przewodów i podłączeniu urządzenia
zewnętrznego do urządzenia wewnętrznego należy odpowietrzyć
instalację i sprawdzić jej szczelność.

■ Jeśli zachodzi potrzeba uzupełnienia czynnika chłodniczego,
należy odpowietrzyć przewody czynnika chłodniczego i
urządzenie wewnętrzne, a następnie dodać czynnik chłodniczy.

■ Do obsługi zaworu odcinającego należy używać klucza
sześciokątnego (4 mm).

■ Wszystkie połączenia przewodów czynnika chłodniczego należy
dokręcać kluczem dynamometrycznym, zadanym momentem.
Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie
"Podłączanie przewodu czynnika chłodniczego do urządzenia
zewnętrznego" na stronie 6.

Nakrętka Moment dokręcania nakrętki

Ø6,4 mm (1/4") 15~17 N•m

Ø15,9 mm (5/8") 63~75 N•m

Moment dokręcania zaślepki zaworu

Zaślepka zaworu Przewód gazowy

Ø6,4 mm (1/4") 21,6~27,4 N•m

Ø15,9 mm (5/8") 44,1~53,9 N•m

Moment dokręcania zaślepki otworu serwisowego

10,8 ~ 14,7 N•m

Średnica przewodu Izolacja przewodów

Średnica 
zewnętrzna Grubość

Średnica 
wewnętrzna Grubość

6,4 mm (1/4") 0,8 mm 8-10 mm ≥10 mm

15,9 mm (5/8") 1,0 mm 16-20 mm ≥13 mm

1 2

3

4

1 Klucz dynamometryczny

2 Klucz maszynowy

3 Złączka rur

4 Nakrętka

OSTRZEŻENIE

■ Do obiegu chłodniczego nie wolno wprowadzać żad-
nych substancji poza czynnikiem chłodniczym R410A.

■ Jeśli dojdzie do ulatniania się gazowego czynnika
chłodniczego, należy jak najszybciej i jak najdokład-
niej przewietrzyć pomieszczenie.

■ Czynnik R410A oraz inne czynniki chłodnicze należy
zawsze odzyskiwać i nie wolno ich nigdy wypuszczać
do atmosfery.

PRZESTROGA

Pompy próżniowej używać wyłącznie do R410A.
Stosowanie tej samej pompy próżniowej do różnych
czynników chłodniczych może spowodować uszkodzenie
urządzenia lub samej pompy.

5
6
1

2

4
3

1 Przewód gazowy

2 Przewody elektryczne 
między urządzeniami

3 Przewód cieczowy

4 Izolacja przewodu 
cieczowego

5 Taśma wykończeniowa

6 Izolacja przewodu 
gazowego

1 4

10

2

6

5

3

7 8 9

8 1 Ciśnieniomierz

2 Przewód 
wskaźnika

3 Zawór 
niskociśnieniowy 
(Lo)

4 Zawór 
wysokociśnieniowy 
(Hi)

5 Węże do 
napełniania

6 Pompa próżniowa

7 Otwór serwisowy

8 Zaślepki zaworów

9 Zawór odcięcia 
gazu

10 Zawór odcinający 
cieczowy
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1 Podłączyć wystającą część (tę, która wciska zawór) węża
(biegnącego od przewodu wskaźnika) do otworu serwisowego
zaworu odcinającego gazowego.

2 Całkowicie otworzyć zawór niskociśnieniowy (Lo) w przewodzie
wskaźnika i całkowicie zamknąć zawór wysokociśnieniowy (Hi).
Od tej chwili zawór wysokociśnieniowy nie będzie używany.

3 Zastosować pompę próżniową. Sprawdzić, czy odczyt mano-
metru sprzężonego wynosi –0,1 MPa (–760 mm Hg).

4 Zamknąć zawór niskociśnieniowy (Lo) na przewodzie wskaźnika
i wyłączyć pompę próżniową.

Utrzymać układ w tym stanie przez 4-5 minut, aby upewnić się,
że wskazówka nie cofa się.

5 Zdjąć zaślepki z zaworu odcinającego cieczowego i gazowego.

6 Otworzyć zawór odcinający cieczowy – w tym celu obrócić go o
90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Zamknąć zawór po 5 sekundach i sprawdzić, czy nie ma
nieszczelności.
Używając wody z mydlinami sprawdzić szczelność połączenia
kielichowego przy urządzeniu wewnętrznym, zewnętrznym i na
zaworach.
Po zakończeniu kontroli wytrzeć wodę z mydlinami.

7 Odłączyć wąż do napełniania od otworu serwisowego zaworu
odcinającego gazowego, a następnie całkowicie otworzyć zawór
odcinający gazowy i cieczowy.

Nie próbować obracać zaworu poza punkt oporu.

8 Dokręcić zaślepkę zaworu odcinającego cieczowego i gazo-
wego oraz zaślepki ich otworów serwisowych. Dokręcić
zadanym momentem, korzystając z klucza dynamometrycz-
nego. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie
"Podłączanie przewodu czynnika chłodniczego do urządzenia
zewnętrznego" na stronie 6.

Napełnianie czynnikiem chłodniczym

Urządzenie jest fabrycznie napełniane czynnikiem chłodniczym.

Ważne informacje dotyczące używanego czynnika
chłodniczego

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte uzgodnieniami
Protokołu z Kioto. Gazów tych nie wolno uwalniać do atmosfery.

Rodzaj czynnika chłodniczego: R410A
Wskaźnik GWP(1): 1975

(1) GWP = wskaźnik odzwierciedlający potencjał tworzenia efektu
cieplarnianego

Używając niezmywalnego tuszu, proszę wpisać następujące
informacje:

■ ➀ ilość czynnika chłodniczego, jaką produkt jest napełniany
fabrycznie,

■ ➁ dodatkowa ilość czynnika chłodniczego, którą należy
uzupełnić w miejscu instalacji

■ ➀+➁ łączne napełnienie czynnikiem chłodniczym

na etykiecie informującej o fluorowanych gazach cieplarnianych,
dołączonej do produktu.

Wypełnioną etykietę należy nakleić na ściance wewnętrznej produktu
w pobliżu króćca do napełniania (np. po wewnętrznej stronie pokrywy
serwisowej).

Aby uniknąć uszkodzenia sprężarki. Nie należy napełniać ilością
czynnika większą od podanej.

Urządzenie zewnętrzne jest fabrycznie napełnione czynnikiem
chłodniczym, ale w zależności od średnic przewodów i ich długości w
niektórych układach konieczne będzie uzupełnienie czynnika
chłodniczego.

Uzupełnianie

W razie konieczności uzupełnienia czynnika należy zapoznać się
z treścią tabliczki znamionowej znajdującej się na urządzeniu. Na
tabliczce podano rodzaj czynnika chłodniczego i jego wymaganą
ilość.

Napełnianie dodatkową ilością czynnika chłodniczego

Jeśli całkowita długość przewodów czynnika chłodniczego prze-
kracza 10 m, należy dodać 20 g czynnika chłodniczego (R410A) na
każdy dodatkowy metr przewodów.

Konieczne jest wyznaczenie masy czynnika do uzupełnienia i
umieszczenie tej informacji na etykiecie serwisowej znajdującej się
z tyłu pokrywy zaworu odcinającego.

Środki ostrożności podczas dodawania R410A

■ Zawsze należy dodawać czynnik chłodniczy w stanie ciekłym,
wlewając go przez króciec cieczowy.
Ponieważ czynnik ten stanowi mieszaninę, napełnianie w stanie
gazowym może spowodować zmianę składu mieszaniny,
uniemożliwiając poprawne działanie urządzenia.

■ Przed napełnieniem należy sprawdzić, czy butla z czynnikiem
wyposażona jest w syfon (butla powinna być opatrzona etykietą
z napisem "butla wyposażona w syfon do napełniania cieczą"
lub podobnym).

■ Aby zapewnić odpowiednie ciśnienie i zabezpieczyć przed
dostaniem się do instalacji zanieczyszczeń, konieczne jest
stosowanie narzędzi właściwych dla R410A.

Długość przewodu

≤15 m >15 m

Czas pracy ≥10 minut ≥15 minut

UWAGA Cofanie się wskazówki ciśnieniomierza może
świadczyć o obecności wody w układzie albo o
nieszczelnościach na połączeniach. Po
sprawdzeniu wszystkich połączeń i delikatnym
poluzowaniu, a następnie dokręceniu nakrętek
należy powtórzyć kroki 2 – 4.

UWAGA Wdrożenie regulacji UE dot. niektórych gazów
cieplarnianych w pewnych krajach może wymagać
stosowania odpowiedniego oficjalnego języka. Dlatego
do produktu dołączono dodatkową wielojęzyczną
etykietę informującą o fluorowanych gazach
cieplarnianych.

Z tyłu etykiety zamieszczono instrukcje dotyczące
naklejania.

Podczas napełniania 
ciekłym czynnikiem 
butla musi przez cały 
czas pozostawać 
w położeniu pionowym, 
dnem do dołu.

Podczas napełniania 
ciekłym czynnikiem 
butla musi przez cały 
czas pozostawać 
w położeniu pionowym, 
dnem do góry.

3

56

2

1

4
1 Ilość czynnika 

chłodniczego, jaką 
produkt jest napełniany 
fabrycznie:
patrz tabliczka 
znamionowa urządzenia

2 Dodatkowa ilość 
czynnika chłodniczego, 
którą należy uzupełnić 
w miejscu instalacji

3 Łączne ilość czynnika 
chłodniczego

4 Zawiera fluorowane gazy 
cieplarniane objęte 
uzgodnieniami Protokołu 
z Kioto

5 Urządzenie zewnętrzne

6 Butla z czynnikiem 
chłodniczym oraz 
kolektor do napełniania
ERHQ006~008BAV3 + ERLQ006~008BAV3
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Okablowanie elektryczne

Wyposażenie spełniające wymogi normy EN/IEC 61000-3-12(1)

NIEBEZPIECZEŃSTWO

■ Na czas wykonywania czynności przy złączach
wszystkie obwody zasilania muszą być odłączone.

■ Wysokie napięcie
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, należy
odłączyć zasilanie urządzenia na co najmniej
1 minutę przed przystąpieniem do serwisowania
podzespołów elektrycznych. Ponadto po upływie
1 minuty należy zmierzyć napięcie na stykach
kondensatorów głównego obwodu lub podzespołów
elektrycznych oraz, przed ich dotknięciem, upewnić
się, że napięcie jest niższe od 50 V DC.

Do osób wykonujących prace przy instalacji
elektrycznej:

Nie należy uruchamiać urządzenia, dopóki nie zostaną
ukończone prace przy przewodach czynnika chłodniczego
(uruchomienie układu przed wykonaniem poprawnych
połączeń rurowych spowoduje uszkodzenie sprężarki).

OSTRZEŻENIE

■ Wszystkie części składane na miejscu i wszystkie
układy elektryczne muszą być zgodne z odpowied-
nimi przepisami lokalnymi i krajowymi.

■ Stosować wyłącznie przewody miedziane.

■ Nie należy nigdy wpychać wiązki kabli do wnętrza
urządzenia.

■ Kable należy przymocować w taki sposób, by nie
stykały się z rurami (zwłaszcza po stronie
wysokociśnieniowej).

■ Przewody elektryczne należy zabezpieczyć opaskami
kablowymi, tak jak pokazano na rysunku poniżej, by
nie stykały się one z rurami, szczególnie po stronie
tłocznej urządzenia.
Należy sprawdzić, czy na złącza nie działa ciśnienie
zewnętrzne.

■ Należy pamiętać o zainstalowaniu wymaganych
bezpieczników.

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

■ Kabel zasilający oraz wyłącznik główny należy dobrać
z uwzględnieniem odpowiednich przepisów lokalnych
i krajowych.

■ Nie należy stosować skrętki (patrz przestroga 1
w punkcie "Zalecenia, jakich należy przestrzegać" na
stronie 10), przedłużaczy ani złączy w układzie
gwiazdy — mogłoby to spowodować przegrzewanie
się instalacji, porażenie prądem elektrycznym lub
pożar.

■ Nie wolno montować w urządzeniu podzespołów
elektrycznych zakupionych od lokalnych
sprzedawców; nie wolno odgałęziać zasilania grzałki
itp. od listwy zaciskowej. Może to spowodować
porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

■ Należy zainstalować detektor prądu upływowego.
Niezastosowanie takiego detektora może być
przyczyną porażenia prądem elektrycznym. 
To urządzenie korzysta z inwertera, co oznacza, że
konieczne jest zastosowanie detektora prądu
upływowego z wyłącznikiem reagującego na wyższe
harmoniczne w celu zabezpieczenia przed usterkami
samego detektora.

■ W montowaną na stałe instalację okablowania należy
wbudować główny wyłącznik lub inny element
odcinający z separacją styków wszystkich bolców,
zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami
lokalnymi i krajowymi.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nie włączać zasilania wyłącznikiem głównym, dopóki nie
zostaną zakończone wszystkie prace montażowe.

(1) Europejska/Międzynarodowa Norma Techniczna nakłada ograniczenia 
odnośnie do prądów harmonicznych wytwarzanych przez sprzęt 
podłączony do układów niskonapięciowych publicznej sieci 
elektroenergetycznej o prądzie wejściowym >16 A i ≤75 A na fazę.
Instrukcja montażu
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Procedura

1 Usunąć izolację z przewodu (20 mm).

2 Podłączyć przewody między urządzeniami wewnętrznymi a
urządzeniem zewnętrznym, tak aby zgadzały się numery
zacisków po obu stronach (patrz schemat elektryczny
poniżej). Mocno dokręcić śruby zacisków. Zaleca się dokręcanie
śrub za pomocą śrubokręta płaskiego.
Aby uzyskać wskazówki na temat instalacji elektrycznej, patrz
także przestroga 2 w punkcie "Zalecenia, jakich należy
przestrzegać" na stronie 10.

3 Instalowanie złącza uziemienia

■ Podłączając przewody jednożyłowe, należy korzystać
z poniższej metody.

■ W przypadku stosowania okrągłych karbowanych końcówek
należy postępować w sposób podany poniżej.

4 Pociągnąć za podłączony przewód, aby sprawdzić, czy się nie
odłączy. Następnie przymocować przewód zaciskiem. Patrz
także "Zalecenia, jakich należy przestrzegać" na stronie 10.

Zalecenia, jakich należy przestrzegać

Podłączając przewody do płyty zaciskowej zasilania należy
przestrzegać poniższych zaleceń.

■ Użyć przewodów odpowiedniego typu i pewnie je podłączyć (A).

■ Przykręcić zacisk przewodu w taki sposób, by na złącza nie
działało zewnętrzne obciążenie (B).

■ Ułożyć przewody w taki sposób, by bez przeszkód dało się
zamknąć pokrywę serwisową i pokrywę zaworu
odcinającego (C).

1 Połączenia między urządzeniem wewnętrznym a 
zewnętrznym: jeżeli długość przekracza 10 m, należy użyć 
przewodów o średnicy 2,5 mm zamiast przewodów o średnicy 
1,5 mm.

2 Przewód zasilający (informacje dotyczące maksymalnego 
prądu pracy podano na tabliczce znamionowej urządzenia)

3 Uziemienie

4 Wyłącznik bezpieczeństwa

5 Detektor prądu upływowego z wyłącznikiem

OSTRZEŻENIE

Urządzenie musi być uziemione.

Uziemienie należy wykonać zgodnie z odpowiednimi
lokalnymi normami dotyczącymi instalacji
elektrycznych.

1 Przewód jednożyłowy

2 Śruba

3 Płaska podkładka

1 Okrągła, karbowana końcówka

2 Śruba

3 Płaska podkładka

1
2
3

1 2 3 L N

H05VV

2

1 4 53

50 Hz
230 V

1 2 3

1 2 3

A'A
AA'

23

1
1

3

321

B

23

1

B

1 Wzajemne połączenie

2 Przewód zasilania

3 Przewód zasilający maty grzejnej płyty dolnej

4 Opaska

PRZESTROGA

1. Jeśli z jakiegoś powodu nieuniknione jest zastosowa-
nie skrętek, ich końce należy koniecznie zaopatrzyć
w okrągłe karbowane końcówki. 
Końcówkę przewodu należy zaopatrzyć w okrągłą
karbowaną końcówkę i połączyć za pomocą
odpowiedniego narzędzia.

2. Podłączając do płyty zaciskowej przewody
jednożyłowe, należy zawinąć odizolowaną końcówkę
przewodnika.

Nieprawidłowe wykonanie połączeń może być
przyczyną przegrzewania się i pożaru.
Odizolować przewód przy listwie zaciskowej:

L N1 2 3

C

A1

2

4

4

3

B

2 1

1 Skrętka

2 Okrągła, karbowana końcówka

1 Usunąć izolację do tego miejsca.

2 Usunięcie nadmiernej ilości izolacji może być 
przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub 
przepięć.
ERHQ006~008BAV3 + ERLQ006~008BAV3
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Praca w trybie testowym i ostateczna 
kontrola

Praca w trybie testowym

1 Zmierzyć napięcie po stronie pierwotnej wyłącznika bez-
pieczeństwa. Sprawdzić, czy wynosi ono 230 V.

2 Działanie urządzenia należy sprawdzić według instrukcji
instalacji urządzenia zewnętrznego oraz instrukcji obsługi, aby
upewnić się, że wszystkie funkcje i elementy funkcjonują
poprawnie.

Czynności kontrolne

Wypompowywanie czynnika chłodniczego

Aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska naturalnego, należy
wypompować czynnik chłodniczy przed utylizacją lub przeniesieniem
urządzenia w inne miejsce. Wypompowanie czynnika chłodniczego
spowoduje usunięcie całego czynnika chłodniczego przewodów do
urządzenia zewnętrznego.

Procedura wypompowania czynnika chłodniczego

1 Zdjąć zaślepki z zaworu odcinającego cieczowego i gazowego.

2 Włączyć funkcję wymuszonego chłodzenia.

3 Po upływie 5 do 10 minut (lub po upływie 1 do 2 minut
w przypadku bardzo niskich temperatur zewnętrznych (<–10°C))
należy za pomocą klucza sześciokątnego zamknąć zawór
odcinający przewodu cieczowego.

4 Po 2-3 minutach zamknąć zawór odcinający gazowy i wyłączyć
funkcję wymuszonego chłodzenia.

Działanie w trybie wymuszonego chłodzenia

1 Naciśnij przełącznik pracy w trybie wymuszonym SW1, aby
rozpocząć pracę w trybie wymuszonego chłodzenia.

2 Ponownie nacisnąć przełącznik pracy w trybie wymuszonym
SW1, aby zatrzymać pracę w trybie wymuszonego chłodzenia.

UWAGA Należy pamiętać, że podczas pierwszego okresu działania
urządzenia moc pobierana przez urządzenie nie może
przekraczać wartości podanej na tabliczce znamionowej
urządzenia. Zjawisko to jest spowodowane tym, że do
osiągnięcia stabilnego poboru energii i równomiernej pracy
konieczny jest 50-godzinny okres docierania.

UWAGA ■ W trybie gotowości urządzenie zużywa nie-
wielką ilość energii. Jeśli system nie będzie
używany przez dłuższy czas, należy go
wyłączyć głównym wyłącznikiem elektrycz-
nym, aby nie zużywał niepotrzebnie energii.

■ Po ponownym włączeniu zasilania urządze-
nia zewnętrznego głównym wyłącznikiem
elektrycznym, przywrócony zostanie
poprzedni tryb pracy systemu.

Czynności kontrolne Objaw

■ Urządzenie zewnętrzne jest 
prawidłowo zamontowane na litej 
podstawie.

Upadki, wibracje, hałas.

■ Do otoczenia nie wydostaje się 
czynnik chłodniczy w postaci 
gazowej.

Mała wydajność 
chłodzenia/ogrzewania.

■ Przewody gazowego i cieczo-
wego czynnika chłodniczego są 
zaizolowane termicznie.

Wyciek wody.

■ System jest prawidłowo 
uziemiony.

Prąd upływowy.

■ Połączenia elektryczne między 
urządzeniami są wykonane przy 
użyciu odpowiednich przewodów.

System nie działa albo przepalają 
się elementy instalacji.

■ Wlot i wylot powietrza urządzenia 
zewnętrznego nie są zatkane. 
Zawory odcinające są otwarte.

Mała wydajność 
chłodzenia/ogrzewania.

UWAGA Klient powinien – w obecności osoby instalującej
urządzenie – spróbować samodzielnie obsługiwać
urządzenie, jednocześnie zapoznając się z instrukcją
obsługi urządzenia wewnętrznego. Udzielić klientowi
informacji o prawidłowym sposobie użycia urządzenia.

1 Przełącznik pracy w trybie wymuszonym SW1

UWAGA Uruchamiając funkcję wymuszonego chłodzenia,
należy uwzględnić fakt, że temperatura wody
utrzymuje się wówczas na poziomie wyższym niż 5°C
(patrz odczyt temperatury dla urządzenia
wewnętrznego). Można wówczas na przykład włączyć
wszystkie wentylatory klimakonwektorów.

1

3

2

4

4

5

1 Zawór odcięcia gazu

2 Zamykanie

3 Klucz sześciokątny

4 Zaślepka zaworu

5 Zawór odcinający cieczowy

LED-A

SW4O
N

A
B

C
D

S102

SW1

S2

1
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Konserwacja i serwisowanie

Środki ostrożności dotyczące obsługi

Uwagi dotyczące serwisowania urządzeń typu "inwerter"

■ Należy zauważyć, że niektóre części skrzynki elektrycznej są
niezwykle gorące.

■ Aby uniknąć uszkodzenia płyty drukowanej, należy najpierw
usunąć nagromadzony na ciele ładunek elektryczny, dotykając
ręką metalowej części (np. zaworu odcinającego). Następnie
wyciągnij złącze.

■ Po zmierzeniu napięcia resztkowego wyciągnij złącze
wentylatora urządzenia zewnętrznego.

■ Nie dotykaj fragmentów przewodzących prąd.

■ Wentylator urządzenia zewnętrznego może obracać się
w wyniku oddziaływania silnych wiatrów, powodujących
ładowanie kondensatora. Może to spowodować porażenie
prądem elektrycznym.

Po zakończeniu czynności konserwacyjnych należy upewnić się, że
złącze wentylatora urządzenia zewnętrznego zostało ponownie
podłączone. W przeciwnym przypadku może dojść do uszkodzenia
urządzenia.

Praca w trybie serwisowym

Informacje dotyczące pracy w trybie serwisowym zawiera instrukcja
serwisowa.

Wymagania dotyczące utylizacji
Demontaż urządzenia i utylizacja czynnika chłodniczego, oleju oraz
wszelkich innych elementów powinny przebiegać zgodnie
z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi.

Dane techniczne urządzenia

Dane techniczne

Parametry elektryczne

OSTRZEŻENIE: PORAŻENIE PRĄDEM 
ELEKTRYCZNYM 

NIEBEZPIECZEŃSTWO

■ Nie należy dotykać elementów działających pod
napięciem jeszcze przez 10 minut po wyłączeniu
urządzenia ze względu na niebezpieczeństwo ze
strony wysokiego napięcia.

■ Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych
upewnij się, że zasilanie urządzenia jest wyłączone.
Grzałka karteru sprężarki może działać nawet w trybie
zatrzymania.

Postępuj ostrożnie!

Dotknij ręką metalowej części (np. zaworu odcinającego)
w celu usunięcia nagromadzonego ładunku elektrycznego
i ochrony płyty drukowanej przed wykonaniem naprawy.

Materiał obudowy Malowana stal galwanizowana

Wymiary W x Sz x G (mm) 735 x 825 x 300

Ciężar (kg) 57

Zakres pracy

• chłodzenie 
(min./maks.) (°C) 10/43

• ogrzewanie 
(min./maks.) (°C) –15/25

• c.w.u. (min./maks.) (°C) –15/35

Olej sprężarkowy Daphne FVC68D

Połączenia 
przewodów rurowych

• cieczowy (mm) 6,4

• gazowy (mm) 15,9

Fazy 1~

Częstotliwość (Hz) 50

Zakres napięcia

• minimum (V) 207

• maksimum (V) 253
ERHQ006~008BAV3 + ERLQ006~008BAV3
Urządzenie zewnętrzne pompy ciepła typu powietrze-woda
4PW54246-3

Instrukcja montażu
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